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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział "Zrozumieć by pomóc" - szkolenie inne: 100/85

Ocena efektywności podejmowanych działań: cztery

ds. Programów

cykle trzydniowych szkoleń - ukończyło 85 osób

z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

12 223,00

12 223,00

183 711,43

180 977,00

17 370,00

16 174,00

inne: 3 148,00

dla pracowników ośrodków
pomocy społecznej poradni
pomocy rodzinie i kuratorów
społecznych
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Organizacja szkoleń dla

pracownicy służby zdrowia: 300/400

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

ds. Promocji Zdrowia

pracowników medycznych i

pracownicy oświaty: 300/181

odbiorców

niemedycznych w zakresie

inne: 30/

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba odbiorców

podstawowej wiedzy na temat HIV Razem: 630/581

Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba podmiotów realizujących

i AIDS, poradnictwa przed i po

zadanie

wykonaniu testu w kierunku HIV

Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba jednostek
samorządowych uczestniczących w realizacji zadania

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

pracownicy oświaty: 15/

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ds. Programów

ośrodków pomocy społecznej,

pracownicy administracji rządowej i

trzydniowe szkolenie ukończyło 30 osób

poradni pomocy rodzinie,

samorządowej: 15/30

kuratorów społecznych

Razem: 30/30

OT1.CO1.CS1.Z1.Dział Szkolenie koordynatorów i
ds. Programów

inne: 60/40

inne: 3 000,00
Organizacja
pozarządowa: 90,00

Ocena efektywności podejmowanych działań: w

pracowników Punktów

czterodniowym szkoleniu udział wzięło 40 osób.

Konsultacyjno-Diagnostycznych

Spotkanie połączone było z konferencją dla

15 000,00

15 000,00

inne: 22 602,00

7 000,00

7 000,00

inne: 74 803,00

0,00

3 894,24

samorządowców.
OT1.CO1.CS1.Z1.Dział X ponadregionalna edycja
ds. Programów

studenci: 61/61

Powiatowej Młodzieżowej Szkoły

Ocena efektywności podejmowanych działań: 61 osób
ukończyło szkołę liderów młodziezowych

Liderów Młodzieżowych
Animatorów Programów
Profilaktycznych w Mikołowie
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Emisja w warszawskim metrze ds. Promocji Zdrowia

ogół społeczeństwa

CityINFOtv, spotu promującego
obchody Światowego Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS.
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OT1.CO1.CS1.Z2.Dział International AIDS Candelight
ds. Programów

ogół społeczeństwa

Memorial 2009

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miasta Stołecznego

3 400,00

3 340,00

inne: 1 000,00

5 001,00

5 001,00

inne: 3 500,00

5 000,00

5 000,00

inne: 3 118,00

4 553,00

4 553,00

inne: 927,00

519 999,77

519 999,77

5 891,00

5 891,00

inne: 101,00

2 000,00

2 000,00

inne: 2 463,00

5 000,00

5 000,00

inne: 888,00

Warszawy
działania wspomagające kampanię: mitting na Placu
Zamkowym

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Kampania skierowana do MSM

mężczyźni uprawiający seks z

sponsorzy i partnerzy: grupa robocza "Zdrowy MSM"

ds. Programów

mężczyznami: 4500/4000

elementy kampanii (gadżety): ulotki; naklejki; wlepki;

"Live, Love Safer, Be! II"

karta pocztowa; plakat
działania wspomagające kampanię: strona internetowa
www.safersex.pl; działania w mediach gejowskich;
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Koncert z okazji Dnia Pamięci

ogół społeczeństwa: 3000/2000

działania wspomagające kampanię: happening;

ds. Programów

studenci: 7500/500

ekspozycja plakatów i ulotek; koncert

Zmarłych na AIDS

Razem: 10500/2500
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Małopolskie Dni Pamięci Osób
ds. Programów

ogół społeczeństwa

Zmarłych w związku z AIDS

patchworków upamiętniających osoby zmarłe w związku

"Pamięć z służbie teraźniejszości"
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Opracowanie, organizacja i
ds. Promocji Zdrowia

działania wspomagające kampanię: instalacja
z AIDS; zapalenie świec; konferencja

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba podmiotów realizujących

przeprowadzenie ogólnopolskiej

zadanie

kampanii społecznej w zakresie

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba odbiorców

HIV/AIDS z wykorzystaniem
materiałów typu ATL i BTL. w tym:
Badanie efektywności
multimedialnej kampanii w
zakresie HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Organizacja Lubuskiego
ds. Programów

ogół społeczeństwa

działania wspomagające kampanię: happening,

Memoriału Pamięci i Mobilizacji w

wypuszczenie balonów; zapalenie świec; zasadzenie

Walce z AIDS w Zielonej Górze

drzewka pamięci; informacje wyświetlane na tablicach
świetlnych na przystankach

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Patchwork one

ogół społeczeństwa: 200/200

ds. Programów
OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Profilaktyczny Tramwaj '09
ds. Programów

elementy kampanii (gadżety): patchwork uszyty przez 17
organizacji pozarządowych

ogół społeczeństwa

działania wspomagające kampanię: ruchomy punkt
informacyjny - tramwaj profilaktyczny
elementy kampanii (gadżety): bilety; wlepki z czerwoną
kokardką
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OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Przedłużenie praw autorskich na
ds. Promocji Zdrowia

ogół społeczeństwa

3 660,00

3 660,00

4 950,00

4 950,00

inne: 2 502,00

5 390,00

5 333,84

inne: 0,00

7 000,00

7 000,00

inne: 18 263,00

lektora spotu skierowany do ogółu
społeczństwa zachęcający do
wykonywania testu w kierunku
HIV do 31 grudnia 2014 roku

OT1.CO1.CS1.Z2.Dział Wojewódzkie obchody Dnia
ds. Programów

ogół społeczeństwa

Pamięci Zmarłych na AIDS

działania wspomagające kampanię: koncert; impreza
klubowa
sponsorzy i partnerzy: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej; Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny

OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Akcja edukacyjno-profilaktyczna
ds. Programów

ogół społeczeństwa

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

"Miłość, młodość,

edukacyjnych: około 160-200 osób którym bezpośrednio

odpowiedzialność" w czasie

udzielono porad; około 3.500-4.000 osób, którym

Przystanku Woodstock 2009

rozdano ulotki

OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Parasol uliczny

osoby używające substancje

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

ds. Programów

psychoaktywne, szczególnie

edukacyjnych: 120 dyżurów streetworkerskich

przyjmowane drogą iniekcyjną: 40/
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: 150/
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 60/
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni): 5/
studenci: 10/
inne: 35/260
Razem: 300/260
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OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Praca u podstaw - czyli

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

ds. Programów

bezpieczniej na ulicy i nie tylko,

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 40/ edukacyjnych: dużury streetworkerskie i outreachwork

edycja 2009

osoby świadczące usługi seksualne

10 000,00

9 706,40

inne: 0,00

3 000,00

3 000,00

inne: 11 923,00

10 000,00

10 000,00

inne: 11 153,00

12 000,00

11 995,00

inne: 32 001,00

oraz korzystające z tych usług: 300/
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 50/
migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni): 60/
studenci: 120/
inne: 25/450
Razem: 595/450
OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Stacjonarny i terenowy program

osoby używające substancje

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

ds. Programów

psychoaktywne, szczególnie

edukacyjnych: 40 dyżurów streetworkerskich

wymiany igieł i strzykawek

przyjmowane drogą iniekcyjną
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
OT1.CO1.CS2.Z2.Dział Streetworking Programu Stacja
ds. Programów

inne: 800/896

jako skuteczne działania

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań
edukacyjnych: 100 dyżurów streetworkerskich

edukacyjne
i profilaktyczne prowadzone
bezpośrednio
w środowisku osób o wysokim
poziomie zachowań ryzykownych
OT1.CO1.CS2.Z3.Dział X Jubileuszowa Konferencja w

pracownicy służby zdrowia: 20/

Liczba programów edukacyjnych: 1 program

ds. Programów

województwie śląskim dotycząca

pracownicy oświaty: 150/

profilaktyki HIV/AIDS

służby mundurowe: 15/

0,00

pracownicy socjalni: 30/

Urząd Marszałkowski:

Inspekcja Sanitarna:

pracownicy massmediów: 5/

0,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/
członkowie organizacji
pozarządowych: 20/
inne: 20/200
Razem: 280/200
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OT1.CO1.CS3.Z1.Dział Poszerzenie praw na odtwarzanie kobiety w wieku prokreacyjnym,
ds. Promocji Zdrowia

0,00

2 501,00

0,00

896,70

1 220,00

1 220,00

5 181,34

5 181,34

spotu z Glinką na monitorach LCD kobiety ciężarne i planujące ciążę
w kinach

OT1.CO1.CS3.Z4.Dział Plansza, rozwijana, stojąca z

kobiety w wieku prokreacyjnym,

ds. Promocji Zdrowia

kobiety ciężarne i planujące ciążę

plakatem z kampanii skierowanej
do kobiet w ciąży lub planujących
ciążę.

OT1.CO1.CS3.Z4.Dział Prace w stiudio - wymiana zdjęcia kobiety w wieku prokreacyjnym,
ds. Promocji Zdrowia

w spocie ( licencja od 20.05.2009

kobiety ciężarne i planujące ciążę

do 14.12.2009)
OT1.CO1.CS3.Z4.Dział Przedłużenie praw na spot z

kobiety w wieku prokreacyjnym,

ds. Promocji Zdrowia

kobiety ciężarne i planujące ciążę

M.Glinką skierowanego do kobiet
w ciąży lub planujących
macierzyństwo w TV, Internet:
muzyka, zdjęcie, lektor do 31
grudnia 2010 roku

OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Szkolenie certyfikacyjne dla osób

inne: 12/19

Liczba wydanych certyfikatów: 19

10 000,00

10 431,00

inne: 20/4

Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba szkoleń

10 000,00

1 280,00

inne: 30/39

Liczba wydanych certyfikatów: 33

60 310,00

60 310,00

OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Książka prof. Gładysza:

pracownicy służby zdrowia:

Tytuł wydawnictwa: Współczesne możliwości i problemy

25 000,00

24 900,00

ds. Promocji Zdrowia

2000/3000

terapii oraz profilaktyki zakażeń HIV

ds. Programów

ubiegających się o certyfikat
doradcy uprawniający do
prowadzenia poradnictwa w
zakresie HIV/AIDS

OT1.CO1.CS4.Z1.Dział Szkolenie edukatorów
ds. Promocji Zdrowia

(prolongata)

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

specjalistów ds. profilaktyki HIV
dla absolwentów wyższych
uczelni z kierunków związanych z
ochroną zdrowia
Współczesne możliwości i
problemy terapii oraz profilaktyki

Wskaźnik dodatkowy 1: Różnorodność publikacji

zakażeń HIV, przeznaczona dla

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba jednostek

lekarzy specjalistów chorób

samorządowych uczestniczących w zadaniu

zakaźnych

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba wydanych materiałów
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inne: 7 261,00

OT1.CO1.CS4.Z2.Dział Publikacja artykułów/wkładki

ogół społeczeństwa: 4000/4000

ds. Programów

tematycznej z zakresu HIV/AIDS

pracownicy oświaty

w mięsięczniku REMEDIUM

inne

Tytuł wydawnictwa: Remedium

10 000,00

15 000,00

inne: 390 835,00

9 700,00

9 700,00

inne: 49,00

15 000,00

14 870,00

0,00

0,00

Razem: 4000/4000
OT1.CO1.CS5.Z1.Dział Everywhere - europejski model

mężczyźni uprawiający seks z

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

ds. Programów

profilaktyki HIV skierowany do

mężczyznami

kontaktów: Pierwszy na skalę europejską projekt

mężczyzn mających seks z

inne: 5/5

skierowany do właścicieli biznesów dla MSM

mężczyznami

Razem: 5/5

zrzeszający 17 partnerskich organizacji z ośmiu krajów
Europy: Włochy, Francja, Polska Cypr, Słowenia,
Wegry, Wielka Brytania oraz Hiszpania

OT1.CO1.CS5.Z1.Dział Organizacja i przeprowadzenie w

członkowie organizacji

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

ds. Programów

pozarządowych: 10/25

kontaktów: seminarium międzynarodowe -

Szczecinie międzyanarodowego
seminarium nt. skuteczności

Stowarzyszenie TADA z Polski; Deutsche AIDS Hilfe z

działań profilaktycznych i redukcji

Niemiec i Fundacja

szkód realizowanych na
pograniczach Polski wśród osób
prostytuującyh się
OT1.CO1.CS5.Z1.Dział Udział w Radzie Programowej

ogół społeczeństwa

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

ds. Współpracy

osoby używające substancje

kontaktów: Polska uczestniczyła w obradach PCB w

psychoaktywne, szczególnie

2009 r. jako obserwator.W spotkaniu udział biorą:

przyjmowane drogą iniekcyjną

członkowie, organizacje

osoby świadczące usługi seksualne

współsponsorujące,przedstawiciele organizacji

oraz korzystające z tych usług

pozarządowych i osoby żyjące z

mężczyźni uprawiający seks z

HIV/AIDS,obserwatorzy,org. międzynarodowe i NGO

mężczyznami

Wskaźnik dodatkowy 1: odbyły się dwa spotkania w

migranci (uchodźcy lub/i migranci

Genewie: w dniach 22-24.06.10 i 8-10.12.2009

Międzynarodowej

UNAIDS - PCB

ekonomiczni)
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
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OT1.CO1.CS5.Z1.Dział Udział w grupie roboczej Think

ogół społeczeństwa

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

ds. Współpracy

osoby używające substancje

kontaktów: Grupa powstała z inicjatywy rządowej

psychoaktywne, szczególnie

poszczególnych państw i składa się z osób

przyjmowane drogą iniekcyjną

delegowanych przez resorty zdrowia wszystkich krajów

osoby świadczące usługi seksualne

członkowskich UE.

oraz korzystające z tych usług

Wskaźnik dodatkowy 1: Spotkania Think Tank odbyły się

mężczyźni uprawiający seks z

w Brukseli, w dniach 25-26.03.2009 r. oraz w

mężczyznami

Luksemburgu w dniach 16-17.12.2009 r.

Tank przy Komisji Europejskiej

Międzynarodowej

0,00

0,00

migranci (uchodźcy lub/i migranci
ekonomiczni)
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
OT1.CO1.CS5.Z1.Dział Udział w grupie zadaniowej

ogół społeczeństwa

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

ds. Współpracy

HIV/AIDS Partnerstwa

osoby używające substancje

kontaktów: Wspólne przedsięwzięcie 13 rządów,KE i 8

Międzynarodowej

Północnego Wymiaru (Northern

psychoaktywne, szczególnie

org.międzyn.podejmujących wyzwania w kwestiach

Dimension Partnership)

przyjmowane drogą iniekcyjną

zdrowotnych i społ.na obszarze Wymiaru Płn.Od

osoby świadczące usługi seksualne

początku 2007r. polityka WP zmieniła swój

oraz korzystające z tych usług

charakter,stając się wspólnym dążeniem 4 partnerów:

mężczyźni uprawiający seks z

UE,IS,NO,RU

mężczyznami

Wskaźnik dodatkowy 1: Spotkania ekspertów HIV/AIDS

migranci (uchodźcy lub/i migranci

w ramach Partnerstwa Północnego Wymiaru odbyły się

ekonomiczni)

w Ottawie w dn. 18-20.03 i w Sopocie, w dn. 1-2.10

pracownicy administracji rządowej i

2009 r. Za organizację drugiego spotkania

samorządowej

odpowiedzialne było KC ds. AIDS
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0,00

6 721,10 Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS5.Z1.Dział XVI Międzynarodowa konferencja

ogół społeczeństwa

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

ds. Programów

z okazji Światowego Dnia AIDS

mężczyźni uprawiający seks z

kontaktów: konferencja międzynarodowa

"Człowiek żyjący z HIV w rodzinie

mężczyznami: 10/

i społeczeństwie"

pracownicy służby zdrowia: 80/

110 000,00

30 000,00

7 800,00

7 800,00

inne: 73 242,00

pracownicy massmediów: 20/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 120/
organizacje pracodawców: 5/
członkowie organizacji
pozarządowych: 50/
kościoły i związki wyznaniowe: 5/
studenci: 20/
inne: 85/414
pracownicy oświaty: 7/
służby mundurowe: 20/
pracownicy socjalni: 50/
służby ratunkowe: 10/
Razem: 482/414
OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Antywirus - doradztwo
ds. Programów

inne: 1715/1128

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 1128

internetowe dotyczące profilaktyki

Wskaźnik dodatkowy 1: poradnictwo internetowe

HIV/AIDS w populacji osób o

prowadzone na portalu czateria.pl prowadzone było w

zwiększonym poziomie

10 ogólnopolskich pokojach

Organizacja
pozarządowa: 880,00

ryzykownych zachowań
OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Dzierżawa adresu internetowego
ds. Promocji Zdrowia

100,00

91,50

na lata 2009/2010

OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Ogólnopolski, całodobowy telefon
ds. Programów

ogół społeczeństwa
ogół społeczeństwa: 12500/12557

Statystyki korzystania z telefonu zaufania: 12557

144 000,00

154 000,00

inne: 4 280,00

ogół społeczeństwa: 35000/35731

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 33557

34 400,00

34 000,00

inne: 4 175,00

14 500,00

13 798,20

zaufania AIDS

OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Poradnia internetowa HIV/AIDS
ds. Programów

Wskaźnik dodatkowy 1: porady e-mail - 1676
Wskaźnik dodatkowy 2: porady na gg w czasie
rzeczywistym - 89

OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Rozbudowa portalu internetowego pracownicy służby zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: Wyniki ankiet analizujących

ds. Promocji Zdrowia

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

dostęp do informacji i jej jakość

pt. "Poradnictwo okołotestowe"

Wskaźnik dodatkowy 1: Rodzaj informacji
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OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Utrzymanie portalu internetowego pracownicy służby zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: Wyniki ankiet analizujących

ds. Promocji Zdrowia

dostęp do informacji i jej jakość

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

11 419,20

11 419,20

0,00

0,00

9 369,60

9 369,60

35 850,00

35 850,00

80 130,00

82 630,00

22 000,00

22 000,00

inne: 16 701,00

66 450,00

71 686,00

inne: 1 709,00

Wskaźnik dodatkowy 1: Rodzaj informacji
OT1.CO2.CS1.Z1.Ośro Utrzymanie portalu internetowego ogół społeczeństwa
dek Informacji o HIV i

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 250000

www.aids.gov.pl

Aids
OT1.CO2.CS1.Z1.Dział Utrzymanie systemu

pracownicy administracji rządowej i

Wskaźnik dodatkowy 1: Wyniki ankiet analizujących

ds. Promocji Zdrowia

monitorowania Harmonogramu

samorządowej

dostęp do informacji i jej jakość

realizacji Krajowego Programu

inne

Wskaźnik dodatkowy 1: Rodzaj informacji

ogół społeczeństwa: 578/589

Liczba PKD: 1

Zwalczania AIDS i Zapobiegania
HIV
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 4

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 585

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,53

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 589

po teście w Białymstoku
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 1264/1828

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 25

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 1803

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 2,35

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 1828

po teście w Chorzowie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 235/338

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 7

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 331

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 2,37

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 338

po teście w Częstochowie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 1590/1817

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba wykonanych testów: 1817

anonimowe i bezpłatne

Odsetek zakażonych: 1,54

testowanie w kierunku HIV

Liczba klientów PKD: 1817

połączone z poradnictwem przed i
po teście w Gdańsku

STRONA 10 z 295

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

ogół społeczeństwa: 299/361

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba wykonanych testów: 361

anonimowe i bezpłatne

Odsetek zakażonych: 0,28

testowanie w kierunku HIV

Liczba klientów PKD: 361

19 670,00

20 030,00

inne: 8,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00
Organizacja

połączone z poradnictwem przed i

pozarządowa: 0,00

po teście w Gorzowie
Wielkopolskim
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 409/523

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 46

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 477

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 0,38

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 523

29 870,00

32 770,00

18 876,00

18 741,23

37 660,00

48 556,00

0,00

0,00

inne: 12 754,00

po teście w Kielcach
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 295/311

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 17

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 294

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,29

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 311

po teście w Koszalinie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 856/891

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 16

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 875

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,12

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 891

po teście w Krakowie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 279/166

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 17

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 149

testowanie w kierunku HIV

Liczba klientów PKD: 166

połączone z poradnictwem przed i
po teście w Legnicy - promocja

STRONA 11 z 295

inne: 0,00

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

ogół społeczeństwa: 583/669

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 27

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 642

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 0,75

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 669

20 200,00

22 000,00

inne: 6 246,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

po teście w Lublinie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 717/645

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 3

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 642

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,24

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 645

24 600,00

24 600,00

31 980,00

31 946,56

inne: 0,00

21 070,00

22 570,00

inne: 1 978,00

62 750,00

66 660,00

inne: 16 860,00

po teście w Łodzi
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 712/1011

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 35

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 976

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 0,4

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 1011

po teście w Olsztynie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 384/384

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 19

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 365

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,82

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 384

po teście w Opolu.
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 1426/1560

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 23

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 1537

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 0,83

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 1560

po teście w Poznaniu
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OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 408/473

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 21

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 452

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 0,42

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 473

20 330,00

22 550,00

3 500,00

3 500,00

inne: 15 000,00

66 993,00

68 014,38

inne: 26,00

142 000,00

156 000,00

inne: 12 868,00

190 460,00

190 460,00

inne: 60 654,00

po teście w Rzeszowie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 200/201

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 1

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 200

testowanie w kierunku HIV

Liczba klientów PKD: 201

połączone z poradnictwem przed i
po teście w Słupsku
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 987/1264

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 19

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 1245

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 0,63

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 1264

po teście w Szczecinie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 2017/4018

Liczba PKD: 3

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 23

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 3995

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,19

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 4018

po teście w Warszawie
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 3301/3309

Liczba PKD: 3

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 110

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 3199

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,18

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 3309

po teście w Warszawie
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OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 296/477

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 12

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 465

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,05

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 477

21 350,00

21 350,00

inne: 9 295,00

105 350,00

105 350,00

inne: 10 522,00

15 100,00

14 883,50

inne: 3 720,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

po teście w Zielonej Górze
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 2396/3200

Liczba PKD: 2

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba konsultacji: 213

anonimowe i bezpłatne

Liczba wykonanych testów: 2987

testowanie w kierunku HIV

Odsetek zakażonych: 1,66

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 3200

po teście we Wrocławiu
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 153/100

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD) prowadzący

Liczba wykonanych testów: 100

anonimowe i bezpłatne

Odsetek zakażonych: 5

testowanie w kierunku HIV

Liczba klientów PKD: 100

połączone z poradnictwem przed
ni po teście w Ełku.
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 505/692

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 2

wykrywający zakażenie HIV

Liczba wykonanych testów: 690

anonimowo i bezpłatnie

Odsetek zakażonych: 0,43

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 692

po teście w Jeleniej Górze promocja
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 300/233

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 21

wykrywający zakażenie HIV

Liczba wykonanych testów: 212

anonimowo i bezpłatnie

Odsetek zakażonych: 0,86

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 233

po teście w Toruniu
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inne: 3 900,00

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

ogół społeczeństwa: 171/255

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 32

wykrywający zakażenie HIV

Liczba wykonanych testów: 223

anonimowo i bezpłatnie

Odsetek zakażonych: 0,39

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 255

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327 792,87

po teście w Wałbrzychu promocja
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 741/833

Liczba PKD: 3

Diagnostyczny (PKD)

Liczba konsultacji: 48

wykrywający zakażenie HIV

Liczba wykonanych testów: 785

anonimowo i bezpłatnie

Odsetek zakażonych: 0,96

połączone z poradnictwem przed i

Liczba klientów PKD: 833

po teście w Warszawie - promocja
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Punkt Konsultacyjno ds. Programów

ogół społeczeństwa: 360/105

Liczba PKD: 1

Diagnostyczny (PKD)

Liczba wykonanych testów: 105

wykrywający zakażenie HIV

Odsetek zakażonych: 4,76

anonimowo i bezpłatnie

Liczba klientów PKD: 105

połączone z poradnictwem przed i
po teście w Zgorzelcu - promocja
OT1.CO2.CS2.Z1.Dział Zakup testów diagnostycznych ds. Medycznych

ogół społeczeństwa

przesiewowych do wykrywania
zakazenia HIV1 i HIV2

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział "RAZEM BYĆ I WYTRWAĆ" -

osoby żyjące z HIV/AIDS: 24/20

Liczba programów w tym nowych: 1

11 000,00

10 678,62

inne: 1 433,00

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział "W trosce o przyszłość"

rodziny z dziećmi: 40/44

Liczba programów w tym nowych: 1

13 620,00

12 188,60

inne: 0,00

ds. Programów

osoby niepełnoletnie żyjące z

Liczba programów w tym nowych: 1

20 000,00

20 000,00

ds. Programów

działania psycho-edukacyjne
skierowane do osób żyjących z
HIV/AIDS żyjących w związkach,
ich partnerów i dzieci

HIV/AIDS
Razem: 40/44
OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Kobieta a AIDS

kobiety żyjące z HIV: 50/50

ds. Programów

inne: 8 757,00
Wojewoda: 0,00
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OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Ośrodek wsparcia i informacji dla

osoby żyjące z HIV/AIDS: 150/464

Liczba programów w tym nowych: 1

15 000,00

15 000,00

inne: 5 570,00

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Profesjonalna praca wolontariuszy osoby żyjące z HIV/AIDS: 110/100

Liczba programów w tym nowych: 1

15 000,00

15 000,00

inne: 3 461,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 60/67

Liczba programów w tym nowych: 1

5 000,00

5 000,00

inne: 16 200,00

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Spotkanie dla osób żyjących z

pracownicy służby zdrowia

Liczba programów w tym nowych: 1

8 000,00

8 000,00

inne: 5 868,00

ds. Programów

pracownicy administracji rządowej i

Liczba programów w tym nowych: 1

16 992,00

16 992,00

inne: 11 728,00

Liczba programów w tym nowych: 1

17 800,00

17 800,00

inne: 30 797,00

Liczba programów w tym nowych: 1

10 000,00

12 000,00

inne: 2 215,00

30 000,00

29 890,00

inne: 41 387,00

ds. Programów

osób żyjacych z HIV/AIDS i ich
bliskich

ds. Programów

na rzecz środowiska osób

inne: 19/15

żyjących z HIV/AIDS

Razem: 129/115

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Program wsparcia dla osób
ds. Programów

żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
HIV/AIDS i ich rodzin

samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych: 20/
osoby stosujące środki
psychoaktywne: 150/150
osoby żyjące z HIV/AIDS: 100/100
Razem: 270/250
OT2.CO1.CS1.Z1.Dział System wsparcia dla osób
ds. Programów

osoby żyjące z HIV/AIDS: 100/171

żyjących z HIV i ich rodzin "Jest
jeden świat"

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Turnus rehabilitacyjno-edukacyjny osoby niepełnoletnie żyjące z
ds. Programów

dla dzieci dotknietych HIV/AIDS

HIV/AIDS: 30/37

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział Uniwersytet Wiedzy Pozytywnej

mężczyźni uprawiający seks z

ds. Programów

mężczyznami
kobiety żyjące z HIV
osoby żyjące z HIV/AIDS: 15/20
inne
Razem: 15/20

OT2.CO1.CS1.Z1.Dział XIII Ogólnopolskie Spotkanie

mężczyźni uprawiający seks z

Liczba programów w tym nowych: 1

ds. Programów

Osób Żyjących z HIV/AIDS i III

mężczyznami

Pozytywne zmiany w środowisku osób najbliższych na

Międzynarodowe Warsztaty dla

kobiety żyjące z HIV

podstawie ankiety ewaluacyjnej: opracowano wnioski

Osób Żyjących z HIV/AIDS

osoby żyjące z HIV/AIDS: 150/140

uczestników XIII spotkania

"Quality of Life" regionu Europy

inne

Środkowej i Wschodniej

Razem: 150/140
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OT2.CO1.CS1.Z3.Dział Aktywizacja zawodowa osób
ds. Programów

osoby żyjące z HIV/AIDS: 60/14

Efektywność realizowanych programów na podstawie

przewlekle chorych żyjących z

ankiet ewaluacyjnych: 1 osoba podjęła pracę zawodową;

HIV

3 osoby rozpoczęły proces podnoszenia swoich

8 000,00

8 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

193 000 000,00

143 566 354,05

kwalifikacji; 2 osoby rozpoczęły aktywne poszukiwanie
pracy
Liczba zrealizowanych programów: 1
OT2.CO1.CS2.Z1.Dział Produkcja banneru reklamowego
ds. Promocji Zdrowia

ogół społeczeństwa

o wymiarach 15,7x19,0 z
czerwona kokardką i montaż na
elewacji budynku PKiN

OT2.CO1.CS4.Z1.Dział Wizyty studyjne dla zagranicznych
ds. Współpracy

gości

Międzynarodowej
OT3.CO1.CS1.Z1.Dział Leczenia ARV pacjentów żyjących osoby żyjące z HIV/AIDS: 4300/4434

Liczba placówek oferujących leczenie ARV: 20

ds. Medycznych

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

Liczba osób objętych leczeniem: 4434

środki psychoaktywne: 1500/1570

Środki finansowe przeznaczone na leczenie :

z HIV i chorych na AIDS

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione 143504865,79
wolności: 150/178
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym: 100/81
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: /69
dzieci żyjące z HIV/AIDS: /134
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)
: 500/460
Razem: 6550/6926
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inne: 1 850,00

OT3.CO1.CS1.Z4.Dział Zakup testów do oznaczania HIV

osoby żyjące z HIV/AIDS: 4300/4434

ds. Medycznych

RNA, CD4 CD8, HLA B*57,

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

testów do oznaczania oporności

środki psychoaktywne: 1500/1570

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

146 425 031,70

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
wolności: 200/178
kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym: /81
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: /69
dzieci żyjące z HIV/AIDS: /134
Razem: 6000/6466
OT3.CO1.CS1.Z6.Dział Zakup leków ARV dla pacjentów

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

ds. Medycznych

środki psychoaktywne: 1500/1570

stosująych środki psychoaktywne

OT3.CO1.CS1.Z7.Dział Rozszerzenie liczny ośrodków
ds. Medycznych

leczenia ARV. Utwożenie
nowego ośrodka referencyjnego
leczenai pacjentów HIV/AIDS we
Wrocławiu - Wrcławskie Centrum
Zdrowia

OT3.CO1.CS2.Z2.Dział Zapewnienie leków

osoby po ekspozycji na zakażenie

Liczba zarejestrowanych ekspozycji: 460

ds. Medycznych

antyretrowirusowych dla osób,

HIV (ekspozycje zawodowe i

Liczba osób poddanych farmakoterapii profilaktycznej:

które uległy ekspozycji

pozazawodowe, w tym wypadkowe)

460

pozazawodowej wypadkowej

: 500/460

OT3.CO2.CS1.Z3.Dział Zapewnienie leków ARV ds. Medycznych

kobiety w ciąży z dodatnim statusem

Liczba kobiet otrzymujących specjalistyczną opiekę: 81

profilaktyka zakażeń wertykalnych serologicznym: /81
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV: /69
Razem: /150
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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS2.Z1

Realizacja w 2009 roku

osoby używające substancje

Liczba osób stosujących środki psychoaktywne w

Krajowego Programu

psychoaktywne, szczególnie

iniekcjach: 0

Przeciwdziałania Narkomanii

przyjmowane drogą iniekcyjną: /12874 Liczba osób u których wykryto choroby przenoszone

2006-2010:

pracownicy służby zdrowia

0,00

584 000,00

0,00

24 000,00

Razem:

608 000,00

drogą płciową: 0

1. Wspieranie programów redukcji pracownicy administracji rządowej i

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba odbiorców programów

szkód zdrowotnych i społecznych

samorządowej

ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród

2. Monitorowanie problemu

członkowie organizacji

okazjonalnych użytkowników narkotyków: 5905

zakażeń HIV/AIDS wśród

pozarządowych

iniekcyjnych użytkowników

środowiska opiniotwórcze

narkotyków

Razem: /12874

3. Monitorowanie odpowiedzi na
problem zakażeń HIV/AIDS wśród
iniekcyjnych użytkowników
narkotyków
OT1.CO1.CS2.Z2

Realizacja w 2009 roku

pracownicy służby zdrowia

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

Krajowego Programu

członkowie organizacji

edukacyjnych: 0

Przeciwdziałania Narkomanii

pozarządowych: /27

Wskaźnik dodatkowy 1: Konferencja dla przedstawicieli

2006-2010:

Razem: /27

programów redukcji szkód

4. Organizowanie szkoleń i
konferencji dla osób zajmujących
się redukcją szkód
5. Publikowanie informacji na
temat rozpowszechnienia
problemu HIV/AIDS wśród
iniekcyjnych użytkowników
narkotyków
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Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Koordynacja i nadzorowanie

ogół społeczeństwa

działań 16 WSSE w zakresie

kobiety w wieku prokreacyjnym,

kontynuacji i rozwoju modułów

kobiety ciężarne i planujące ciążę

szkoleniowych, warsztatów

osoby pozbawione wolności

(edukacyjno - profilaktycznych)

pracownicy służby zdrowia

ukierunkowanych na grupy

służby mundurowe

docelowe, ze szczególnym

pracownicy socjalni

0,00

0,00

0,00

0,00

uwzględnieniem młodzieży, w tym pracownicy massmediów
promocja i wdrażanie

pracownicy administracji rządowej i

nowatorskich programów

samorządowej

profilaktycznych oraz programów

studenci

prowadzonych metodami

inne

aktywnymi.

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

OT1.CO1.CS2.Z3

Koordynacja i nadzorowanie

ogół społeczeństwa

działań 16 WSSE w zakresie

kobiety w wieku prokreacyjnym,

edukacji nt. ochrony przed

kobiety ciężarne i planujące ciążę

zakażeniami przenoszonymi

osoby pozbawione wolności

drogą płciową ze szczególnym

pracownicy służby zdrowia

uwzględnieniem HIV/AIDS

służby mundurowe

(warsztaty, festyny, akcje,

pracownicy socjalni

olimpiady, konkursy, spotkania

pracownicy massmediów

edukacyjne)

studenci
inne
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
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OT1.CO2.CS1.Z1

Zbieranie informacji z 16 WSSE

ogół społeczeństwa

(sprawozdania i harmonogramy

pracownicy służby zdrowia

roczne) w celu przedstawienia

pracownicy oświaty

danych podczas szkoleń i

służby mundurowe

0,00

0,00

Razem:

0,00

konferencji, udostępnianie danych pracownicy socjalni
na stronie internetowej.

służby ratunkowe
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
środowiska opiniotwórcze
studenci
inne
uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
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Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja formie szkoleń,

pracownicy służby zdrowia: 4/2

prelekcji, pogadanek, warsztatów, pracownicy oświaty: 14/
apeli, dyskusji,

Ocena efektywności podejmowanych działań:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

inne: 1 200,00

zorganizowano 7 spotkań edukacyjnych

służby mundurowe: /43
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/
studenci: 2600/
inne: /12
uczniowie szkoły gimnazialnej: /700
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/500
Razem: 2620/1257

OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja młodzieży w formie

studenci: 590/200

wykładów, pogadanek
OT1.CO1.CS1.Z1

Ocena efektywności podejmowanych działań: W
działaniach edukacyjnych wzięło udział 200 osób

Konkurs na tekst, muzykę i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: w

wykonanie piosenki o HIV/AIDS

/93

przesłuchaniach wstępnych konkursu wzięło udział 93

ph "MAT - wygrywa Miłość

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

wykonawców

0,00

Akceptacja Tolerancja"

Urząd Marszałkowski:
0,00
Organizacja
pozarządowa: 0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs wiedzy

OT1.CO1.CS1.Z1

Narada

OT1.CO1.CS1.Z1

Narady

OT1.CO1.CS1.Z1

Narady

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: W

/123

konkursie wzięło udział 123 uczniów

pracownicy administracji rządowej i

Ocena efektywności podejmowanych działań:

samorządowej: /2

Przeprowadzono 1 naradę

pracownicy administracji rządowej i

Ocena efektywności podejmowanych działań:

samorządowej: /55

przeprowadzono 10 narad

pracownicy oświaty: /16

0,00

200,00

Inspekcja Sanitarna:

38,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
38,00

służby mundurowe: /1
Razem: /17
OT1.CO1.CS1.Z1

Narady

inne: /4
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OT1.CO1.CS1.Z1

Narady z realizatorami i

pracownicy służby zdrowia: 4/

Ocena efektywności podejmowanych działań:

partnerami programu

pracownicy oświaty: 7/11

przeprowadzono 5 narad

0,00

0,00

200,00

0,00

służby mundurowe: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/2
Razem: 14/15
OT1.CO1.CS1.Z1

Ogłoszenie konkursu na najlepszy

Ocena efektywności podejmowanych działań: Brak

scenariusz obchodów

zainteresowania udziałem w konkursie

Inspekcja Sanitarna:
0,00

Światowego Dnia AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Opracowanie i przesłanie

pracownicy służby zdrowia: 30/

wytycznych do podległych

pracownicy oświaty: 70/

placówek nt. realizacji działań

studenci: 700/

300,00

0,00

0,00

edukacyjnych z zakresu HIV/AIDS Razem: 800/
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja akcji edukacyjnej

studenci: 100/40

Niechciany Podarunek
OT1.CO1.CS1.Z1

Poradnictwo metodyczne

Ocena efektywności podejmowanych działań:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeprowadzono 1 akcję
pracownicy służby zdrowia: /12
pracownicy oświaty: /5
pracownicy massmediów: /3
inne: /1
Razem: /21

OT1.CO1.CS1.Z1

Rozpropagowanie informacji

kobiety w wieku prokreacyjnym,

przekazywanych przez Krajowe

kobiety ciężarne i planujące ciążę

Centrum ds. AIDS oraz inne

pracownicy służby zdrowia

organizacje i instytucje działające

pracownicy oświaty

w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy socjalni

Inspekcja Sanitarna:

pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
organizacje pracodawców
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OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia

pracownicy służby zdrowia: 7/10

Ocena efektywności podejmowanych działań:

pracownicy oświaty: 10/10

przeszkolono 51 osób

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

służby mundurowe: /29

Urząd Marszałkowski:

pracownicy massmediów: /1

0,00

członkowie organizacji
pozarządowych: /1
Razem: 17/51
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia

służby mundurowe: /59

Ocena efektywności podejmowanych działań:

inne: 30/25

Zorganizowano 2 szkolenia

0,00

50,00

Inspekcja Sanitarna:
50,00

Razem: 30/84

Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia

służby mundurowe: /45

Ocena efektywności podejmowanych działań:

inne: /10

przeszkolono 55 osób

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

Razem: /55

Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia

pracownicy służby zdrowia: /54

Ocena efektywności podejmowanych działań:

służby mundurowe: /159

Zorganizowano 8 szkoleń

0,00

0,00

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

studenci: /31

0,00

Razem: /244

Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia

pracownicy oświaty: 50/

Ocena efektywności podejmowanych działań:

służby mundurowe: /38

przeprowadzono 2 szkolenia

0,00

0,00

0,00

inne: /14

Urząd Marszałkowski:

Razem: 50/52
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenie

0,00

służby mundurowe: /28

Ocena efektywności podejmowanych działań:

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Przeszkolono 52 osoby

0,00

0,00

Urząd Marszałkowski:

Razem: /52
Uroczyste wręczenie nagród

pracownicy oświaty: /2

laureatom konkursu "MAT -

pracownicy administracji rządowej i

wygrywa Miłość Akceptacja

samorządowej: /2

Tolerancja"

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Inspekcja Sanitarna:
0,00

/24
OT1.CO1.CS1.Z1

Inspekcja Sanitarna:

0,00
0,00

0,00

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

/14

0,00

Razem: /18
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OT1.CO1.CS1.Z1

Warsztaty edukacyjne

pracownicy służby zdrowia: /8

Ocena efektywności podejmowanych działań:

pracownicy oświaty: /25

Przeszkolono 35 osób

0,00

200,00

Inspekcja Sanitarna:
200,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
Razem: /35
OT1.CO1.CS1.Z1

Warsztaty edukacyjne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: W

/44

warsztatach wzięły udział 44 osoby

Współorganizacja konkursu

pracownicy służby zdrowia: 1/

Ocena efektywności podejmowanych działań: w

wiedzy i konkursu plastycznego

pracownicy oświaty: 4/

konkursiw wzięło udział 160 uczniów

na temat HIV/AIDS

pracownicy administracji rządowej i

0,00

0,00

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

inne: 1 000,00

samorządowej: 2/
studenci: 160/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/160
Razem: 167/160
OT1.CO1.CS1.Z1

Wytyczne do podległych placówek pracownicy służby zdrowia: /9

Ocena efektywności podejmowanych działań: wytyczne

realizujących zadnia w zakresie

pracownicy oświaty: /9

przesłano do 18 placówek

profilaktyki HIV/AIDS

Razem: /18

OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia edukacyjne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: W

/120

zajęciach uczestniczyło 120 osób

OT1.CO1.CS1.Z1

Zamieszczenie informacji o

ogół społeczeństwa

Ocena efektywności podejmowanych działań:

działaniach podejmowanych w

Zamieszczono 7 informacji

ramach profilaktyki HIV/AIDS na
stronie internetowej
OT1.CO1.CS1.Z2

Ekspozycja plakatów

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miejski w Białymstoku,

przygotowanych do kampanii w

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w

autobusach komunikacji miejskiej,

Białymstoku, Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych

dworcach PKP, na słupach

w Białymstoku

ogłoszeniowych oraz w

elementy kampanii (gadżety): przekazane przez Krajowe

szynobusach

Centrum d.s AIDS oraz plakaty wydrukowane przez
Urząd Miejski w Białymstoku
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inne: 0,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Emisja czerwonej kokardki na

ogół społeczeństwa: /1000

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miasta w Bielsku

stronie internetowej Urzędu

Podlaskim

Miasta

elementy kampanii (gadżety): projekt kokardki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przekazany przez Krajowe Centrum ds. AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

OT1.CO1.CS1.Z2

Emisja spotów edukacyjnych

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

przygotowanych do kampanii

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

medialnej

sponsorzy i partnerzy: Radio 5 w Suwałkach

Emisja spotów edukacyjnych,

ogół społeczeństwa: 25000/11500

sponsorzy i partnerzy: Radio Akadera w Białymstoku

audycji,przeprowadzenie

pracownicy massmediów: 5/5

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

konkursu wiedzy w Radio

Razem: 25005/11505

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

Emisja spotów przez radiowęzły

uczniowie szkoły gimnazialnej

sponsorzy i partnerzy: dyrekcja szkół

szkolne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadpodstawowych

/1000

elementy kampanii (gadżety): Materiały przekazane

Razem: /1000

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

inne: 0,00

Akadera
OT1.CO1.CS1.Z2

OT1.CO1.CS1.Z2

Emisja spotu edukacyjnego w
Radio białystok oraz przez

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

megafon na dworcu PKP w

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miejski w Białymstoku,

Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w

inne: 0,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

Białymstoku, Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych
w Białymstoku
OT1.CO1.CS1.Z2

Espozycja form wizualnych

ogół społeczeństwa: /820

OT1.CO1.CS1.Z2

Informacje przekazane na stronę

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): plakaty przekazane przez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Krajowe Centrum ds. AIDS
internetową
OT1.CO1.CS1.Z2

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

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

studenci: /100

sponsorzy i partnerzy: stowarzyszenie MANKO, Urząd

Inspekcja Sanitarna:

Marszałkowski Województwa Podlaskiego w

0,00

Biaymstoku, Nadbużańska Szkoła Wyższa w

Urząd Marszałkowski:

Siemiatyczach
elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane
przez KC ds. AIDS, plakaty "Kochaj bez ryzyka"
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0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Nagłaśnianie tematyki HIV/AIDS

ogół społeczeństwa: 10000/20000

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

w lokalnych środkach masowego

pracownicy massmediów: /6

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

przekazu (artykuły prasowe,

Razem: 10000/20006

sponsorzy i partnerzy: Gazeta Współczesna, Tygodnik

audycje i wywiady radiowe,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Ekstra Narew", Radio Eska, Radio Nadzieja, TV Łomża,
TV Studio Skorpion w Łomży

OT1.CO1.CS1.Z2

Nagłośnienie informacji na temat

ogół społeczeństwa: 1000/

sponsorzy i partnerzy: Urząd Gminy w Kolnie

kampanii medialnej w lokalnych

uczniowie szkoły gimnazialnej: /400

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

środkach masowego przekazu,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

podległych placówkach

/800
Razem: 1000/1200

OT1.CO1.CS1.Z2

Narady

pracownicy służby zdrowia: /1

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

pracownicy oświaty: /3

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

służby mundurowe: /1
pracownicy massmediów: /1
Razem: /6
OT1.CO1.CS1.Z2

Narady

pracownicy służby zdrowia: /4

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

pracownicy oświaty: /3

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

pracownicy massmediów: /2
Razem: /9
OT1.CO1.CS1.Z2

Narady

pracownicy oświaty: /12

elementy kampanii (gadżety): Materiały przekazane

pracownicy administracji rządowej i

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

samorządowej: /1
Razem: /13
OT1.CO1.CS1.Z2
OT1.CO1.CS1.Z2

Narady

pracownicy administracji rządowej i

elementy kampanii (gadżety): Materiały przekazane

samorządowej: /18

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

Organiacja konkursu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

sponsorzy i partnerzy: Starostwo Powiatowe w

plastycznego na plakat

/60

Augustowie - zakup nagród
elementy kampanii (gadżety): Materiały przekazane
przez Krajowe Centrum ds. AIDS
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OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja akcji edukacyjnych

ogół społeczeństwa: /9450

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miejski w Białymstoku,

(rozdanictwo ulotek, gadżetów,

Urząd Marszłkowski Województwa Podlaskiego w

konkursy wiedzy o HIV/AIDS,

Białymstoku, Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych

punkty informacyjne o HIV/AIDS)

w Białymstoku

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00
Urząd Marszałkowski:

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

0,00

przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz gadżety

Organizacja

przygotowane przez współrealizatorów
OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja obchodów

ogół społeczeństwa: /300

sponsorzy i partnerzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-

Światowego Dnia Pamięci o

Epidemiologiczna w Białymstoku, Urząd Miejski w

Zmarłych na HIV/AIDS (koncert

Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa

chóru, zapalenie zniczy )

Podlaskiego w Białymstoku

inne: 0,00

pozarządowa: 0,00
0,00

0,00

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

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

0,00

przez Krajowe Centrum ds. AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Poradnictwo indywidualne w

studenci: /100

punkcie informacyjnym

sponsorzy i partnerzy: Stowarzyszenie MANKO, Urząd

0,00

0,00

Marszałkowski Województwa Podlaskiego w

Inspekcja Sanitarna:
0,00

Białymstoku

Urząd Marszałkowski:

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

0,00

przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Stowarzyszenie
MANKO
OT1.CO1.CS1.Z2

Poradnictwo metodyczne

pracownicy służby zdrowia: /2

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

pracownicy oświaty: /5

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pracownicy massmediów: /2
Razem: /9
OT1.CO1.CS1.Z2

Przekazanie informacji o

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: Kurier Sokólski

założeniach kampanii do lokalnej

pracownicy służby zdrowia: /8

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

prasy oraz placówek realizujących pracownicy oświaty: /2
zadania w ramach kampanii

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

pracownicy massmediów: /2
inne: /9
Razem: /21

OT1.CO1.CS1.Z2

Przekazanie informacji o

pracownicy służby zdrowia: /3

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

założeniach kampanii do

pracownicy oświaty: /6

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

placówek realizujących zadania z

służby mundurowe: /1

zakresu profilaktyki HIV/AIDS

Razem: /10
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Inspekcja Sanitarna:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie artykułu do

ogół społeczeństwa: 3000/

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

lokalnej prasy "Echo Wysokiego"

pracownicy massmediów: 6/

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

na temat założeń, odbiorców oraz Razem: 3006/

sponsorzy i partnerzy: Redakcja Echa Wysokiego,

działań planowanych do realizacji

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w ramach kampanii medialnej
OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie i przekazanie do

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

lokalnej prasy informacji na temat

pracownicy służby zdrowia: /22

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

założeń kampanii medialnej

pracownicy oświaty: /15

sponsorzy i partnerzy: Radio 5 w Suwałkach, Telewizja

pracownicy socjalni: /1

Suwałki

pracownicy massmediów: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /1
inne: /10
Razem: /51
OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie i przekazanie

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: lokalne media

informacji na temat założeń

pracownicy służby zdrowia: 7/4

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

kampanii medialnej do podległych pracownicy oświaty: /10
placówek i lokalnych mass

służby mundurowe: /2

mediów

pracownicy massmediów: 3/1

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

Razem: 10/17
OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie i przekazanie

ogół społeczeństwa: 58887/

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

informacji na temat założeń,

pracownicy służby zdrowia: /14

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

odbiorców kampanii medialnej

pracownicy oświaty: /15

sponsorzy i partnerzy: TV kablowa Multimedia w

pracownicy massmediów: 2/2

Sejnach, www.wugustów24.pl

Razem: 58889/31
OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie i przekazanie

pracownicy massmediów: 3/3

sponsorzy i partnerzy: lokalne media

informacji o założeniach kampanii

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

społecznej do lokalnych

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

massmediów
OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie inforamcji na
temat kampanii do lokalnych

ogół społeczeństwa: /1680

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

mass mediów oraz na stronę
internetową
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OT1.CO1.CS1.Z2

OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie informacji do

pracownicy służby zdrowia: /14

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

podległych placówek na temat

pracownicy oświaty: /5

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

realizacji kampanii medialnej

Razem: /19

Przygotowanie, przekazanie i

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

zamieszczenie w lokalnej prasie

pracownicy massmediów: 3/3

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

informacji na temat założeń,

Razem: 3/3

sponsorzy i partnerzy: lokalne media

Rozdawnictwo materiałow

ogół społeczeństwa: /5000

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

edukacyjnych

organizacje pracodawców: /2

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odbiorców kampanii medialnej
OT1.CO1.CS1.Z2

Razem: /5002
OT1.CO1.CS1.Z2

Rozdawnictwo materiałow o-z

ogół społeczeństwa: /1500

podczas akcji, festynów, pikników

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

OT1.CO1.CS1.Z2

Rozdawnictwo materiałów

ogół społeczeństwa: /3000

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miejski w Białymstoku,

edukacyjnych na temat HIV/AIDS

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w

w pociągach kursujących po

Białymstoku, Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych

województwie podlaskim

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

OT1.CO1.CS1.Z2

Wystawa plakatów nt HIV/AIDS

inne: /3000

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miejski w białymstoku,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

Białymstoku, Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych

0,00

w Białymstoku

Urząd Marszałkowski:

elementy kampanii (gadżety): Materiały przekazane

0,00

przez Krajowe Centrum ds. AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Wytyczne do placówek

pracownicy służby zdrowia: /12

elementy kampanii (gadżety): Materiały przekazane

realizujących zadania z zakresu

pracownicy massmediów: /3

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

HIV/AIDS

inne: /1

65,00

65,00

65,00

Razem: /16
OT1.CO1.CS1.Z2

Wytyczne do podległych placówek pracownicy służby zdrowia: /91

elementy kampanii (gadżety): Materiały przekazane

nt założeń kampanii

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

pracownicy oświaty: /51
Razem: /142
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Inspekcja Sanitarna:

0,00

0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Wytyczne na temat założeń

ogół społeczeństwa: /3000

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

kampanii

pracownicy służby zdrowia: /200

przez Krajowe Centrum ds. AIDS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pracownicy oświaty: /100
Razem: /3300
OT1.CO1.CS1.Z2

Zamieszczenia na stronie

ogół społeczeństwa

internetowej informacji o

Grajewa

obchodach Ąwiatowego Dnia

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

sponsorzy i partnerzy: e-Grajewo, Grajewo24, Życie

Zamieszczenie informacji na

przez Krajowe Centrum ds. AIDS
ogół społeczeństwa

stronach internetowych

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

OT1.CO1.CS2.Z3

Działania edukacyjne podczas

ogół społeczeństwa: /5650

akcji "Pożegnanie lata 2009", oraz migranci (uchodźcy lub/i migranci

OT1.CO1.CS2.Z3

pikniku rodzinnego "Mikołajki

ekonomiczni): /50

2009"

Razem: /5700

Edukacja młodzieży poprzez

uczniowie szkoły gimnazialnej: /187

szkolenia, pogadanki itp.
OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja młodzieży szkolnej

studenci: 300/302

Liczba programów edukacyjnych: W zajęciach wzięło
udział 302 uczniów

OT1.CO1.CS2.Z3

Ekspozycja plakatów

ogół społeczeństwa
studenci
inne

OT1.CO1.CS2.Z3

Informacje w lokalnych mediach

ogół społeczeństwa

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 1

na temat akcji edukacyjnej

pracownicy massmediów: /6

heappening

"Niechciany Podarunek"

Razem: /6

OT1.CO1.CS2.Z3

Instruktaż

inne: /26

OT1.CO1.CS2.Z3

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 1

/24

konkurs

OT1.CO1.CS2.Z3

Konkursy wiedzy o HIV/AIDS

studenci: 100/

OT1.CO1.CS2.Z3

Narady

pracownicy służby zdrowia: /3

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 5

pracownicy massmediów: /2

narad

Liczba programów edukacyjnych: Instruktażu udzielono
26 osobom

Razem: /5
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inne: 0,00

OT1.CO1.CS2.Z3

Narady

pracownicy oświaty: /8

OT1.CO1.CS2.Z3

Narady

pracownicy służby zdrowia: /3

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 3

0,00

0,00

0,00

0,00

narady
pracownicy oświaty: /6

Inspekcja Sanitarna:
0,00

służby mundurowe: /2
pracownicy socjalni: /2
służby ratunkowe: /3
pracownicy massmediów: /2
Razem: /18
OT1.CO1.CS2.Z3

Narady

pracownicy oświaty: /1

Liczba programów edukacyjnych: Przeprowadzono 3

pracownicy massmediów: /1

narady

0,00

0,00

0,00

0,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
Razem: /4
OT1.CO1.CS2.Z3

Narady ze współrealizatorami

pracownicy służby zdrowia: /1

Liczba programów edukacyjnych: Przeprowadzono 3

pracownicy oświaty: /2

narady

Inspekcja Sanitarna:
0,00

służby mundurowe: /1
Razem: /4
OT1.CO1.CS2.Z3

Organizacja powiatowego

uczniowie szkoły gimnazialnej: /120

konkursu wiedzy
OT1.CO1.CS2.Z3

Liczba programów edukacyjnych: przeprowadzono 1

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

50,00

0,00

0,00

edycję konkursu

Organizacja powiatowego

pracownicy służby zdrowia: 4/

Liczba programów edukacyjnych: Konkurs realizowano

konkursu wiedzy o AIDS w

pracownicy massmediów: 2/

w 3 szkołach ponadgimnazjalnych

szkołach ponadgimnazjalnych

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/
studenci: 150/
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/15
Razem: 158/15

OT1.CO1.CS2.Z3

Organizacja punktu

ogół społeczeństwa: /300

informacyjnego nt HIV/AIDS
OT1.CO1.CS2.Z3

Poradnictwo

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 1
punkt informacyjny

ogół społeczeństwa: /35

Liczba programów edukacyjnych: Poradnictwa udzielano

studenci: /30

podczas 2 akcji edukacyjnych

Razem: /65
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Inspekcja Sanitarna:
50,00

OT1.CO1.CS2.Z3

Prowadzenie poradnictwa

pracownicy służby zdrowia: 7/1

metodycznego i merytorycznego

pracownicy oświaty: 9/3

adresowanego do realizatorów i

Razem: 16/4

0,00

0,00

Liczba programów edukacyjnych: Udzielono 10 porad

0,00

0,00

Liczba programów edukacyjnych: Udzielono 10 porad

0,00

0,00

Liczba programów edukacyjnych: przeszkolono 81 osób

0,00

0,00

koordynatorów działań
profilaktycznych w zakresie
HIV/AIDS
OT1.CO1.CS2.Z3

Prowadzenie poradnictwa

pracownicy służby zdrowia: 15/3

metodycznego i merytorycznego

pracownicy oświaty: 70/7

w szkołach i zakładach opieki

Razem: 85/10

zdrowotnej
OT1.CO1.CS2.Z3

Prowadzenie poradnictwa

pracownicy służby zdrowia: /3

metodycznego i merytorycznego

pracownicy oświaty: 30/2

w zakresie HIV/AIDS

pracownicy massmediów: /2
organizacje pracodawców: /3
Razem: 30/10

OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenia

pracownicy służby zdrowia: 20/8

Inspekcja Sanitarna:

pracownicy oświaty: 5/6

0,00

służby mundurowe: /35

Urząd Marszałkowski:

pracownicy socjalni: /6

0,00

służby ratunkowe: /18
inne: /8
Razem: 25/81
OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenia

służby mundurowe: /18

Liczba programów edukacyjnych: przeszkolono 18

0,00

0,00

funkcjonariuszy Strazży Granicznej

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

OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenia

pracownicy służby zdrowia: /114

Liczba programów edukacyjnych: W 3 szkoleniach

służby mundurowe: /41

uczestniczyło 287 osób

pracownicy socjalni: /6

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00
Urząd Marszałkowski:

pracownicy massmediów: /3

0,00

studenci: /74
uczniowie szkoły gimnazialnej: /49
Razem: /287
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OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenia

studenci: /15

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 2

inne: /27

szkolenia

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem: /42
OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenia

pracownicy służby zdrowia: /102

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 1

pracownicy oświaty: /7

szkolenie

0,00

służby mundurowe: /4

Urząd Marszałkowski:

Razem: /113
OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenie

służby mundurowe: /15

Inspekcja Sanitarna:

0,00
Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 1

0,00

0,00

szkolenie

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

OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenie

służby mundurowe: /15

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 1

0,00

0,00

szkolenie

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

OT1.CO1.CS2.Z3

Warsztaty szkoleniowe

pracownicy służby zdrowia: /30

Liczba programów edukacyjnych: Zorganizowano 1

pracownicy oświaty: /2

warsztaty edukacyjne

0,00

200,00

Inspekcja Sanitarna:
200,00

służby mundurowe: /15
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
Razem: /49
OT1.CO1.CS2.Z3

Zajęcia edukacyjne

uczniowie szkoły gimnazialnej: /18

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałow o-z na

inne: /14

Liczba programów edukacyjnych: Przeprowadzono 1

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

100,00

spotkanie
temat HIV/AIDS
OT1.CO1.CS4.Z2

Tytuł wydawnictwa: Materiały przekazane przez Krajowe

Inspekcja Sanitarna:
50,00

Centrum ds. AIDS

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: /300

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

informacyjno-edukacyjnych

pracownicy służby zdrowia: /20

Krajowego Centrum ds. AIDS

pracownicy oświaty: 42/
służby mundurowe: /80
pracownicy massmediów: /3
studenci: 1981/50
inne: /10
Razem: 2023/463
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Inspekcja Sanitarna:
100,00

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa

Tytuł wydawnictwa: Materiały o-z pozyskane z

edukacyjno informacyjnych do

pracownicy służby zdrowia: 19/19

Krajowego Centrum ds. AIDS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

placówek realizujących zadania w pracownicy oświaty: 18/
zakresie profilaktyki HIV/AIDS

służby mundurowe: /36
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1000
Razem: 37/1055

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: /70

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

edukacyjno informacyjnych do

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Krajowego Centrum ds. AIDS

placówek realizujących zadania w kobiety ciężarne i planujące ciążę:
zakresie profilaktyki HIV/AIDS

/400
pracownicy służby zdrowia: 10/9
pracownicy oświaty: 9/9
pracownicy massmediów: 2/2
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/335
Razem: 21/825

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 3000/

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

edukacyjno informacyjnych nt

pracownicy służby zdrowia: /2

Krajowego Centrum ds. AIDS

HIV/AIDS

pracownicy oświaty: /3
organizacje pracodawców: /5
Razem: 3000/10

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: /2000

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

edukacyjnych

pracownicy służby zdrowia: 200/336

Krajowego Centrum ds. AIDS

pracownicy oświaty: 150/440
studenci: 5500/
Razem: 5850/2776
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa

Tytuł wydawnictwa: materiały pozyskane z Krajowego

edukacyjnych

pracownicy służby zdrowia: /122

Centrum ds. AIDS

służby mundurowe: /41
pracownicy socjalni: /6
pracownicy massmediów: /4
studenci: /200
inne: /62
Razem: /435
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OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

edukacyjnych do podległych

kobiety ciężarne i planujące ciążę: 50/ Krajowego Centrum ds. AIDS

placówek oraz aptek

pracownicy służby zdrowia: 7/4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

służby mundurowe: /2
studenci: 300/
inne: /5
uczniowie szkoły gimnazialnej: /15
Razem: 357/26
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

pracownicy służby zdrowia: 24/6

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

informacyjno-edukacyjnych na

pracownicy oświaty: 52/26

Krajowego Centrum ds. AIDS

temat HIV/AIDS

studenci: 10463/
Razem: 10539/32

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów o-z

osoby pozbawione wolności: /30

Tytuł wydawnictwa: materiały przekazane przez Krajowe

pracownicy służby zdrowia: /14

Centrum ds. AIDS oraz Stowarzyszenie MANKO

pracownicy oświaty: /5
studenci: /45
inne: /3
Razem: /97
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów o-z na

ogół społeczeństwa: 200/200

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

temat HIV/AIDS

studenci: 400/400

Krajowego Centrum ds. AIDS

Razem: 600/600
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: /1700

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

oświatowo-zdrowotnych

pracownicy służby zdrowia: 40/

Krajowego Centrum ds. AIDS

400,00

pracownicy oświaty: 40/
studenci: /522
Razem: 80/2222
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 100/410

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

oświatowo-zdrowotnych na temat

pracownicy służby zdrowia: /8

Krajowego Centrum ds. AIDS

HIV/AIDS

pracownicy oświaty: /6
służby mundurowe: /35
pracownicy socjalni: /6
służby ratunkowe: /18
pracownicy massmediów: /2
Razem: 100/485
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Inspekcja Sanitarna:

0,00

0,00

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Tytuł wydawnictwa: Materiały o- z pozyskane z

0,00

0,00

oświatowo-zdrowotnych na temat

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

Krajowego Centrum ds. AIDS

HIV/AIDS

/120

Tytuł wydawnictwa: Opracowania przekazywane do GIS

0,00

0,00

Tytuł wydawnictwa: informacja na stronie internetowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

2 065,00

pracownicy służby zdrowia: /80
studenci: /300
inne: /50
Razem: /550
OT1.CO1.CS4.Z2

Opracowania własne

pracownicy administracji rządowej i

(sprawozdania,

samorządowej

harmonogramy,ankiety itp.)
OT1.CO1.CS4.Z2

Opracowanie i zamieszczenie

ogół społeczeństwa: 1000/1000

informacji na temat HIV/AIDS na

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

lokalną stronę internetową
OT1.CO2.CS3.Z1

Prowadzenie i aktualizacja

inne

danych dotyczących sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS w
Polsce i powiecie monieckim
OT1.CO2.CS3.Z5

Analiza sytuacji epidemiologicznej inne

Liczba badań społecznych i opracowań: 1

w zakresie HIV/AIDS na terenie
województwa podlaskiego oraz
powiatu suwalskiego
OT1.CO2.CS3.Z5

Wizytacje problemowe w

pracownicy służby zdrowia

placówkach podejmujących

pracownicy oświaty

działania w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS
OT1.CO2.CS3.Z6

Zamieszczanie informacji na

ogół społeczeństwa: 8000/

Wyniki analizy ankiet oceniających dostęp do informacji

temat sytuacji epidemiologicznej

na temat sytuacji epidemiologicznej i dynamiki epidemii

w zakresie HIV/AIDS na stronie

HIV/AIDS w Polsc: brak

internetowej
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WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Promowanie programu

pracownicy oświaty: 250/285

Ocena efektywności podejmowanych działań:

edukacyjno-wychowawczego pn.

studenci: 45/80

Promowanie opisanych programów przyczyniło się do

"Bez ryzyka" G. Węglarczyk oraz

inne: 35/120

wyposażenia nauczycieli i pedagogów w profesjonalne

podręcznika pn. "Zapobieganie

Razem: 330/485

materiały służące edukacji młodzieży

Rozpropagowanie informacji

pracownicy służby zdrowia: 40/40

Ocena efektywności podejmowanych działań: Dotarcie z

nt.możliwości uczestnictwa w

pracownicy oświaty: 120/180

informacją o szkoleniach do określonych grup adresatów

szkoleniach prowadzonych przez

pracownicy massmediów: 60/56

Polską Fundację Pomocy

członkowie organizacji

Humanitarnej Res Humanae oraz

pozarządowych: 36/36

Krajowe Centrum ds. Aids oraz

studenci: 120/120

funkcjonowania PKD ,innych

uczniowie szkoły gimnazialnej: 46/60

punktów diagnostycznych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

4 000,00

HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej"
podczas organizowanych szkoleń
i narad oraz innych spotkań
OT1.CO1.CS1.Z1

wykonujących badania w kierunku 30/80
HIV/AIDS,zielonej linii i telefonu

Razem: 452/572

zaufania AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenie:

pracownicy oświaty: 30/10

Ocena efektywności podejmowanych działań:

- nauczycieli, pedagogów szkół

studenci: 45/20

Przeprowadzona ewaluacja wskazała na wzrost wiedzy

gimnazjalnych i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

w zakresie HIV/AIDS .Szkolenie przyczyniło się do próby

ponadgimnazjalnych

30/33

ukształtowania umiejętności prowadzenia zajęć

- liderów młodzieżowych szkół

Razem: 105/63

metodami interaktywnymi z uczniami.

ponadgimnazjalnych i wyższych
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inne: 0,00
Organizacja
pozarządowa: 4
000,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Wdrożenie i koordynacja

pracownicy oświaty: 30/30

Ocena efektywności podejmowanych działań:

powiatowej interwencji

inne: 160/160

Podejmowane działania uwrażliwiły rodziców dzieci

nieprogramowej pn. "Dzieci a

uczniowie szkoły podstawowej:

nt.chorób zakażnych i określiły sposób przekazywania

profilaktyka HIV/AIDS"w klasach

120/120

dzieciom wiedzy w zakresie HIV/AIDS

"0" w przedszkolach i szkołach

Razem: 310/310

0,00

0,00

0,00

0,00

podstawowychna terenie powiatu
brodnickiego
OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia edukacyjne dla różnych

pracownicy służby zdrowia: 30/

Ocena efektywności podejmowanych działań: Wyniki

grup odbiorców na szczeblu

pracownicy oświaty: 120/130

ankiet ewaluacyjnych i rozmowy z uczestnikami zajęć

powiatowym:

studenci: 120/

potwierdziły zasadność prowadzenia edukacji w

- prelekcje uczniów szkół różnego inne: 250/320

zakresie HIV/AIDS.Przekazane treści wzbogaciły i

szczebla(4 PSSE )

uczniowie szkoły podstawowej:

uporządkowały wiedzę nt. HIV/AIDS

- pogadanki dla młodzieży z

300/300

Ośrodka

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Wychowawczo-Opiekuńczego

900/1030

w Mogilnie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

- wykłady dla uczniów szkół

720/750

różnego szczebla, ich rodziców i

Razem: 2440/2530

opiekunów (4PSSE)
-warsztaty dla słuchaczy Centrum
Edukacji Dorosłych w
Chełmnie,Ośrodka Szkolenia i
wychowania OHP w
Grudziądzu,osadzonych w
Zakładzie Karnym w
Grudziądzu,młodzieży szkół
gimnazialnych i
ponadgimnazialnych(6PSSE)
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OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania multimediala pracownicy oświaty: 40/40

Efektywność kampanii: Z uwagi na specyfikę działań w

pn."Wróć bez HIV "

inne: 60/60

ramach kampanii,jej zasięg i wielość odbiorców trudno

- Powiatowe Obchody

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

jest dokonać rzetelnej oceny kampanii.Przeprowadzone

Światowego Dnia AIDS

200/200

rozmowy i aneiety wskazały na wzrost i uporządkowanie

zorganizowane przez PSSE w

Razem: 300/300

wiedzy w zakresie HIV/AIDS

Nakle w Nakielskim Ośrodku

działania wspomagające kampanię: Zostały

Kultury.W uroczystości

szczegółowao opisane w polu zadania własne

uczestniczyli PWIS w Bdgoszczy

elementy kampanii (gadżety): Wykorzystano gadżety z

,starosta i w-ce starosta powiatu

K.C ds.AIDS

3 000,00

3 000,00

inne: 3 000,00

300,00

300,00

inne: 300,00

nakielskiego,burmistrzowie i
wójtowie gmin
współorganizuących obchody
oraz młodzież szkół
ponadgimnazjalnych wraz z
opiekunami(ok.300
osób).Uroczyste obchody
miały na celu zachęcenie władz
do podejmowania wspólnych
inicjatyw na rzecz walki z AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

uczniowie szkoły gimnazialnej:

multimedialna "Wróć bez HIV"

160/200

-Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
AIDS adresowana do uczniów
szkół gimnazjalnych w powiecie
tucholskim
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OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

studenci: 60/80

0,00

0,00

pracownicy służby zdrowia: 130/130

0,00

0,00

multimedialna PN."Wróć bez HIV"
- akcja pn."Sex party"
przeprowadzona z inicjatywy
WSSE w Bydgoszczy przy
współpracy z IFMSA Poland w 4
klubach studenckich.Akcja miała
na celu promowanie
bezpiecznego
seksu.Wolontariusze z humorem
proponowali osobom
przebywającym w pubach udział
w konkursach i zabawach
twmatycznych.W ramach akcji
prowadzono również edukację
bezpośrednią.
OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

multimedialna pn."Wróć bez HIV " pracownicy oświaty: 120/120
-25

inne: 4/4

szkoleń(3PSSE:Golub-Dobrzyń,G uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
rudziądz,LIpno)dla

60/43

297osób:pedagogów,pielęgniarek, Razem: 314/297
młodzieży szkół
ponadgimnazialnych,pracowników
MBP w Lipnie
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OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

ogół społeczeństwa: 1000/1000

0,00

0,00

Społeczna kampania

pracownicy służby zdrowia: 20/20

0,00

0,00

multimedialna pn."Wróć bez HIV"

pracownicy massmediów: 36/36

-48 narad na poziomie

studenci: 5/5

wojewódzkim ipowiatowym z

inne: 25/42

pracownikami OZ WSSE i

Razem: 86/103

multimedialna pn."Wróć bez HIV "
-nagłośnienie kampanii w
środkach komunikacji miejskiej w
Bydgoszczy i Nakle (dzięki
współpracy z firmą Tri-Vision w
środkach komunikacji miejskiej w
Bydgoszczy przez okres 2
tyg.prezentowany był spot
kampanijny;natomiast dzięki
współpracy z Przedsiębiorstwem
Samochodowym w Nakle w
środkach komunikacji
eksponowane były materiały
kampanijne )
OT1.CO1.CS1.Z2

PSSE,rzecznikami prasowymi
PIS,studentami medycyny IFMSA
Bydgoszcz,pedagogami
szkół,przedstawicielami
m.in.domów kultury,biur
podróży,lokalnych mediów,służby
zdrowia
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OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

ogół społeczeństwa: 200/350

100,00

100,00

multimedialna pn."Wróć bez HIV"

Organizacja
pozarządowa: 100,00

-akcja pn."Czerwona kokardka
"przeprowadzona przed Bazyliką
św.a Paulo w Bydgoszczy.Akcję
rozpoczęła msza święta
poświęcona osobom zakażonym
wirusem HIV i chorym na AIDS.
Organizatorzy ułożyli przed
Bazyliką czerwoną kokardkę ze
zniczy .Wiernym rozdawano
materiały
informacyjno-edukacyjne oraz
czerwone kokardki.
OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

uczniowie szkoły gimnazialnej: 90/120

multimedialna pn."Wróć bez HIV"

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

-konkurs wiedzy "Porozmawiajmy

60/50

o HIV/AIDS" adresowany do

Razem: 150/170

650,00

595,00

inne: 800,00
Inspekcja Sanitarna:
87,00

Zespołu Szkół Specjalnych w
Żnine
-konkurs wiedzy "Wiedza kluczem
do zdrowia "adresowany do
uczniów szkół gimnazjalnych w
Chełmnie
-konkurs literacki "Moja droga do
dorosłości.Czy zawsze zachowuję
się bezpiecznie" w
szk.ponadgimn. w Brodnicy
-konkurs wiedzy "Mity i prawda o
HIV/AIDS "dla uczniów
szk.gimnazj. w Brodnicy
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OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

ogół społeczeństwa: 8000/8000

0,00

multimedialna pn."Wróć bez HIV"
-nagłośnienie kampanii w
mediach poprzez opublikowanie
40 artykułów w prasie,15
informacji/audycji w
radiu,6informacji w TV,20
informacji na stronach
internetowych WSSE,PSSE, oraz
portalach internetowych władz
lokalnych,a także poprzez
Radiowęzeł Targowiska
Miejskiego w Rypinie
-konferencja prasowa
(podsumowująca dwuletni okres
kampanii) w Inowrocławiu
zorganizowana wspólnie ze
Starostwem Powiatowym,
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0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

inne: 40/80

multimedialna pn."Wróć bez HIV"

uczniowie szkoły gimnazialnej:

-zajęcia

120/140

0,00

0,00

0,00

0,00

edukacyjne(prelekcje,wykłądy,war uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
sztaty,pogadanki)dla uczniów

280/280

szkół

Razem: 440/500

gimnazjalnych,ponadgimnazialnyc
h,młodzieży z Zakładu
Poprawczego w
Koronowie,uczestników ośrodków
letniego wypoczynku;
-w Dniu Swiatowego Dnia Aids w
Collegium Medicum w
Bydgoszczy z udziałem
wolontariuszy z IFMSA oddz.
Bydgoszcz odbyło się spotkanie z
młodzieżą bydgoskich szkół
ponadgimnazjalnych połączone z
projekcją filmów i spotów o
tematyce HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

ogół społeczeństwa: 3000/

multimedialna pn.''Wróć bez HIV " pracownicy służby zdrowia: 60/80
-powiadomienie władz lokalnych o pracownicy oświaty: 430/640
realizacji kampanii nie tylko w

pracownicy administracji rządowej i

celach informacyjnych ale też w

samorządowej: 22/35

celu zachęcenia do

członkowie organizacji

podejmowania wspólnych

pozarządowych: 60/60

inicjatyw

inne: 800/1200

-dystrybucja materiałów

uczniowie szkoły gimnazialnej:

informacyjno-edukacyjnych

400/680

(ZOZ,szkoły,sanatoria,ośrodki

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

kultury,urzędy miast i

1200/1900

gmin,biblioteki,Poradnia

Razem: 5972/4595

Psychologiczno-Pedagogiczna w
Lipnie
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OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

ogół społeczeństwa: 2000/2000

multimedialna pn.''Wróć bez HIV"

kobiety w wieku prokreacyjnym,

-punkty informacyjno-edukacyjne

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

prowadzone przez pracowników

40/60

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

PSSE oraz ekspozycje materiałów pracownicy oświaty: 120/140
nt. profilaktyki HIV/AIDS w

inne: 1200/

szkołach gimnazjalnych i

uczniowie szkoły gimnazialnej:

ponadgimnazjalnych,siedzibach

800/1100

PSSE domach kultury,placówkach uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
służby zdrowia

2500/2700
Razem: 6660/6000

OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

inne: 120/120

multimedialna"Wróć bez HIV"

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

-konferencja w Centrum

80/80

Konferencyjnym w Toruniu z

Razem: 200/200

inne: 800,00
Organizacja
pozarządowa: 800,00

inicjatywy PSSE,jej
współorganizatorem był Urząd
Miasta Torunia oraz PTH
Oddz.Toruńsko-Włocławski;w
konferencji uczestniczyli
przedstawiciele UM
Torunia,pracownicyPIS,członkowi
e PTH,młodzież toruńskich szkół
ponadgimnazialnych;prof.dr
hab.Zbigniew Izdebski wygłosił
wykład pt."Seksualność Polaków
w dobie AIDS"
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OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania

pracownicy oświaty: 10/10

multimediana pn."Wróć bez HIV"

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

-debata w jednej ze szkół

50/50

ponadgimnazjalnych z inicjatywy

Razem: 60/60

0,00

0,00

PSSE w Mogilnie poświęcona
problematyce HIV/AIDS.Podstawę
do dyskusji stanowiły wyniki
ankiety przeprowadzonej na
początku debaty nt.możliwości
zakażenia się wirusem
HIV,postępów w
leczeniu,dyskryminacji osób
żyjących z HIV
OT1.CO1.CS2.Z3

Działania edukacyjne wśród

służby mundurowe: 120/120

Liczba programów edukacyjnych: 1

0,00

0,00

studenci: 80/

Liczba programów edukacyjnych: 1

0,00

0,00

Wojewódzka akcja letnia "

ogół społeczeństwa: 2500/2800

Liczba programów edukacyjnych: 1

0,00

0,00

Bezpieczne wakacje"

pracownicy służby zdrowia: 46/64

podejmująca zagadnienia

pracownicy oświaty: 25/60

HIV/AIDS

pracownicy socjalni: 20/20

(pogadanki,konkursy,zajęcia

studenci: 1800/1800

edukacyjne, ekspozycje i

uczniowie szkoły podstawowej:

rozdawnictwo materiałów

2600/2600

informacyjno-edukacyjnych,punkt

uczniowie szkoły gimnazialnej:

y informacyjne,projekcje

2400/3600

filmów),prowadzone w

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

placówkach letniego wypoczynku

1800/1800

dzieci i młodzieży

Razem: 11191/12744

żołnieży zasadniczej służby
wojskowej prowadzone przez
przygotowany przez przez
pracownika oz PSSE personel
medyczny jednostki wojskowej
OT1.CO1.CS2.Z3

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
HIV/AIDS dla młodzieży szkół
gimnazjalnych powiatu
tucholskiego

OT1.CO1.CS2.Z3
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OT1.CO1.CS2.Z3

X Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu (w uczniowie szkoły podstawowej:
tym wiedzy o HIV/AIDS) dla

155/162

młodzieży różnych typów szkół

uczniowie szkoły gimnazialnej:

miasta Bydgoszczy.Olimpiada

600/623

przebiegała w

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

dwóch etapach : etap pierwszy (

720/770

edukacja młodzieży w szkołach

Razem: 1475/1555

Liczba programów edukacyjnych: 1

2 500,00

5 043,00

inne: 0,00
Organizacja
pozarządowa: 5
043,00

,eliminacje do finału
miejskiego),etap drugi ( finał
miejski ).Olimpiada podejmowała
też zagadnienia kampanii"Wróć
bez HIV"
Razem:
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14 638,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 8500/8500

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

0,00

0,00

pracownicy służby zdrowia: 263/263

odbiorców

0,00

0,00

Wskaźnik dodatkowy 1: ilość odbiorców

0,00

0,00

0,00

0,00

inne: 74/74
uczniowie szkoły gimnazialnej:
1452/1456
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1452/1456
Razem: 11741/11749
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja medialna prowadzona

ogół społeczeństwa: 3000/3000

przez regionalne radio podczas

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość
odbiorców

audycji prowadzonych na plażach
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja w zakresie ochrony

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

przed zakażeniami

86/86

nieprzenoszonymi droga płciową,
ze szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Ekspozycje

ogół społeczeństwa: 2000/2000

Wskaźnik dodatkowy 1: ilość ekspozycji

informacyjno-edukacyjne

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Wskaźnik dodatkowy 2: ilość odbiorców

inne: 0,00

16360/16360
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
16360/16360
Razem: 34720/34720
OT1.CO1.CS1.Z1

II Przegląd Małych Form

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Teatralnych

1000/1000

Wskaźnik dodatkowy 1: ilość uczestników

28 900,00

28 900,00 Urząd Marszałkowski:
28 900,00

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1000/1000
Razem: 2000/2000
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs multimedialny pt." Logo

uczniowie szkoły gimnazialnej: 13/13

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość

Światowego Dnia AIDS" w

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uczestników

powiecie bytowskim

13/13
Razem: 26/26
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1 000,00

1 000,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja programu

inne: 2000/1500

"Profilaktyka HIV i AIDS" - Forum

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość

100,00

100,00

uczestnikow

Inspekcja Sanitarna:
100,00

dla Zdrowia
OT1.CO1.CS1.Z1

Narady i szkolenia dla

pracownicy służby zdrowia: 175/208

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość szkoleń

pedagogów, nauczycieli i

pracownicy oświaty: 107/126

Wskaźnik dodatkowy 2: Ilość osób uczestniczących

pielęgniarek

służby mundurowe: 20/20

8 950,00

12 550,00

inne: 5 489,00
Urząd Marszałkowski:
6 400,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 43/43
Razem: 345/397
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja imprez-happeningi

ogół społeczeństwa: 790/790

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość

400,00

300,00

inne: 300,00

uczestników
Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość organizowanych imprez
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja konferencji z okazji

pracownicy administracji rządowej i

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość

5 000,00

5 000,00 Urząd Marszałkowski:

obchodów "Światowego Dnia

samorządowej: 70/70

odbiorców

Organizacja konkursów : wiedzy,

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

plastycznych, filmmowych

659/659

podmiotów zaangażowanych w realizację

Inspekcja Sanitarna:

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Wskaźnik dodatkowy 1: ilość uczestnikow

100,00

5 000,00

AIDS"
OT1.CO1.CS1.Z1

1 800,00

1 800,00

inne: 0,00

2299/2299
Razem: 2958/2958
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja olimpiad wiedzy o

uczniowie szkoły gimnazialnej:

HIV/AIDS

3074/3074

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość uczestników

8 000,00

8 000,00 Urząd Marszałkowski:
8 000,00

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
3074/3074
Razem: 6148/6148
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja punktów

ogół społeczeństwa: 7000/7000

informacyjnych podczas festynów

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość

0,00

0,00

0,00

0,00

odbiorców

prozdrowotnych, przeprowadzanie
rozmów indywidualnych,
rozdawnictwo materiałów
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizowanie kącików

ogół społeczeństwa: 10000/10000

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość

oświatowych, gazetek sciennych,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

zorganizowanych ekspozycji

punktów informacyjno

14360/9360

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość odbiorców

edukacyjnych, ekspozycja

Razem: 24360/19360

plakatów
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OT1.CO1.CS1.Z1

Pogadanki

OT1.CO1.CS1.Z1

Poradnictwo metodyczne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

inne: 1 500,00

100,00

100,00

Inspekcja Sanitarna:

1260/1260
pracownicy służby zdrowia: 29/29
pracownicy oświaty: 29/29
Razem: 58/58
OT1.CO1.CS1.Z1

Program edukacyjno -

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilośc

profilaktyczny skierowany do

3994/2440

odbiorców

inne: 100/123

Ocena efektywności podejmowanych działań: ilość

młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
człuchowskiego
OT1.CO1.CS1.Z1

Program edukacyjny adresowany
do najstarszych grup

uczestników

100,00

przedszkolnych pt." Zawsze
razem" i "Mali przyjaciele"
OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie rozmów

ogół społeczeństwa: 500/500

0,00

0,00

Przeprowadzenie warsztatów z

osoby używające substancje

0,00

0,00

udziałem osób zakażonych i

psychoaktywne, szczególnie

narkomanów

przyjmowane drogą iniekcyjną:
900,00

900,00

indywidualnych
OT1.CO1.CS1.Z1

100/100
OT1.CO1.CS1.Z1

Punkty infromacyjne

ogół społeczeństwa: 2200/2180

Inspekcja Sanitarna:
900,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja "Programu Zwalczania

ogół społeczeństwa: 2000/2000

100,00

100,00

AIDS i Zapobiegania Zakażeniom

Inspekcja Sanitarna:
100,00

HIV na lata 2007-2011"
OT1.CO1.CS1.Z1

W ramach kampanii "Wróć bez

ogół społeczeństwa: 20000/20000

0,00

0,00

500,00

500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

HIV" propagowanie plakatów i
ulotek w biurach podróży
OT1.CO1.CS1.Z1

Warsztaty edukacyjne dla

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uczniów szkół ponadgimnajalnych 100/166
OT1.CO1.CS1.Z2
OT1.CO1.CS1.Z2

Pozyskanie partnerów do

pracownicy administracji rządowej i

organizacji kampanii medialnych

samorządowej: 18/18

Umieszczenie informacji w

ogół społeczeństwa: 184000/184000

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ilość
uczestników

internecie, opracowanie i
przekazanie informacji do mediów
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inne: 500,00

OT1.CO1.CS1.Z2

W ramach kampanii "Wróć bez

ogół społeczeństwa: 4000/4000

Efektywność kampanii: Ilość odbiorców

0,00

0,00

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 300/400

16 000,00

21 300,00

inne: 21 300,00

Organizacja anonimowego punktu ogół społeczeństwa: 200/200

18 500,00

18 500,00

Krajowe Centrum ds.

HIV" na dworcach PKP i PKS
wyeksponowanie plakatów i
rozdawnictwo ulotek
OT1.CO2.CS1.Z1

Pozyskanie partnerów do
organizacji kampanii medialnych

OT1.CO2.CS1.Z2

Kontynuacja działalności punktu
konsultacyjno - diagnostycznego
prowadzacego anonimowe i
bezpłatne testowania w kierunku
HIV, połaczone z poradnictwem
przed i po testowym w Gdyni

OT1.CO2.CS2.Z1

badań w kierunku HIV w Słupsku

AIDS: 3 500,00
Urząd Marszałkowski:
15 000,00
Razem:
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100 600,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

"Posłuchaj, poczuj, pomagaj"

pracownicy socjalni: 70/68

szkolenie dla pracowników

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

2 070,00

2 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

uczestników szkolenia - 68 osób

ośrodków pomocy społecznej,
poradni pomocy rodzinie,
kuratorów społecznych.
OT1.CO1.CS1.Z1

Działania edukacyjne wśród osób

inne: 120/113

bezdomnych i bezrobotnych z

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba
osób objetych oddziaływaniem edukacyjnym - 113 osób

terenu powiatu strzelecko drezdeneckiego.
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja dzieci przedszkolnych -

inne: 200/196

dystrybucja materiałów

odbiorców (przedszkoli i dzieci); liczba pogadanek -

informacyjno-edukacyjnych oraz

działania prowadzono w 7 przedszkolach wśród 196

pogadanki.
OT1.CO1.CS1.Z1

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

Edukacja osadzonych w

dzieci
osoby pozbawione wolności: 400/400

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

Zakładzie Karnym - prelekcje,

odbiorców, liczba instruktaży, liczba prelekcji, liczba

rozmowy indywidualne,

rozmów indywidualnych

instruktaże.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba przeprowadzonych narad
-2

OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja poborowych

służby mundurowe: 400/344

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

(pogadanki, projekcja filmów,

odbiorców - 344, liczba pogadanek - 11

przekazanie materiałów

Wskaźnik dodatkowy 1: projekcje filmów - 33

edukacyjnych) z terenu powiatu

Wskaźnik dodatkowy 2: dystrybucja materiałów - 344

strzelecko-drezdeneckiego.

pakiety edukacyjne (ulotki otrzymane z WSSE w
Gorzowie Wlkp.

OT1.CO1.CS1.Z1

Happeningi uliczne z okazji

ogół społeczeństwa: 150/220

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba osó

Obchodów Światowego Dnia

uczestniczących w happeningu - 220, liczba szkół - 2;

AIDS w Krośnie Odrzańskim i

liczba przedszkoli - 1; liczba partnerów realizacji zadania

Gubinie

-5
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Wojewoda: 2 070,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Konfercnja popularno-naukowa w

pracownicy massmediów: 5/4

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

ramach obchodów

pracownicy administracji rządowej i

uczestników konferencji - 32 osoby

Międzynarodowego Dnia Pamięci

samorządowej: 5/4

i Mobilizacji w Walce z AIDS w

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Nowej Soli.

30/26

100,00

55,04

Inspekcja Sanitarna:
55,00

Razem: 40/34
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

ponadgimnazjalnych powiatu

uczestników konkursu - 48

60/48

żarskiego

2 000,00

0,00

inne: 500,00

2 000,00

1 500,00

inne: 1 500,00

300,00

1 195,00

inne: 1 195,00

3 100,00

0,00

Wojewoda: 3 100,00

600,00

0,00

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba szkół uczestniczących w
konkursie - 9

OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs wiedzy na temat

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

HIV/AIDS w szkołach

21/21

uczestników konkursu - 21 uczniów z 7 szkół

ponadgimnazjalnych powiatu

ponadgimnazjalnych.

żagańskiego.
OT1.CO1.CS1.Z1

Międzyklasowa Olimpiada pt.

uczniowie szkoły gimnazialnej: 50/36

"Świadomość ograniczy Twój lęk"

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba
uczniów uczestniczących w olimpiadzie

dla uczniów klas III szkoły
gimnazjalnej w Dobiegnieiwie
OT1.CO1.CS1.Z1

Obchody Światowego Dnia AIDS - pracownicy oświaty: 20/6

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

konferencja prasowa

pracownicy massmediów: 10/7

uczestników konferencji - ogółem 50 osób, w tym: 36

podsumowująca wojewódzki

pracownicy administracji rządowej i

uczniów, 6 opiekunów, 1 przedstawiciel Urzedu

konkurs dziennikarski dla uczniów samorządowej: 2/1
szkół ponadgimnazjalnych.

Marszałkowskiego i 7 przedstawicieli lokalnych mediów.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
50/36
Razem: 82/50

OT1.CO1.CS1.Z1

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS dla

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uczniów Zespołu Szkół Licealnych 200/297

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba
odbiorców - 297

i Zawodowych
OT1.CO1.CS1.Z1

0,00

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

Zdrowiu z uwzględnieniem

100/25

szkół - 6, liczba odbiorców - 25

uczniowie szkoły gimnazialnej: 35/32

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

1 000,00

700,00

500,00

0,00

tematyki HIV/AIDS (powiat
strzelecko-drezdenecki).
OT1.CO1.CS1.Z1

Powiatowa olimpiada dla uczniów
szkół gimnazjalnych z terenu

inne: 700,00
Inspekcja Sanitarna:

odbiorców

powiatu zielonogórskiego.
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inne: 700,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja programu "Profilaktyka uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczb szkół

HIV/AIDS wśród młodzieży szkół

objętych programem - 7; liczba uczniów objetych

600/498

ponadgimnazjalnych na terenie

8 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

150,00

Wojewoda: 7 000,00

edukacją - 498

Gorzowa Wlkp."
OT1.CO1.CS1.Z1
OT1.CO1.CS1.Z2

X Powiatowa Olimpiada Wiedzy o uczniowie szkoły gimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

HIV i AIDS

150/110

odbiorców - 110 uczniów

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 20000/26852

działania wspomagające kampanię: honorowy patronat

edukacyjnych w placówkach

Wojewody Lubuskiego i Marszałka Województwa

nauczania i wychowania, szkołach

Lubuskiego

wyższych, kinach biurach

Efektywność kampanii: W wyniku kampanii medialnej

podróży, ośrodkach sportu i

informacją objęto ok. 38 tys. mieszkańców województwa

rekreacji, biurach pośrednictwa

lubuskiego.

pracy, dworcach PKS i PKP

sponsorzy i partnerzy: Lubuski Urząd Wojewódzki,
Marszałek Województwa Lubuskeigo, samorządy
loklane, szkoły wszystkich typów, zakłady opieki
zdrowotnej, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne \
elementy kampanii (gadżety): materiały edukacyjne
przekazane przez KCds. AIDS: 300 plakatów

OT1.CO1.CS1.Z2

Hapenning dla młodzieży szkół

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Efektywność kampanii: liczba uczestników hapeningu -

ponadgimnazjalnych miasta

200/200

ok. 200 osób

Gorzowa Wlkp. upamiętniający

sponsorzy i partnerzy: w hapeningu uczestniczył

Międzynarodowy Dzień Pamięci i

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zapobiegania

Mobilizacji w Walce z AIDS.

Narkomanii - Oddziału w Gorzowie Wlkp. i

150,00

Stowarzyszenia MONAR w Gorzowie Wlkp.
działania wspomagające kampanię: nagłośnienie w
lokalnych mediach
elementy kampanii (gadżety): materiały otrzymane z
Krajowego Centrum ds. AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Narady związane z pozyskaniem

inne: 150/104

Efektywność kampanii: Dzięki zaangażowaniu pratnerów

partnerów do realizacji działań w

kampanii i lokalnych mediów działaniami objęto 37 952

ramach kampanii.

osoby.
sponsorzy i partnerzy: partnerzy: szkoły wszystkich
typów, szkoły wyższe, lokalne media, samorządy
lokalne, zakłady opieki zdrowotnej, biura podróży, domy
kultury, kina, PKP i PKS
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Inspekcja Sanitarna:

0,00

0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Oplakatowanie oraz dystrybucja

ogół społeczeństwa: 15000/7584

sponsorzy i partnerzy: szkoły wyższe na terenie

materiałów edukacyjnych w

studenci: 200/200

Gorzowa Wlkp., lokale gastronomiczne, biura podróży

szkołach wyższych, biurach

Razem: 15200/7784

Efektywność kampanii: ogółem przekazano 7584 egz.

podróży oraz lokalach na terenie

materiałów edukacyjnych.

Gorzowa Wlkp.

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przez KC ds. AIDS: plakaty - 480 szt., ulotki - 6000 szt.,
długopisy - 200 szt., pakiet z prezerwatywą - 250 szt.
OT1.CO1.CS1.Z2

Organizowanie akcji

ogół społeczeństwa: 20000/26852

elementy kampanii (gadżety): materiały pozyskane z

informacyjno-edukacyjnych w

KCds. AIDS - ogółem 6930 szt.

centrach i pasażach handlowych,

sponsorzy i partnerzy: centra handlowe, szkoły wyższe,

uczelniach wyższych i szkołach

szkoły wszystkich typów, samorządy lokalne, ośrodki

wszystkich typów, ośrodkach

sportu i rehabilitacji

sportu i rehabilitacji podczas
imprez plenerowych
OT1.CO1.CS1.Z2

Punkt informacyjno-edukacyjny w

ogół społeczeństwa: 150/70

Ośrodku Sportu i Rehabilitacji

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

"Słowianka" w Gorzowie Wlkp.
OT1.CO1.CS1.Z2

sponsorzy i partnerzy: Ośrodek Sportu i Rehabilitacji
przez KC ds. AIDS

Punkty informacyjno-edukacyjne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

elementy kampanii (gadżety): materiały pozyskane z

w szkołach gimnazjalnych i

4000/4167

KCds. AIDS

ponadgimnazjalnych powiatu

Efektywność kampanii: działaniami objęto 4167 uczniów

żarskiego

sponsorzy i partnerzy: partnerzy: szkoły
ponadgimnazjalne - 14
działania wspomagające kampanię: liczba punktów
informacyjno-edukacyjnych - 14

OT1.CO1.CS1.Z2

Wojewódzka konferencja prasowa pracownicy massmediów: 8/7

sponsorzy i partnerzy: lokalne media

z udziałem przedstawicieli

inne: 20/9

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

lokalnych mediów oraz władz

Razem: 28/16

przez KCds. AIDS

lokalnych

działania wspomagające kampanię: honorowy patronat
Wojewody Lubuskiego i Marszałka Województwa
Lubuskiego
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OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z mediami: udział

ogół społeczeństwa: 150000/70000

sponsorzy i partnerzy: lokalne media

specjalistów ds. HIV/AIDS w

elementy kampanii (gadżety): materiały przekazane

audycjach radiowych i

przez KCds. AIDS

telewizyjnych, dyżury telefoniczne

działania wspomagające kampanię: audycje radiowe i

w stacja radiowych oraz emisja

telewizyjne; emisja spotu prezentującego kampanię;

spotów prezentujących kampanię

informacje na stronach internetowych

w lokalnych stacjach radiowych i

Efektywność kampanii: szacunkowa liczba odbiorców -

telewizyjnych; informacje nt.

70000

0,00

0,00

kamapanii na stronach
internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
OT1.CO1.CS2.Z3

Punkt informacyjno-edukacyjny

ogół społeczeństwa: 5000/10000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba odbiorców działań

podczas kolejnej edycji festiwalu

edukacyjnych - ok. 10000 osób, uczestników i

"Przystanek Woodstock" w

organizatorów festiwalu.

4 000,00

4 000,00 Urząd Marszałkowski:
4 000,00

Kostrzynie nad Odrą (porady i
konsultacje, oplakatowanie sceny,
dystrybucja materiałów
edukacyjnych)
OT1.CO1.CS3.Z4

Dystrybucja materiałów

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Tytuł wydawnictwa: ulotki Krajowego Centrum ds. AIDS

informacyjno-edukacyjnych w

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

- materiały pozostałe z 2008 roku - 20000 egz. (plakaty i

zakładach opieki zdrowotnej

20000/20000

ulotki)

ogół społeczeństwa: 20/20

Statystyki korzystania z telefonu zaufania: Czynny w

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

16 670,04

dotyczących zagadanień
HIV/AIDS, przeznaczonych dla
kobiet w ciąży (informacje o PKD
na terenie województwa
lubuskiego)
OT1.CO2.CS1.Z1

Telefoniczny punkt
informacyjno-edukacyjny w PSSE

poniedziałki w godz. 15.00-16.00 (20 porad)

Słubice
OT1.CO2.CS1.Z1

Telefoniczny punkt informacyjny w ogół społeczeństwa: 20/4

Statystyki korzystania z telefonu zaufania: w okresie

PSSE w Drezdenku

funkcjonowania punktu udzielono 4 porad
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WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

1. Działania edukacyjne

pracownicy służby zdrowia

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

(prelekcje, pogadanki, apele,

pracownicy oświaty

odbiorców/ uczestników konkursów.

0,00

0,00

0,00

8 266,00

wystawy, punkty informacyjne itp.) studenci
dot. profilaktyki HIV/AIDS.

uczniowie szkoły gimnazialnej

2. Organizacja konkursu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

adresowanego do nauczycieli pt.
"Czego Jaś się (na)uczy..." na
scenariusz zajęć edukacyjnych
na temat profilaktyki HIV/AIDS.
3. Powiatowe konkursy wiedzy,
plastyczne, multimedialne dla
młodzieży.
4. Organizacja audycji radiowej z
cyklu Lekarz radzi pt. Profilaktyka
HIV/AIDS.
5. Przeprowadzenie badań
ankietowych wśród studentów
Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie.
OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja społecznej Kampanii

ogół społeczeństwa: /4500000

medialnej ph. "Wróć bez HIV":

pracownicy oświaty

Inspekcja Sanitarna:

1. III Wojewódzki Konkurs Wiedzy pracownicy massmediów
o AIDS ph. "Żyję bez ryzyka"

studenci

2. V Marsz Młodzieży ulicami

uczniowie szkoły gimnazialnej

miasta

Razem: /4500000

inne: 6 383,00
682,00
Organizacja
pozarządowa: 1
200,00

3. Obchody Światowego Dnia
AIDS (imprezy okolicznościowe,
podsumowania konkursów itp.)
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OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenia warsztatowe dla grup

pracownicy służby zdrowia

0,00

29 264,85

inne: 5 000,00

zawodowych: kadra

pracownicy oświaty

Inspekcja Sanitarna:

pedagogiczna, kadra medyczna,

służby mundurowe

500,00

służby mundurowe

służby ratunkowe

Urząd Marszałkowski:
21 900,00
Organizacja
pozarządowa: 1
864,00

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja różnorodnych

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

37 530,85

materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do grup
docelowych
OT1.CO2.CS2.Z1

1. Promowanie anonimowego i

ogół społeczeństwa

Liczba PKD: 2

bezpłatnego wykonywania testu w kobiety w wieku prokreacyjnym,

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba akcji anonimowego

kierunku zakażenia HIV

kobiety ciężarne i planujące ciążę

testowania- 11

2. Przeprowadzenie 11 akcji

pracownicy służby zdrowia

bezpłatnego, anonimowego
testowania w kierunku zakażenia
HIV
3. Poradnictwo metodyczne dla
jednostek i instytucji realizujacych
działania z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (m.in. narady, rozmowy
indywidualne)
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WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Spotkanie edukacyjne młodzieży

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

300,00

300,00

z przedstawicielem Fundacji "Res

100/32
0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 500/800

0,00

0,00

uczniowie szkoły gimnazialnej: 30/60

0,00

0,00

Humanae"
OT1.CO1.CS1.Z1

konkurs wiedzy o AIDS

uczniowie szkoły gimnazialnej:
100/450

OT1.CO1.CS1.Z1

kontynuacja edukacji

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

młodzieżowych liderów zdrowia

120/180

inne: 0,00

(w oparciu o program "Bez
Ryzyka"
OT1.CO1.CS1.Z1

szkolenia dla nauczycieli

OT1.CO1.CS1.Z1

warsztaty szkoleniowe oraz

pracownicy oświaty: 15/15

inne: 0,00

spotkania młodzieży z osobami
żyjącymi z HIV
OT1.CO1.CS1.Z1

zajęcia edukacyjne w bibliotekach inne: /97
publicznych oraz na
zorganizowanych formach
wypoczynku letniego

OT1.CO1.CS1.Z2

Festyn "Bezpieczne wakacje" na
dworcu PKP w Kielcach z
elementami edukacji HIV/AIDS

OT1.CO1.CS1.Z2

Finał konkursu "Gimnazjalisto !
Wybierz zdrowe życie bez

pozarządowa: 300,00

nałogów" w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Finał konkursu "Gimnazjalisto!

Organizacja

uczniowie szkoły gimnazialnej: 200/22

0,00

Wybierz zdrowe życie bez
nałogów" w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS
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0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Impreza prozdrowotna dla

uczniowie szkoły gimnazialnej: 50/50

0,00

0,00

młodzieży w ramach Światowego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Dnia AIDS

50/50
ogół społeczeństwa: /363

0,00

0,00

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

700,00

800,00

ogół społeczeństwa: 500/400

0,00

0,00

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Razem: 100/100
OT1.CO1.CS1.Z2

Informacje dot. HIV/AIDS na
portalu internetowym miasta
Busko-Zdrój

OT1.CO1.CS1.Z2

Informacje dot. profilaktyki
HIV/AIDS w mediach oraz na
stronach internetowych WSSE i
PSSE

OT1.CO1.CS1.Z2

Konkurs na prezentację

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

multimedialną "Miłość, wierność,

3625/20

inne: 800,00

zaufanie. Nie daj szansy AIDS""
OT1.CO1.CS1.Z2

Marsz młodzieży na Rynku
Starego Miasta w Sandomierzu w
ramach obchodów Światowego
Dnia AIDS

OT1.CO1.CS1.Z2

Montaż słowno muzyczny w
Radiu Opatów w ramach
Obchodów Dnia Pamieci o
Zmarłych na AIDS

OT1.CO1.CS1.Z2

Olimpiada wiedzy o AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
30/25

OT1.CO1.CS1.Z2

Przygotowanie i pokazy

pracownicy oświaty: 120/120

prezentacji multimedialnej pt

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

"Prawda i mity o HIV/AIDS"

344/344
Razem: 464/464

OT1.CO1.CS1.Z2

Punkt informacyjny w Starostwie

ogół społeczeństwa: 1000/1000

Powiatowym w Sandomierzu
OT1.CO1.CS1.Z2

Rajd rowerowy połączony z

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

elementami edukacyjnymi dot.

50/15

profilaktyki HIV/AIDS
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inne: 100,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Spotkanie edukacyjne dla

pracownicy oświaty: 10/10

500,00

500,00

inne: 500,00

300,00

330,00

inne: 0,00

300,00

1 150,00

inne: 1 150,00

ogół społeczeństwa: 200/200

0,00

0,00

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

200,00

200,00

inne: 200,00

570,00

505,00

inne: 505,00

młodzieży z osobą chorą na AIDS uczniowie szkoły gimnazialnej:
250/250
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
150/150
Razem: 410/410
OT1.CO1.CS1.Z2
OT1.CO1.CS1.Z2

Spotkanie edukacyjne z osobą

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

żyjącą z HIV

130/159

Spotkanie edukacyjne z osobą

uczniowie szkoły gimnazialnej:

żyjącą z HIV (Fundacja "Res

150/1000

Humanae""
OT1.CO1.CS1.Z2

Stoisko informacyjno-edukacyjne
podczas imprezy środowiskowej
"Dni Włoszczowy"

OT1.CO1.CS1.Z2

dystrybucja materiałów
akcydensowych

OT1.CO1.CS1.Z2

konkurs na najciekawszą ulotkę

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ph. "Dowiedz się jak uchronić się

100/50

przed zakażeniem wirusem HIV"
OT1.CO1.CS1.Z2

konkurs na prezentacją

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

multimedialną pt "HIV i AIDS to

22/3

także twój problem"
OT1.CO1.CS1.Z2

konkurs na prezentację

uczniowie szkoły gimnazialnej:

multimedialną dot. profilaktyki

150/214

17 900,00

17 900,00 Urząd Marszałkowski:
17 900,00

HIV/AIDS i uzależnień
"Gimnazjalisto wybierz zdrowe
życie bez nałogów"
OT1.CO1.CS1.Z2

konkurs na sztukę teatralną "My

inne

1 000,00

0,00

inne: 0,00

0,00

300,00

inne: 300,00

0,00

200,00

inne: 200,00

myślimy więc HIV się nie boimy"
OT1.CO1.CS1.Z2

konkurs wiedzy "Co musisz

uczniowie szkoły gimnazialnej: 25/15

wiedzieć o HIV i AIDS"

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
23/16
Razem: 48/31

OT1.CO1.CS1.Z2

konkurs wiedzy "Co wiesz o HIV i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

AIDS"

50/15
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OT1.CO1.CS1.Z2

opracowanie i umieszczenie na

inne

0,00

0,00

100,00

0,00

stronach internetowych informacji
dot. profilaktyki HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

opracowanie i wydanie specjalne
biuletynu informacyjnego nt

Inspekcja Sanitarna:
0,00

HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

popularyzacja profilaktyki

ogół społeczeństwa: 1500/1500

0,00

0,00

430,00

380,00

inne

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 100/50

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 300/300

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 100/80

0,00

0,00

300,00

350,00

0,00

0,00

HIV/AIDS na 3 festynach
zorganizowanych w ramach
Koneckich Dni Profilaktyki
OT1.CO1.CS1.Z2

powiatowy finał konkursu

uczniowie szkoły gimnazialnej: 40/150

"Gimnazjalisto! Wybierz zdrowe

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

życie bez nałogów' w ramach

40/100

inne: 380,00

obchodów Światowego Dnia AIDS Razem: 80/250
OT1.CO1.CS1.Z2

przekaz informacji o kampanii do
szkół i zakładów opieki zdrowotnej

OT1.CO1.CS1.Z2

punkt informacyjny w Starostwie
Powiatowym we Włoszczowie

OT1.CO1.CS1.Z2

punkty ekspozycyjne z
materiałami edukacyjnymi w
WSSE i PSSE

OT1.CO1.CS1.Z2

rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych na dworcu PKP
Skarżysko Kam

OT1.CO1.CS1.Z2

spotkanie edukacyjne młodzieży z uczniowie szkoły gimnazialnej: 40/150
osobą chorą na AIDS w ramach

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

obchodów Światowego Dnia AIDS 40/100
Razem: 80/250
OT1.CO1.CS1.Z2

spotkanie edukacyjne z emisją

pracownicy oświaty: 18/18

prezentacji multimedialnych

członkowie organizacji

dot.HIV/AIDS

pozarządowych: 6/6
uczniowie szkoły gimnazialnej: 24/24
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
36/36
Razem: 84/84
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inne: 350,00

OT1.CO1.CS1.Z2

spotkanie informacyjno

pracownicy oświaty: 18/18

0,00

0,00

Razem:

23 015,00

edukacyjne z udziałem misjonarza pracownicy administracji rządowej i
przebywającego na misji w

samorządowej: 6/6

krajach afrykańskich

uczniowie szkoły gimnazialnej: 24/24
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
36/36
Razem: 84/84
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WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

1.Zajęcia warsztatowe dla

uczniowie szkoły gimnazialnej:

młodzieży "Bez ryzyka" -autor G.

8117/8000

Węglarczyk- V LO w Tarnowie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

oraz gimnazja w gmine Żabno.

19200/10258

2.Praca z filmem "Zyję bez

Razem: 27317/18258

2 950,00

2 950,00

inne: 2 000,00
Inspekcja Sanitarna:
950,00

ryzyka" -szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne
w Tarnowie i powiecie
tarnowskim.
3.Zajęcia warsztatowe w Ośrodku
Profilatyki Środowiskowej w
Krakowie
"Bezpieczne zachowania
seksualne".
4.Olimpiada wiedzy o AIDS i
uzależnieniach (etap szkolny i
powiatowy)
dla młodzieży ze szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu
gorlickiego.
.
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OT1.CO1.CS1.Z2

Kontynuowanie przesłań kampanii ogół społeczeństwa: 2000000/413501
kampanii"Wróć bez

pracownicy służby zdrowia

HIV"rozpoczęcie kampanii dla

pracownicy massmediów

kobiet.Dystrybucja materiałów

pracownicy administracji rządowej i

kampanijnych wśród odbiorców

samorządowej: 4000/2700

kampanii . Wspólpraca z

członkowie organizacji

przewoźnikami komunikacji

pozarządowych

lądowej i powietrznej,biurami

studenci: 17000/3000

podróży i turystycznymi, biurami

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

pośrednictwa pracy firmy

30000/19503

transportowe,mediami

Razem: 2051000/438704

1 050,00

1 050,00

inne: 1 000,00
Inspekcja Sanitarna:
50,00

lokalnymi,publikacje na stronach
internetowych PSSE,szkolenia,
konferencje
prasowe.Wykorzystano różne
dostępne formy i metody pracy oz
jak: ekspozycje wizualne,
OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja młodzieży gimnazjalnej i ogół społeczeństwa: 100000/50400
ponadgimnazjalnej, pracowników

pracownicy służby zdrowia:

ochrony zdrowia, adresatów

15000/10061

kampanii 2009 r.poprzez

inne: 67000/54000

wykorzystanie

uczniowie szkoły gimnazialnej:

7 656,03

inne: 4 250,00
Inspekcja Sanitarna: 2
747,00

form słowa żywego,drukowanego, 150000/19963
ekspozycji wizualnych,konkursów, uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
wiedzy,spektakli teatralnych itp.

6 998,04

200000/55075
Razem: 532000/189499
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OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 2000000/577802

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 2000000/644107

0,00

0,00

0,00

0,00

edukacyjnych do placówek
realizujących przesłania kampanii
multimedialnej "Wróć bez HIV" ,
kampanii dla kobiet.
prowadzących edukację
młodzieży. Ogółem w 2009 roku
rozchodowano 23 432 szt.
materiałów w tym:
891 plakatów, 16 560 szt.ulotek i
składanek, 200 szt. długopisów,
500 szt. pakietów z prezerwatywą,
200 szt. toreb, 2800 szt.
zakładek,
2199 broszur,broszur-ulotek, 80
szt. kalendarzy.
.
OT1.CO1.CS4.Z2

dystrybucja materiałów
edukacyjnych otrzymanych z
Krajowego Centrum ds AIDS do
placówek realizujących przesłania
kampanii medialnej WRÓĆ BEZ
HIV oraz kampanii dla kobiet jak
równiez prowadzących edukacje
młodzieży. Rozdano

23 432

sztuki materiałów
OT1.CO2.CS3.Z1

Bieżąca aktualizacja rejestru

1) Liczba zakażeń: 32

danych epidemiologicznych dot.

2) Liczba zachorowań: 9

HIV/AIDS

3) Liczba zgonów: 3

z terenu województwa
małopolskiego za 2009 r.przez
Oddział Epidemiologii WSSE w
Krakowie.
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inne: 4 250,00

Razem:
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10 998,04

Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja grup zawodowych-

pracownicy służby zdrowia: 58/31

Ocena efektywności podejmowanych działań: Placówki

szkolenie pracowników zakładów

inne: 303/374

objęte edukacją: zakłady fryzjerskie i kosmetyczne -

fryzjerskich, kosmetycznych,

Razem: 361/405

194, gabinety odnowy i solaria - 8, Zakłady opeki

odnowy biologicznej

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

264,00

zdrowotnej 23. Wykonano: szkolenia - 3, porady -143,
ekspozycje wizualne - 16, rozmowy indywidualne - 95,
pisma w sprawie szkoleń - 134.

OT1.CO1.CS1.Z1

OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja kobiet w okresie

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

prokreacji ( w ciąży i planujących

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

placówek objętych działaniem: zakłady opieki

ciążę) za pośrednictwem

7100/7830

zdrowotnej- 106, szkoły rodzenia -3. W ramach zadania

zakładów opieki zdrowotnej ,

pracownicy służby zdrowia: 517/393

wykonano: porady - 116, instruktaże- 24, rozmowy

szkół rodzenia, poradni

pracownicy oświaty: 30/30

indywidualne-95, formy wizualne- 61, pogadanki - 1,

przedmałżeńskich

Razem: 7647/8253

szkolenia-1, wystosowano 40 pism, wizytacji-35.

Edukacja młodzieży szkolnej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

/158

szkół ponadgimnazjalnych w powiecie w których
przeprowadzono edukację-2, liczba szkoleń -6

OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja przedstawicieli

pracownicy służby zdrowia: 100/110

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

samorządu terytorialnego i

pracownicy oświaty: 130/240

placówek objętych działaniem: jednostki samorządu

środowiska szkolnego

służby mundurowe: /67

terytorialnego - 13, placówki nauczania i wychowania-

(nauczyciele, pielęgniarki

pracownicy administracji rządowej i

77. W ramach zadania wykonano: szkoleń -5, narad-8,

środowiska szkolnego)

samorządowej: 20/25

poradnictwa metodycznego - 308, rozmów

Razem: 250/442

indywidualnych -25,
Wskaźnik dodatkowy 1: Ponadto wykonano ekspozycje
wizualne-35, pisma informacyjne dotyczące szkoleń 50, opracowano ulotki 2 wersje
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Inspekcja Sanitarna:
264,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja Naukowa "Wokół

pracownicy służby zdrowia: 22/10

Ocena efektywności podejmowanych działań: W ramach

Problemu AIDS" zorganizowana

pracownicy oświaty: 30/20

organizacji konferencji nawiązano współprace z

przez PSSE Tomaszów Lubelski

studenci: 70/50

zoz-ami-10, szkołami ponadgimnazjalnymi - 4, uczelnią

we współpracy z Urzędem Miasta

uczniowie szkoły gimnazialnej: 22/

-1,

Tomaszów Lubelski i Wydziałem

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Wskaźnik dodatkowy 1: W ramach konferencji

Zamiejscowym Nauk Prawnych i

30/20

wykonano: narad-1, porad metodycznych-1, ekspozycji

Ekonomicznych KUL z udziałem

Razem: 174/100

wizualnych-1, punkt informacyjny-1, publikacje w

hiszpańskiego bioetyka z

internecie -1, liczbapism do współorganizatorów -

Universidad de la Roja ks. dr

partnerów-3,

0,00

200,45

inne: 200,00

2 800,00

800,00

Inspekcja Sanitarna:

Roberto German Zurriarrain
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkursy plastyczne na szczeblu

studenci: 800/

Ocena efektywności podejmowanych działań: Do

szkoły lub powiatu

uczniowie szkoły gimnazialnej: 452/79 organizowanych konkursów pozyskano 12 szkół
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

gimnazjalnych, 2 szkoły ponadgimnazjalne. Do oceny

225/80

nadesłano 127 prac plastycznych

800,00

Razem: 1477/159
OT1.CO1.CS1.Z1

Nowoczesna metodyka edukacji

pracownicy służby zdrowia: 15/16

Ocena efektywności podejmowanych działań: Do

w zakresie HIV/AIDS i chorobom

pracownicy oświaty: 73/41

realizacji zadania pozyskano 6 gimnazjów ( 736

przenoszonym drogą płciową.

studenci: 3200/

uczniów) i 9 szkół ponadgimnazjalnych ( 9937 uczniów).

Edukacja młodzieży szkolnej

Razem: 3288/57

realizując zadanie wykonano: szkoleń-7,warsztaty-1,

0,00

0,00

0,00

0,00

narad-4, poradnictwa z instruktażem-58, ekspozycji
wizualnych-11, emisji filmów-11, wizytacji-11.
OT1.CO1.CS1.Z1

Obchody Światowego Dnia

pracownicy służby zdrowia: 22/22

Ocena efektywności podejmowanych działań: Do

Pamięci o Zmarłych na AIDS -

pracownicy oświaty: 30/30

realizatorów ( 52) obchodów skierowano 2 rodzaje pism,

zainicjowanie i koordynacja

Razem: 52/52

W obchody Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na

działań w powiecie Tomaszów

AIDS włączyły się: ZOZy-30, szkoły gimnazjalne -3,

Lubelski

szkoły ponadgimnazjalne-4 (łącznie 71407uczniów).
Wskaźnik dodatkowy 1: Informację o obchodach
zamieszczono na stronie www PSSE, Placówki podjęły
następujące działania: pogadanki-48, wykłady-11,
prelekcje-13, konkursy-6, ekspozycje wizualne-9,
projrkcje filmów-9, punkty informacyjne-3, publikacja w
gazetce szk i radiowęźle -2

STRONA 80 z 295

OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja konkursów wiedzy /

pracownicy służby zdrowia: /1

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

olimpiad na szczeblu szkoły lub

pracownicy oświaty: 34/27

placówek uczestniczących: 49 w tym gimnazjów-10,

powiatu

inne: 2/2

ponadgimnazjalnych-39 . W ramach zadania wykonano:

uczniowie szkoły podstawowej:

narad-11, instruktaży-15, poradnictwa-39, ekspozycji

8534/848

wizualnych-1, wysłano 9 pism do 81 placówek

uczniowie szkoły gimnazialnej:

nauczania,

2680/126

Wskaźnik dodatkowy 1: Treści dotyczące HIV/AIDS były

Razem: 11250/1004

zasadniczym elementem Olimpiady Promocji Zdrowego

6 950,00

1 964,99

Inspekcja Sanitarna:
0,00

Stylu Życia w Chełmie i Zamosciu.Na szczeblu powiatu
Ryki i Parczew, Łęczna inicjowane są Powiatowe
Konkursy Wiedzy o AIDS. Pozostałe to imprezy o
mniejszym zasięgu
Wskaźnik dodatkowy 2:
OT1.CO1.CS1.Z1

XXIII Tydzień Kultury Zdrowotnej

pracownicy służby zdrowia: 5/5

Ocena efektywności podejmowanych działań: W ramach

w Gminie Urzędów - włączenie się pracownicy socjalni: /1

obchodów przeprowadzono prelekcję -1, ekspozycję

PSSE Kraśnik w inicjatywę

członkowie organizacji

wizualną- 1, uczestniczono w dyskusji.

lokalną we współpracy z

pozarządowych: 2/2

Towarzystwem Ziemi

Razem: 7/8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzędowskiej
OT1.CO1.CS1.Z2

Ekspozycja plansz wizualnych w

ogół społeczeństwa: 130000/90000

Efektywność kampanii: W kampanię włączyły się: TV

lokalnych telewizjach kablowych i

pracownicy massmediów: 6/7

Kablowa Vectra w Białej Podlaskiej, TV Kablowa

emisja spotów radiowych

Razem: 130006/90007

Krasnystaw, TV Kablowa Kraśnik, TV Master w Łukowie,
TV Kablowa w Poniatowej, TV Kablowa Vectra w
Parczewie, TV Kablowa w Świdniku . Plansze i spot były
emitowane 469 razy
elementy kampanii (gadżety): Spot telewizyjny, i
materiały opracowane przez pracowników PSSE w
formie plansz do ekspozycji

OT1.CO1.CS1.Z2

Emisja spotów radiowych

ogół społeczeństwa: 254018/256518

Efektywność kampanii: Do współpracy w emisji

pracownicy massmediów: 12/8

pozyskano zaledwie 2 stacje radiowe wykonując 41

Razem: 254030/256526

emisji spotów
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inne: 1 964,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Imprezy masowe - happeningi,

ogół społeczeństwa: 5000/151007

elementy kampanii (gadżety): plakaty, ulotki,

przemarsze, festyny w 5

pracownicy massmediów: /10

prezerwatywy, opracowania własne

powiatach województwa

pracownicy administracji rządowej i

Efektywność kampanii: Zorganizowano 8 imprez

samorządowej: 2/22

masowych w okresie lata, uwzględniając kalendarz

studenci: 50/100

imprez lokalnych. Przeprowadzono naradę-1, udzielono

inne: 15/240

porad i instruktaży-206, ekspozycje wizualne-4,

Razem: 5067/151379

rozmowy indywidualne -15.

1 400,00

1 450,00 Inspekcja Sanitarna: 1
450,00

sponsorzy i partnerzy: Urzedymiast, gmin, starostwa
powiatowe w powiatach chełmskim, kraśnickim,
zamojskim, domy kultury, PCK, uczelnie wyższe -1
OT1.CO1.CS1.Z2

Konferencja prasowa

pracownicy massmediów: 10/20

elementy kampanii (gadżety): aktualny materiał nt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kampanii z KC AIDS
Efektywność kampanii: opracowanie nt kampanii
przesłano do wszystkich współpracujących redakcji
radia, prasy i telewizji, oraz do 20 PSSE na terenie
województwa. Przekazano jednocześnie aktualne
adresy i godziny pracy PKD w województwie
OT1.CO1.CS1.Z2

Konkursy radiowe

ogół społeczeństwa: /45000

Efektywność kampanii: Konkursy o tresciach

pracownicy massmediów: /10

prozdrowotnych cieszą się zaintreresowaniem słuchaczy

inne: 80/141

zwłaszcza jeśli można zdobyć drobne upominki. W

Razem: 80/45151

konkursy radiowe zaangażowały się Radio Biper, Radio
Bon-Ton i Twoje Radio Włodawa

OT1.CO1.CS1.Z2

Obchody Światowego Dnia walki

ogół społeczeństwa: 89483/30765

Efektywność kampanii: W obchody Swiatowego Dnia

z AIDS - apele, konferencje,

pracownicy służby zdrowia: 78/73

Walki z AIDS we współpracy z PSSE zaangażowano:

przedstawienia, imprezy

pracownicy oświaty: 120/139

placówki nauczania-68, jednostki samorządu

oświatowo-zdrowotne

pracownicy administracji rządowej i

terytorialnego - 4, 2 Domy Kultury, Kino Zorza,

samorządowej: 14/14

Stowarzyszenie IFMSA O Poland Lublin, Zarząd

członkowie organizacji

Rejonowy PCK,

pozarządowych: 14/14

Wskaźnik dodatkowy 1: szkoleń-6, narad-31,

inne: 299/637

warsztatów-2, instruktaży / porad-49, apeli-16, imprez

uczniowie szkoły gimnazialnej:

oświatowo zdrowotnych-3, ekspozycji wizualnych-59,

125/907

rozmów -15,punktów informacyjno-profilaktycznych-5,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

spikerek w dyskotece-9, happening-1. Wystosowano 12

6855/5708

pism do 102 jednostek

Razem: 96988/38257
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Propagowanie informacji o

ogół społeczeństwa: 1/362020

Efektywność kampanii: Miejsca w których eksponowano

Punkcie Konsultacyjno

pracownicy służby zdrowia: 894/883

informacje to: ZOZy-174, jednostki samorządu

Diagnostycznym w województwie

pracownicy oświaty: 36/30

terytorialnego-19, zakłady usługowe- 109. Wykonano

( Lublin, Puławy)

pracownicy massmediów: 24/30

222 formy wizualne, przeprowadzono 147 rozmów,

pracownicy administracji rządowej i

umieszczono 9 informacji na stronie internetowej

samorządowej: 32/49

Wskaźnik dodatkowy 1: W ramach powyższego zadania

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ukazało się 17 publikacji w prasie i w telewizjach

3680/3650

kablowych. wystosowano 5 pism do 86 instytucji.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

4 879,44

Razem: 4667/366662
OT1.CO1.CS1.Z2

Publikacje w prasie , radiu i

ogół społeczeństwa: 345000/338300

Efektywność kampanii: Liczba publikacji medialnych w

telewizji

pracownicy massmediów: /54

tym artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne i

Razem: 345000/338354

udzielone wywiady: 57, informacje w internecie-2.
Przeprowadzono narady-3, rozmów-14, wystosowano 5
pism.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wskaźnik dodatkowy 2:

OT1.CO1.CS1.Z2

OT1.CO1.CS1.Z2

Udostępnianie pomocy

inne: 284/382

Efektywność kampanii: Rozdano 600 ulotek dotyczących

dydaktycznych - Rozdawnictwo

kampanii "Wróć bez HIV' 420 plakatów;

materiałów przeznaczonych na

elementy kampanii (gadżety): długopisy i torby

kampanię "Wróć bez HIV"

reklamowe jako upominki w konkursach

Współpraca z partnerami w

inne: 284/382

Efektywność kampanii: W związku z rozszerzeniem

ramach medialnej kampanii

działań w nowym środowisku wykonano nastepujące

społecznej "Wróć bez HIV" - biura

zadania: pisma do kierowników i właścicieli

podróży, zajazdy, hotele, stacje

obiektów--65, narady-92, ekspozycje wizualne190,

benzynowe, dworce, lokale

instryktaże i porady metodyczne- 245, rozmowy z

gastronomiczne, lokale i kluby

partnerami-75, punkty informacyjne-2

rozrywkowe, przejscia graniczne,
gospodarstwa agroturystyczne,
urzędy pracy, firmy przewozowe,
domy kultury, ośrodki
wypoczynku, ZOZy, kina,
poradnie psychologiczno
pedagogiczne, biblioteki, parkingi
leśne

STRONA 83 z 295

Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Ekspozycje wizualne w miejscach inne

Ocena efektywności podejmowanych działań: 59

najczęściej uczęszczanych przez

ekspozycji wizualnych

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

młodzież.
OT1.CO1.CS1.Z1

Inscenizacje teatralne

ogół społeczeństwa: 370/370

przedstawiane różnym

Ocena efektywności podejmowanych działań: 370

0,00

0,00

odbiorców.

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

środowiskom, ze szczególnym

0,00

uwzględnieniem młodzieży.
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkursy wiedzy, multimedialne,

ogół społeczeństwa: 1343/1343

plastyczne - 9 ( w tym 1

Ocena efektywności podejmowanych działań: 1343

0,00

0,00

odbiorców.

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

międzypowiatowy pod patronatem

0,00

Starosty Wieluńskiego).
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja lokalnej kampanii

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Edukacji

"Porozmawiajmy o HIV/AIDS",

962/962

poddano 100% (962) uczniów klas I szkół

adresowanej do uczniów klas I

4 500,00

4 840,00

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

ponadgimnazjalnych powiatu zduńsko-wolskiego.

0,00

szkół ponadgimnazjalnych
powiatu zduńsko-wolskiego.
OT1.CO1.CS1.Z1

Propagowanie przesłania

ogół społeczeństwa: 1830/1830

Światowego Dnia AIDS -

Ocena efektywności podejmowanych działań: 1830 osób

0,00

0,00

w 21 imprezach na terenie 21 powiatów

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

powiatowe obchody (21 powiatów

0,00

województwa łódzkiego.

Organizacja
pozarządowa: 0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia, edukacja , wykłady dla

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: 1902

określonych grup społeczeństwa,

1902/1902

odbiorców

0,00

0,00

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

ze szczególnym uwzględnieniem

0,00

młodzieży.
OT1.CO1.CS1.Z1

VI Powiatowy Festiwal Sztuk

ogół społeczeństwa: 200/200

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

Teatralnych "AIDS to nie dla

uczniowie szkoły gimnazialnej:

odbiorców - 744 osoby.

mnie" w powiecie wieruszowskim. 544/544

0,00

0,00

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00

Razem: 744/744
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Wojewódzki Konkurs na plakat

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

"Młodzi kontra HIV" pod

12000/12000

adresatów - ok 12000 uczniów szkół

honorowym patronatem

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Urząd Marszałkowski:

Marszałka Województwa

0,00

Łódzkiego i Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi.
OT1.CO1.CS1.Z1

Wojewódzkie Obchody

ogół społeczeństwa: 1200/1200

Ocena efektywności podejmowanych działań: W

Światowego Dnia AIDS pod

uroczystościach Obchodów Światowego Dnia AIDS i

patronatem Marszałka

koncercie zespołu Dżem uczestniczyło 1200 osób.

0,00

0,00 Urząd Marszałkowski:
0,00

Województwa Łódzkiego oraz
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
uświetnione koncerte zespołu
"Dżem" na znak solidarności z
osobami żyjącymi z HIV i chorymi
na AIDS - 1 grudnia 2009 r.
OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja, realizacja i

inne

Efektywność kampanii: Szacunkowa liczba odbiorców

koordynacja multimedialnej

ok. 450 000 mieszkańców województwa łódzkiego.

ogólnopolskiej kampanii

sponsorzy i partnerzy: Partnerzy: starostwa powiatowe,

społecznej "Wróć bez HIV" w

urzedy miast i gmin, media lokalne, biura podróży,

województwie łódzkim,

ośrodki rekreacyjno-sportowe, domy i centra kultury,

adresowanej do osób w wieku

właściciele pubów i kin.

18-35 lat wyjeżdżających za

działania wspomagające kampanię: Konferencje

granicę i podróżujacych po

prasowe, imprezy prozdrowotne, rozdawnictwo

Polsce, aktywnych seksualnie i

materiałów edukacyjnych, ekspozycje wizualne,

odpowiedzialnych za swoje

informacje na stronach internetowych

0,00

0,00

Krajowe Centrum ds.
AIDS: 0,00

zdrowie.
OT1.CO1.CS2.Z3

Punkt informacyjno-konsultacyjny

studenci: 206/206

0,00

0,00

dla studentów Uniwersytetu

Inspekcja Sanitarna:
0,00

Humanistyczno-Przyrodniczego w
Piotrkowie Trybunalskim.
OT1.CO2.CS1.Z1

Informacje w mediach lokalnych

ogół społeczeństwa

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 91 informacji

oraz na stronach internetowych

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

WSSE i PSSE.

STRONA 86 z 295

Razem:

STRONA 87 z 295

4 840,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

2 imprezy zdrowotne w Zespole

ogół społeczeństwa: 500/500

0,00

0,00

Apel do uczniów szkół

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

ponadgimnazjalnych w powiecie

600/736

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

Szkół Kształtowania Środowiska i
Agrobiznesu w Giżycku oraz
piknik z zercem o sercu. Na
imprezach dusytrybucja
materiałów o profilaktyce
HIV/AIDS. Liczba uczestników ok
500 osób
OT1.CO1.CS1.Z1

bartyszyckim( 3 zespoły szkół) z
udziałem 610 uczniów. Szkolenie
szkolnych liderów zdrowia w LO
Bartoszyce - udział 10 osób.
Edukacja młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
bartoszyckiego, liczba 116.
OT1.CO1.CS1.Z1

Debata Międzyszkolna ( 3 szkoły

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadgimnazjalne) Zespół Szkół

250/205

nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół
Szkół Zawodowych.
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja skazanych z Zakładu

osoby pozbawione wolności: 30/15

Karnego w Braniewie 1 grupa.

pracownicy socjalni: 40/40

Edukacja Młodzieżowych Liderów inne: 30/32
Zdrowia - 32 osoby

Razem: 100/87

Szkolenie pracowników
socjalnych liczba 40 osób.
Edukacja młodzieży (12 szkół)
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs dla uczniów Zespołu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Szkół w Gołdapi

30/53
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inne: 200,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs na scenariusz sztuki

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

teatralnej dla gimnazjalistów i

2/1

300,00

53,82

inne: 53,00

200,00

200,00

inne: 200,00

1 500,00

1 500,00

inne: 1 500,00

500,00

500,00

inne: 0,00

uczniów szkól
ponadgimnazjalnych w krórym
wzięło udział 5 uczniów z 3 szkół
powiatu iławskiego. Sponsor
Starostwo Powiatowe Iława /
Informacje nt konkursu ukazały
się w Kurierze Iławskim, Echu
Iławy, Radiu Iława, Radiu Eska.
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs plastyczny dla szkół

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadgimnazjalnych, odbył sie w

5/4

4 szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu ketrzyńskiego liczba
uczestników 15
OT1.CO1.CS1.Z1

Odbyły się Konkursy: wiedzy nt

uczniowie szkoły gimnazialnej: 40/46

HIV/AIDS.
Konkurs na prezentację
multimedialną
Konkurs plastyczny. Liczba
uczestników 46. Wspólpraca z
Prezydentem Miasta Starostwem
Powiatowym oraz firmami
prywatnymi wspomagającymi
działania.
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja i przeprowadzenie

uczniowie szkoły gimnazialnej: 8/8

powiatowego konkursu wiedzy o

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

HIV/AIDS w powiecie

4/4

braniewskim. Udział wzięło 4

Razem: 12/12

szkoły ponadgimnazjalne, 8 szkół
gimnazjalnych . liczba
uczestników 154.
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Poradnictwo metodyczne,

pracownicy służby zdrowia: 8/8

0,00

0,00

750,00

875,65

instruktaże i dystrybucja
materiałów . Grupa docelowa
pracownicy laboratoriów
wykonujących badania lub
pobierających krew w kierunku
HIV. Materiały przekazano do 8
placówek słuzby zdrowia.
OT1.CO1.CS1.Z1

Powiatowy Konkurs wiedzy "Nie

uczniowie szkoły gimnazialnej: 9/7

daj szansy AIDS" dla szkół

inne: 725,00
Inspekcja Sanitarna:

gimnazjalnych.Udział wzięło 7

150,00

szkół gimnazjalnych powiatu
oleckiego. Konkurs odbył się w
Zespole Szkół w Olecku.
OT1.CO1.CS1.Z1

Powiatowy Konkurs wiedzy o

uczniowie szkoły gimnazialnej: 8/8

300,00

300,00

inne: 300,00

3 000,00

3 000,00

inne: 3 000,00

HIV/AIDS w Piszu oraz powiatowy
konkurs plastyczny Wróć bez HIV.
W konkursach wzięło udział 8
szkól powiatu
piskiego.Konkursami objeto 2143
uczniów.
OT1.CO1.CS1.Z1

Przegląd Małych Form

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Teatralnych za Zamku w Nidzicy z 200/200
udziałem 250 osób Organizatorzy: uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
PSSE Nidzica, MOPS, Nidzicki

50/50

Dom Kultury, Miejsko Gminna

Razem: 250/250

Biblioteka Publiczna
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Przygotowanie i wystapienie na

pracownicy służby zdrowia: 80/185

Ocena efektywności podejmowanych działań: Quiz

trzech konferencjach prezentacji

inne: /100

wiedzuy z nagrodami dla uczestników konferencji w

"Punkty

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Gizycku.

Konsultacyjno-Diagnstyczne oraz

/147

kampanie społeczne z zakresu

Razem: 80/432

0,00

61,00

Inspekcja Sanitarna:
61,00

profilaktyki HIV AIDS" dla
pielęgniarek woj
warm-mazurskiego- 120 osób, dla
pracowników służby zdrowia i biur
turystycznych Medycyna Podrózy,
oraz na konferencji dla młodziezy
w Gizyckim Centrum Kultury.
Razem liczba uczestników 432
osoby.
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenie pracowników straży

służby mundurowe: 130/135

miejskiej, Policji , Miejskiego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ośrodka Pomocy Społecznej i

10/9

Straży Pożarnej w Ostródzie

Razem: 140/144

500,00

500,00

0,00

0,00

udział wzięło 135 osób.
Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS , udział wzięło 9 szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
ostródzkiego.
OT1.CO1.CS1.Z1

Udział w 2 spotkaniach

inne: 20/25

Wojewódzkiego Zespołu ds
profilaktyki HIV AIDS w
Warmińsko-Mazurskim Centrum
Zdrowia Publicznego w
Olsztynie.Omówienie działań,
wymiana doświadczeń
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inne: 500,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Udział w akcji "Niechciany

studenci: /300

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ocena

podarunek" organizowanej przez

wiedzy z ankiet wykonanych przez studentów podczas

stowarzyszenie Manko na

akcji.

0,00

0,00

0,00

30,00

Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie. Poradnictwo dla 30
osób, ankiety wśród studentów
200. Liczba uczestników około
300 studentów.
OT1.CO1.CS1.Z1

W ramach szkolenia policjantów

służby mundurowe: /40

pt Problemy dezadaptacji w policji

30,00

WSSE wystapiła z prezentacją
Współczesne zagrożenia
HIV/AIDS. Szkolenie odbyło się w
Zalesiu k/Barczewa trwało 3 h.
OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia warsztatowo- wykładowe
ze studentami Uniwersytetu

Inspekcja Sanitarna:

studenci: 200/329

Ocena efektywności podejmowanych działań: dyskusje
ze studentami.

Warmińsko-mazurskiego i
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Cykl
8 zajęć 2,5 godzinnych z 329
studentami.Tytuł zajęć
"Epidemiologia, diagnostyka,
leczenie HIV/AIDS. Inne choroby
przenoszone drogą płciopwą,
kampania wróć bez HIV rola
PKD".
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0,00

0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

1 narada z jednostkami

ogół społeczeństwa: 150/158

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miasta Olsztyn

samorządowymi w Olsztynie - 3

działania wspomagające kampanię: impreza na mieście

uczestników

w Olsztynie, dystrybucja materiałów

Organizacja imprezy ulicznej 1

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

grudnia na Starym Mieście

Warszawie.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Olsztyn liczba uczestników ok 100
osób. Zorganizowano punkt
informacyjny z którego
skorzystało 58 osób. Ekspozycje
wizualne -229 (ośrodki, urzędy,
uczelnie)
Wspólpraca z mediami lokalnymi:
Radio Olsztyn, Radio UWM FM,razem 4 wywiady . Zamieszczenie
informacji na 6 stronach
internetowych
Dystrybucja materiałów do 62
placówek powiatu olsztyńskiego.
OT1.CO1.CS1.Z2

1 narada ze szkolnymi

pracownicy oświaty: 10/11

koordnatorami programu powiatu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ketrzyńskiego liczba uczestników

150/187

11.

Razem: 160/198

Edukacja młodzieży -wykonano
11 wykładów liczba uczniów 187.
OT1.CO1.CS1.Z2

Artykuły w Gazecie

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne dla

Olsztyńskiej-1, Rozmaitościach

pracownicy massmediów: 4/4

mediów

Ełckich-1 Gazecie

Razem: 4/4

współczesnej-1.
Audycje w Radio 5 w Ełku- nie
było
Dystrybucja meteriałów do mass
mediów (4).
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OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: jednostki samorządowe

Zamieszczenie informacji na

pracownicy administracji rządowej i

współpracujące z PSSE Nidzica

stronach internmetowych 5

samorządowej: 5/5

elementy kampanii (gadżety): matetiały kampanijne.

instytucji.I nformację o kmapanii

Razem: 5/5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zamieszczono na stronach 5
jednostek samorządowych,
przekazano materiały kampanijne.
Narada z mediami lokalnymi
OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne

Wspólpraca z lokalna prasą

pracownicy massmediów: 3/2

elektroniczne, ulotki i plakaty.

zamieszczenie informacji w

pracownicy administracji rządowej i

gazecie Tygodnik Olecki, TV

samorządowej: 5/5

kablowej Sokół, zamieszczenie

inne: 19/19

informacji na stronie internetowej

Razem: 27/26

Starostwa Powiatowego , Urzędu
Gminy Wieliczki, Świetajno oraz
Kowale Oleckie informacji o
kampanii. Dystrybucja materiałów
kampanijnych do 19 placówek (
puby, stacje benzynowe, zakłady
opieki zdrowotnej, PKS
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, Starostw
apowiatowego, urzedów miast w
powiecie oleckim
OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 4/4

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne

kampanijnych do 6 stacji paliw, 5

inne: 10/11

ulotki i plakaty.

barów na terenie powiatu

Razem: 14/15

działdowskiego.
Zamieszczenie informacji na 4
stronach internetowych : PSSE
Działdowo, Biblioteka Miejska,
Biblioteka Pedagofgiczna, Urząd
Miasta Działdowo .
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Dystrybucja materiałów do 4

ogół społeczeństwa: 50/50

elementy kampanii (gadżety): plakaty i ulotki

barów , 1 sklepu, starostwa

inne: 5/5

kampanijne.

powiatowego w powiecie

Razem: 55/55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lidzbarskim. Rozprowadzono 11
plakatów i 270 ulotek. Stoisko
promocji zdrowia , informacje o
PKD , materiały kampanijne.
Udział 45 osób
OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów do 5 szkół ogół społeczeństwa: 2/2

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne z

ponadgimnazjalnych i 3 placówek

pracownicy służby zdrowia: 3/3

KC ds AIDS.

służby zdrowia. Zamieszczenie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

informacji na stronie internetowej

5/5

PSSE Mrągowo ( 2 informacje) o

Razem: 10/10

kampanii i o PKD Olsztyn.
Wspólpraca z TV Multimedia
Mrągowo
OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów do :

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: Starostwo Powiatowe w Gizycku

Starostwa Powiatowego w

pracownicy służby zdrowia: 1/1

działania wspomagające kampanię: Konferencja

Gizycku, 8 gimnazjów, 6 szkół

pracownicy massmediów: 2/1

elementy kampanii (gadżety): materiały kampnaijne z

ponadgimnazjalnych, Jednostki

pracownicy administracji rządowej i

KC ds AIDS, ulotki i plakaty

Wojskowej, Centrum Profilaktyki

samorządowej: 1/1

Uzależnień i IntergracjiSpołecznej uczniowie szkoły gimnazialnej: 8/8
Zamieszczenie informacji na

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

strionie inetrentowej PSSE

6/6

Gizycko i Starostwa

Razem: 18/17

Powiatowego.
Konferencja z udziałem
pracownika WSSE w Olsztynie.
Pokaz folmu, prezentachje quiz
wiedzy dla młodziezy z
nagrodami.
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Dystrybucja materiałów do stacje

ogół społeczeństwa: 3/4

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne z

PKP 1, PKS 1, do 3 szpitali, 3

pracownicy służby zdrowia: 3/3

KC ds AIDS w wersji papierowej i elektronicznej.

wyższych uczelni, 20 szkół

pracownicy massmediów: 5/4

ponadgimnazjalnych .

pracownicy administracji rządowej i

Współpraca z madiemi: na 4

samorządowej: 4/4

staronach internetowych mediów

studenci: 3/3

zamieszczono informacje o

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

kampanii.Zamieszczenia na 4

20/20

stronach internetowych instytucji

Razem: 38/38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

informacji o AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 100/100

sponsorzy i partnerzy: Urząd Miasta w Węgorzewie,

kampanijnych do 11 placówek

służby mundurowe: 1/1

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.

powiatu węgorzewskiego 2

pracownicy administracji rządowej i

działania wspomagające kampanię: imprezy

gabinetów ginekologicznych,

samorządowej: 1/1

elementy kampanii (gadżety): materiały edukacyjne z

Starostwa Powiatowego, 5

uczniowie szkoły gimnazialnej: 5/5

KC ds AIDS

Gimnazjów, 1 jednostki

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Wojskowej, , 2 szkół

2/2

ponadgimnazjalnych

Razem: 109/109

Zamieszczenie informacji na
stronach internetowych Starostwa
Powiatowego i PSSE Wegorzewo.
Impreza Bieg Bociana w Budrach,
liczba uczestników około 100.
OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne z

kampanijnych do aptek. stacji

pracownicy służby zdrowia: 1/1

KC ds AIDS

benzynowychh, starostwa

pracownicy massmediów: 3/3

Powiatowego w Ostródzie,

pracownicy administracji rządowej i

informacje w Radio Mazury,

samorządowej: 2/2

Gazecie Ostródzkiej, TV kablowej inne: 20/39
Ostróda.

Razem: 26/45

Zamieszczenie na stronie
internetowej PSSE informacji o
kampanii.
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Konferencja powiatowa w Nowym pracownicy służby zdrowia: 3/3

sponsorzy i partnerzy: Starostwo Powiatowe, PCK. ZO

Mieście Lubawskim z udziałem 45 pracownicy oświaty: 20/21

w Nowym Mieście Lubawskim

osób, podsumowanie etapu

członkowie organizacji

powiatowego konkursu wiedzy o

pozarządowych: 1/1

HIV/AIDS , wystepy artystyczne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

współpraca z samorządem

20/16

lokalnym. W konkursie

Razem: 44/41

800,00

800,00

0,00

0,00

powiatowym wzięło udział 16
uczniów.
Informacje na stronie internetowej
PSSE Nowe Miasto Lubawskie
Dystrybucja materiałów do
wybranych środowisk
Wspólpraca z "Gazetą
nowmomiejską"
OT1.CO1.CS1.Z2

Narada z Burmistrzem i Starostą

pracownicy oświaty: 2/2

działania wspomagające kampanię: nagłosnienie w

Piskim

pracownicy massmediów: 2/2

mediach i na stronach internetowych.

Wspólpraca z Gazetą Piską - 1

Razem: 4/4

elementy kampanii (gadżety): materiały z KC ds AIDS

artykuł, zamieszczenie informacji
na stronie PSSE Pisz, i Piszanin,
na TV kablowej .
Strony internetowe Starostwa i
PSSE Pisz.
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inne: 800,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Narada z pracownikami

pracownicy służby zdrowia: 26/26

działania wspomagające kampanię: wywiady do

PSSE/GSSE woj

pracownicy massmediów: 5/10

mediów, szkolenia i konferencje

warmińsko-mazurkiego.

Razem: 31/36

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne

Zamieszczenie informacji na

0,00

0,00

0,00

0,00

ulotki plakaty torby, kalendarze.

stronie internetowej WSSE .
Dystrybucja materiałów
kampanijnych do PSSE/GSSE.
6000 ulotek, 100 plakatów dużych
, 200 plakatów małych, 150 toreb
ekologicznych oraz 200
kalendarzy.
Udzielanie wywiadów do mediów
lokalnych. WSSE w Olsztynie
udzialiła 10 wywiadów do TVP 3
Olsztyn, TVP Olsztyn, Radia
Olsztyn, Radia Eska, Radia UWM
FM, Radia Planeta, Gazety
Olsztyńskiej, Naszego
Olsztyniaka.
OT1.CO1.CS1.Z2

Prezentacja kampanii Wróc bez

pracownicy massmediów: 3/3

elementy kampanii (gadżety): wykorzystano spoty oraz

HIV w szkołach

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

inne materiały kampanijne

ponadgimnazjalnych powiatu

/126

bartoszyckiego, liczba

Razem: 3/129

uczestników 126. Impreza szkolna
w LO Bartoszyce ( przygotowana
przez uczniów), 1 artykuł w Gońcu
Bartoszyckim , 2 informacje o
kampanii w radiu Bartoszyce.1
strona internetowa PSSE
Bartoszyce, relacja TV z imprezy
w LO Bartoszyce.
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Ukazały się 2 artykuły w Gazecie

ogół społeczeństwa: 4/4

działania wspomagające kampanię: informacje o grze

Iławskiej i Echu Iławy, informacje

pracownicy służby zdrowia: 3/3

platformowej do szkół powiatu iławskiego

w Radiu Iława, Radiu Eska,

pracownicy massmediów: 4/4

elementy kampanii (gadżety): materiały kampanijne

Informacje na 4 stronach

pracownicy administracji rządowej i

elektroniczne oraz ulotki i plakaty

intermnetowych: Starostwa

samorządowej: 3/3

Powiatowego w Iławie, Urzedu

inne: 15/15

Miasta w Iławie, Urzędu Gminy

Razem: 29/29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lubawa, PSSE Iława. Informacje
o grze platformowej przekazano
19 nauczycielom powiatu
iławskiego, materiały kampanijne
przekazano na 3 dwoerce
PKP,Zakładu Karnego w Iławie, 6
barów, 6 ośrodków
wypoczynkowych, , 3 zakła służby
zdrowia.
OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z mass mediami-

pracownicy massmediów: 3/2

Gazetą IKAT w Braniewie 1

uczniowie szkoły gimnazialnej: 8/8

artykuł, TV kablową informacje o uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
olimpiadzie, informacje o

4/4

kampanii na BIP PSSE Braniewo. Razem: 15/14
Dystrybucja materiałów
edukacyjnych o kampanii.
OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z mediami Kurkiem

pracownicy massmediów: 2/2

Mazurskim, TV lokalną MAZUR w inne: 14/14
Szczytnie.Zamieszczenie 2

Razem: 16/16

informacji o kampanii.
Dystrybucja materiałów do pubów,
piwiarni, barów, biur podrózy
stacji PKP, PKS, pizzerii, stacji
paliw . Razem dystrybucja objęto
14 placówek.
Organizacja Światowego Dnia
AIDS uliczny przemarsz
młodziezy w Wielbarku
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Współpraca z prasa lokalną w

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): ulotki kampanijne i plakaty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gołdapi ( ukazały się dwa artykuły uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
o kampanii) Informacje w

/12

internecie ( strona PSSE Gołdap)

Razem: /12

Dystrybucja materiałów ( około 15
placówek w powiecie
gołdapskim).
OT1.CO1.CS2.Z3

1 szkolenie dla koordynatorów

pracownicy oświaty: /14

szkolnych powiatu gołdapskiego,

uczniowie szkoły podstawowej: /350

w wyniku którego koordynatorzy

uczniowie szkoły gimnazialnej: /307

przeprowadzili pogadanki dla

Razem: /671

uczniów ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu
gołdapskiego.
OT1.CO1.CS2.Z3

Dystrybucja naklejek o PKD

ogół społeczeństwa

Olsztyn i Ełk na 2 przejścia

inne: 2/2

graniczne .Dystrybucja naklejek o Razem: 2/2
PKD oraz ulotek o
HIV/AIDS.Rozprowadono ok 100
ulotek.
OT1.CO1.CS2.Z3

Działania edukacyjne wśród 3

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

szkół ponadgimnazjalnych w

450/638

powiecie bartoszyckim. Edukacja
odbyła się wśród 7 szkół
ponadgimnazjalnych ( 638
uczestników). Edukacja odbyła się
w formie pogadanek, oraz
wykładów i prowadzona była
przez kooedynatorów szkolnych
edukacji .
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Edukacja młodziezy z 10

osoby pozbawione wolności: 100/50

Liczba programów edukacyjnych: ankieta ewaluacyjna

gimnazjów, 7 szkół

uczniowie szkoły gimnazialnej:

wśród 45 uczniów.

ponadgimnazjalnych dla 1774

500/912

uczniów powiatu iławskiego.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Edukacja więźniów w ZK Iława

500/862

wśród 50 skazanych.

Razem: 1100/1824

Edukacja młodzieży 8 szkół

pracownicy oświaty: 50/152

gimnazjalnych oraz 7 szkół

uczniowie szkoły podstawowej: /538

ponadgimnazjalnych oraz 4 szkół

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1607

podstawowych powiatu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

działdowskiego. Edukacją objeto

/1683

uczniów-3828, rodziców 460, i

Razem: 50/3980

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nauczycieli 152.
OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja młodzieży szkoły OHP

ogół społeczeństwa: 2/2

(32 uczestników) w Ełku.

pracownicy oświaty: /3

Działania edukacyjne wśród 26

inne: /32

pracowników PSSE, w 2 gazetach Razem: 2/37
Gazeta Olsztyńska, Nasz Ełk..
Popularyzacja PKD w Ełku i
Olsztynie- informacje, wywieszki.
OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja młodzieży szkól

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadgimnazjalnych powiatu

285/756

ostródzkiego edukacją objęto 765
uczniów.
OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja młodzieży w 1 szkole

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadgimnazjalnej ( 3 klasy) w

50/75

Nidzicy. Edukacją objeto 75
uczniów.
OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja młodzieży.

inne: /83

Przeprowadzono 6 szkoleń w

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

szkołach ponadgimnazjalnych, w

/23

OHP oraz Domu Dziacka w

Razem: /106

Elblagu oraz edukacje młodzieży
z Młynar. Razem edukacją objeto
106 osób.
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Edukacja pielegniarek,

pracownicy służby zdrowia: 10/10

pedagogów powiatu

pracownicy oświaty: 11/11

braniewskiego. Uczestników 21

Razem: 21/21

Edukacja pioelegniarek ( 16 osób) pracownicy służby zdrowia: /16
oraz młodziezy ze szkól

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadgimnazjalnych ( 35 osób) w

35/35

powiecie piskim.

Razem: 35/51

Zorganizowanie punktu

ogół społeczeństwa: 20/11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

8 020,47

Informacyjnego- rozmowy
indywidualne, poradnictwo,
instruktaż, pomoc
merytoryczna.Opracowanie
materiałów informacyjnych o
badaniach anonimowych w PKD
Olsztyn. Udzielono 11 instruktazy.
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WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja osób odbywających

osoby pozbawione wolności: 30/17

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

karę pozbawienia wolności w

podmiotów realizujących zadanie - 3 (PSSE Prudnik,

Areszcie Śledczym w Prudniku

Opolski Urząd Wojewódzki, Areszt Śledczy w Prudniku))

Konkursy o zasięgu powiatowym

uczniowie szkoły gimnazialnej: 100/74 Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

(na małą formę literacką, na

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

prezentację multimedialną, na

100/85

zakładkę do książki, konkurs

Razem: 200/159

500,00

500,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00
Wojewoda: 500,00

0,00

0,00

szkół - 21, Liczba jednostek samorządowych - 4

inne: 2 723,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00

wiedzy)
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia dla kadry

pracownicy oświaty: 137/134

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

0,00

1 215,00

inne: 265,00

pedagogicznej z placówek

podmiotów realizujących zadanie - 11 (PSSE-6, Opolski

Inspekcja Sanitarna:

nauczania i wychowania

Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Opolu,

0,00

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny we Wrocławiu,

Wojewoda: 950,00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku, Pracownia
Rozwoju Osobistego w Opolu)
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenie dla służb mundurowych służby mundurowe: 15/11

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00
Wojewoda: 500,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Warsztaty dla uczniów i liderów

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

młodzieżowych ze szkół

615/615

szkół - 29, Liczba podmiotów realizujących zadanie - 14

gimnazjalnch i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

(8 PSSE, Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd

ponadgimnazjalnych

1405/1405

Marszałkowski Województwa Opolskiego, 4 inne),

Razem: 2020/2020

Liczba jednostek samorządowych - 1
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0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00
Wojewoda: 3 515,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Wojewódzka konferencja pt.

pracownicy służby zdrowia: 10/10

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

"Medyczne i psychospołeczne

pracownicy oświaty: 20/20

podmiotów realizujących zadanie - 3 (WSSE w Opolu,

aspekty HIV/AIDS"

służby mundurowe: 10/10

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolski

pracownicy socjalni: 10/10

Urząd Wojewódzki)

0,00

0,00

4 000,00

4 200,00

pracownicy massmediów: 5/5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/20
członkowie organizacji
pozarządowych: 10/10
studenci: 40/40
Razem: 125/125
OT1.CO1.CS1.Z1

Wojewódzki konkurs na szkolny

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

projekt edukacyjny w zakresie

50/31

podmiotów realizujących zadanie - 14 (WSSE Opole, 11

200,00

profilaktyki HIV/AIDS - rok szkolny

PSSE, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Wojewoda: 2 000,00

2009/2010

Opolski Urząd Wojewódzki), Liczba szkół

Urząd Marszałkowski:

ponadgimnazjalnych - 6
OT1.CO1.CS1.Z2

Przeprowadzenie działań

ogół społeczeństwa

Efektywność kampanii: 1 artykuł prasowy, emisja spotów

informacyjnych związanych z

kobiety w wieku prokreacyjnym,

telewizyjnych (2 emisje dziennie w 4 blokach

kampanią edukacyjną "Daj

kobiety ciężarne i planujące ciążę

tygodniowych)

szansę swojemu dziecku. Nie daj

pracownicy massmediów

działania wspomagające kampanię: Dystrybucja 7770

szansy AIDS" (działania

sztuk materiałów wydawnicych (plakaty, ulotki) do 39

medialne, dystrybucja materiałów

zakładów opieki zdrowotnej (szpitale, poradnie dla

kampanijnych)

kobiet)
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Inspekcja Sanitarna:

2 000,00
0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Przeprowadzenie działań

ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: Pełnomocnik Zarządu

związanych z ogólnopolską

pracownicy massmediów: 8/6

Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania

kampanią społeczną "Wróć bez

pracownicy administracji rządowej i

Narkomanii

HIV" (konferencja prasowa -

samorządowej

działania wspomagające kampanię: Konferencja

czerwiec 2009, publikacje

Razem: 8/6

prasowa inaugurująca IV etap kampanii z udziałem

prasowe, dystrybucja materiałów

PWIS w Opolu oraz Marszałka Województwa

edukacyjnych)

Opolskiego i przedstawiciela Wojewody Opolskiego

0,00

0,00

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

elementy kampanii (gadżety): Dystrybucja 2830 sztuk
materiałów wydawniczych
Efektywność kampanii: 13 artykułów w prasie
regionalnej i lokalnej, 53 emisje spotów radiowych, 2
informacyjne programy telewizyjne, 1 informacja
radiowa, informacje na 16 stronach internetowych
OT1.CO1.CS2.Z3

Spotkania edukacyjne dla

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Liczba programów edukacyjnych: Liczba szkół

młodzieży

238/238

gimnazjalnych - 3, Liczba szkół ponadgimnazjalnych -

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

11, Inne jednostki - 2 (Poradnia

836/836

Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich,

Razem: 1074/1074

Urząd Wojewódzki w Opolu - wynagrodzenia dla

2 000,00

2 000,00

0,00
Wojewoda: 2 000,00

wykładowców)
Razem:
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Inspekcja Sanitarna:

7 915,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja realizacji zajęć przy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

pomocy materiału dydaktycznego

1755/1500

0,00

0,00

8 000,00

3 279,90

Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą
płciową. Edukacja młodzieży
szkolnej .
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia młodzieży starszych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

klas szkół ponadgimnazjalnych

620/443

Inspekcja Sanitarna:
579,00

w ramach kontynuacji projektu

Urząd Marszałkowski:

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia(etap

2 700,00

powiatowy).
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenie pracowników pionu

pracownicy oświaty: 40/

3 600,00

0,00

10 powiatowych konkursów

uczniowie szkoły gimnazialnej:

3 500,00

500,00

inne: 500,00

wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów

1000/530

szkół gimnazjalnych i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadgimnazjalnych

1000/1400
15 000,00

110,00

inne: 0,00

OZiPZ w ramach przygotowań do
kontynuacji projektu "Młodzieżowi
Liderzy Zdrowia" (MLZ)
OT1.CO1.CS1.Z2

Razem: 2000/1930
OT1.CO1.CS1.Z2

22 imprez z okazji obchodów

ogół społeczeństwa: 1300/3098

Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS

Inspekcja Sanitarna:
110,00

OT1.CO1.CS1.Z2

3 Powiatowe Konferencje nt

uczniowie szkoły gimnazialnej: 100/90

HIV/AIDS skierowana do uczniów

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

szkół

160/200

ponadgimnazjalnych oraz III

1 500,00

3 976,81

inne: 3 946,00
Inspekcja Sanitarna:
30,00

Razem: 260/290

klas gimnazjum z okazji
obchodów
Światowego Dnia AIDS,
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OT1.CO1.CS1.Z2

31 etapów powiatowych

uczniowie szkoły gimnazialnej:

wojewódzkiego konkursu

4000/25189

15 500,00

23 257,00

inne: 17 911,00
Inspekcja Sanitarna:

plastycznego dla uczniów szkół

855,00

gimnazjalnych,

Wojewoda: 2 929,00
Urząd Marszałkowski:
1 495,00
Organizacja
pozarządowa: 67,00

OT1.CO1.CS1.Z2

8 Powiatowych Olimpiad Wiedzy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

nt. HIV/AIDS skierowanych do

14835/2300

25 900,00

3 268,00

inne: 3 209,00
Inspekcja Sanitarna:

młodzieży szkół gimnazjalnych i

59,00

ponadgimnazjalnych.
OT1.CO1.CS1.Z2

Międzypowiatowa Olimpiada

uczniowie szkoły gimnazialnej: 50/9

800,00

600,00

inne: 600,00

Wiedzy nt. HIV/AIDS skierowana

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

7 000,00

0,00

inne: 0,00

pracownicy massmediów: 4/

150,00

0,00

pracownicy massmediów: 4/

150,00

0,00

pracownicy massmediów: 4/

0,00

0,00

do młodzieży szkół gimnazjalnych 50/10
OT1.CO1.CS1.Z2

i ponadgimnazjalnych.

Razem: 100/19

Ogłoszenie tematycznego

studenci: 4000/

konkursu plastycznego lub
literackiego dla młodzieży szkół
gimnazjalnych.
OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja konferencji prasowej
otwierającej drugi etap Kampanii
Multimedialnej

OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja konferencji prasowej
podsumowującej dwuletnią
kampanię.

OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja obchodów Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS informacja w mediach.
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OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja punktów ekspozycji

ogół społeczeństwa: 4000/

materiałów informacyjno -

migranci (uchodźcy lub/i migranci

edukacyjnych w miejscach

ekonomiczni): 1000/

adekwatnych do hasła Kampanii

Razem: 5000/

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

2 300,00

2009, np.: na dworcach PKP i
PKS, w porcie lotniczym, w holach
hoteli i moteli, 2 biurach
pośrednictwa pracy zagranicznej.
OT1.CO1.CS1.Z2

informacje w lokalnych mediach

pracownicy massmediów: 77/137

oraz na stronie internetowej PIS
województwa wielkopolskiego na
temat Kampanii Multimedialnej
HIV/AIDS;
OT1.CO1.CS1.Z2

prelekcje i warsztaty edukacyjne

uczniowie szkoły gimnazialnej:

dla młodzieży szkół gimnazjalnych 700/700
i ponadgimnazjalnych,

Inspekcja Sanitarna:

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

200,00

2000/1000

Urząd Marszałkowski:

Razem: 2700/1700
OT1.CO1.CS2.Z3

Organizacja akcji "Bezpieczne

inne: 0,00

2 100,00

studenci: 6000/

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 10000/

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 2000/

0,00

0,00

10,00

0,00

Walentynki 2009" dla studentów
poznańskich uczelni wyższych.
OT1.CO1.CS2.Z3

Organizacja akcji informacyjno edukacyjnej "Wakacje bez HIV
2009" w 5 biurach podróży dla
klientów planujących letnie
wyjazdy.

OT1.CO1.CS2.Z3

Zorganizowanie stałej ekspozycji
i rozdawnictwo materiałów
informacyjno - edukacyjnych w
punkcie szczepień przy WSSE w
Poznaniu.

OT1.CO1.CS2.Z3

ekspozycja materiałów

ogół społeczeństwa: 103000/500

informacyjnych na dworach PKP,
PKS
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inne: 0,00

OT1.CO1.CS2.Z3

organizacja 31 akcji informacyjno

ogół społeczeństwa: 20200/20000

3 000,00

125,00

inne: 125,00

organizacje pracodawców: 108/8

1 950,00

0,00

inne: 0,00

16 000,00

0,00

inne: 0,00

15 500,00

0,00

inne: 0,00

ogół społeczeństwa: 700000/16810

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 10000/

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 850000/850000

0,00

0,00

- edukacyjnej w okresie
wakacyjnym Bezpieczne Wakacje
2009.
OT1.CO1.CS2.Z3

szkolenie dla pracowników firm
przewozowych, hoteli, moteli,

OT1.CO1.CS4.Z2

Opracowanie druk i dystrybucja

ogół społeczeństwa: 2000/

materiałów informacyjno -

studenci: 12000/

edukacyjnych na potrzeby akcji

Razem: 14000/

"Bezpieczne Walentynki 2009" i
"Wakacje bez HIV 2009".
OT1.CO1.CS4.Z2

Opracowanie, druk i dystrybucja

ogół społeczeństwa: 15500/

zwycięskiej pracy konkursowej w
formie plakatu lub ulotki w ramach
Kampanii Multimedialnej 2009.
OT1.CO1.CS4.Z2

dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych do
szkół, zakładów opieki
zdrowotnej, biur podróży, hoteli,
przedsiębiorstw
transportowo-przewozowych, itp.

OT1.CO2.CS1.Z1

Rozpropagowanie stron
internetowych na których zawarte
są informacje dot. HIV/AIDS.

OT1.CO2.CS1.Z1

ekspozycje materiałów
informacyjnych i komunikatów
w miejscach ogólnie dostępnych.
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OT1.CO2.CS1.Z1

opublikowanie listy placówek

ogół społeczeństwa: 850000/850000

0,00

0,00

Razem:

37 416,71

wykonujących badania na
obecność przeciwciał anty-HIV na
terenie województwa
wielkopolskiego oraz bieżących
informacji z podejmowanych
działań profilaktycznych na stronie
internetowej PIS województwa
wielkopolskiego.
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WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Kurs dla szkolnych liderów

studenci: 20/

zdrowia

Ocena efektywności podejmowanych działań: ilość szkół

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

inne: 540,00

0,00

0,00

inne: 700,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

uczestniczących w programie, ilość przeszkolonych
liderów

OT1.CO1.CS1.Z1

Artykuły w mediach i na stronie

ogół społeczeństwa: 250000/500000

www
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja osób poszukujących

inne: 50/13

pracy
OT1.CO1.CS1.Z1

OT1.CO1.CS1.Z1

Ocena efektywności podejmowanych działań: ilość
przeszkolonych osób

Konferencja " Współpraca z

służby mundurowe: 3/3

administracją rządową i

pracownicy administracji rządowej i

samorządową w zakresie

samorządowej: 20/23

profilaktyki HIV/AIDS i

inne: 10/10

narkomanii"

Razem: 33/36

Konferencja "Współpraca z

pracownicy służby zdrowia: /8

administracją rządową i

pracownicy oświaty: /10

samorządową w realizacji zadań

służby mundurowe: 3/2

w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i

pracownicy administracji rządowej i

narkomanii "

samorządowej: 20/17
inne: 10/21
Razem: 33/58

OT1.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja programu

pracownicy służby zdrowia: 20/22

edukacyjnego "Zawsze razem"

pracownicy oświaty: 200/299
inne: 1000/1963
uczniowie szkoły podstawowej:
7000/7720
Razem: 8220/10004

OT1.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja programu

pracownicy oświaty: 50/52

Ocena efektywności podejmowanych działań: ilość szkół

edukacyjnego " Mali przyjaciele"

inne: 40/55

uczestniczących w programie, ilość uczniów objętych

uczniowie szkoły podstawowej: 80/88

edukacją

Razem: 170/195
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OT1.CO1.CS1.Z1

OT1.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja programu

inne: 1000/2234

0,00

0,00

edukacyjnego "Zapobieganie

uczniowie szkoły gimnazialnej: /332

HIV/AIDS i chorobom

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

przenoszonym drogą płciową

9000/11814

-edukacja młodzieży "

Razem: 10000/14380

Monitorowanie programu -

inne: 120/144

0,00

0,00

Organizacja konkursów, imprez

uczniowie szkoły podstawowej:

0,00

606,00

związanych z realizacją

1000/2647

programów edukacyjnych.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

248,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wizytacje ( przeprowadzono 144
wizytacje)
OT1.CO1.CS1.Z1

inne: 740,00

1000/1080
Razem: 2000/3727
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja szkoleń i narad dla

pracownicy oświaty: 200/681

nauczycieli koordynatorów
programów
edukacyjnych.Poradnictwo
metodyczne
OT1.CO1.CS1.Z1

Poradnictwo metodyczne, punkty i ogół społeczeństwa: 15000/20000
stoiska informacyjne,pisma
informujące o kampanii, artykuł do
gazetki studenckiej, wystawy,
wystawki, apele, wykłady - w
ramach kampanii medialnej i
Światowego Dnia AIDS

OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia dla kobiet w wieku

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Ocena efektywności podejmowanych działań: ilość

prokreacyjnym

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

kobiet uczestniczących w szkoleniach

85/1700
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia dla różnych grup

osoby pozbawione wolności: /20

Ocena efektywności podejmowanych działań: ilość

zawodowych

pracownicy służby zdrowia: /49

uczestników szkoleń

pracownicy oświaty: /21
inne: 150/438
Razem: 150/528
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inne: 50,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Wykłady, pogadanki, wystawy,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

pokazy, spektakl profilaktryczny,

2000/5130

0,00

0,00

inne: 1 180,00

0,00

0,00

0,00

1 417,58

inne: 6 413,00

0,00

0,00

inne: 5 000,00

spotkania z osobami HiV+, lekcje
otwarte, projekcje filmów - w
ramach realizacji programów
edukacyjnych.
OT1.CO1.CS1.Z2

Konferencja prasowa - WSSE

pracownicy massmediów: 15/11

elementy kampanii (gadżety): baner z logo kampanii

Rzeszów, PSSE Stalowa Wola,

Efektywność kampanii: liczba dziennikarzy

PSSE Dębica

uczestniczących w konferencji w WSSE w Rzeszowie i
PSSE w Dębicy i Stalowej Woli
sponsorzy i partnerzy: Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski, przedstawiciele władz samorządowych z
Dębicy i Stalowej Woli
działania wspomagające kampanię: informacja na
stronie internetowej WSSE i PSSE, pakiet materiałów
informacyjnych przygotowanych dla dziennikarzy przez
WSSE w Rzeszowie

OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja konkursów wiedzy o

studenci: 1500/

sponsorzy i partnerzy: Urzędy Miast, Urzędy Gmin,

HIV/AIDS, olimpiad, imprez

inne: /10869

osoby fizyczne, zakłady pracy

związanych z kampanią medialną

Razem: 1500/10869

Efektywność kampanii: ilość młodzieży biorącej udział w

i Światowym Dniem AIDS

konkursach, poziom wiedzy uczestników olimpiad na
temat HIV/AIDS
działania wspomagające kampanię: infromacje w
mediach, na stronie internetowej, przygotowanie
materiałów informacyjnych
elementy kampanii (gadżety): baner z logo kampanii

OT1.CO1.CS1.Z2

Wojewódzki konkurs plastyczny "

studenci: 500/

Efektywność kampanii: ilość szkół biorących udział w

Porozmawiajmy o AIDS"

uczniowie szkoły gimnazialnej:

konkursie, ilość nadesłanych prac

300/200

sponsorzy i partnerzy: Urząd Wojewódzki, Urząd

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Marszałkowski

100/77

działania wspomagające kampanię: działania

Razem: 900/277

informacyjne w mediach, na stronie internetowej WSSE i
PSSE
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OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja przekazanych

ogół społeczeństwa: 20000/30000

0,00

0,00

Razem:

3 322,09

materiałów informacyjno edukacyjnych w ramach kampanii
medialnej i realizacji programów
edukacyjnych
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Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Działania edukacyjne zmierzające ogół społeczeństwa: 1178/1411

38 213,00

31 254,05

inne: 28,00

do podniesienia poziomu wiedzy

kobiety w wieku prokreacyjnym,

nt. HIV/AIDS oraz propagowanie

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

Krajowe Centrum ds.

testowania w kierunku HIV

2150/1684

poprzez narady i szkolenia,

osoby pozbawione wolności: 24/50

wystosowanie listów intencyjnych

osoby używające substancje

Urząd Marszałkowski:

do kierowników ośrodków

psychoaktywne, szczególnie

3,00

wypoczynkowych, dyrektorów

przyjmowane drogą iniekcyjną: 10/50

szkół, przedstawicieli biur

osoby świadczące usługi seksualne

podróży, pracowników służby

oraz korzystające z tych usług: 50/78

zdrowia, zakładów pracy, władz

pracownicy służby zdrowia: 492/1008

samorządowych, kierowników

pracownicy oświaty: 938/609

ośrodków wypoczynku letmiego i

służby mundurowe: 160/59

zimowego.

pracownicy socjalni: 70/27

AIDS: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
119,00

służby ratunkowe: 25/25
pracownicy massmediów: 36/40
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 296/245
członkowie organizacji
pozarządowych: 7/9
studenci: 6880/6220
inne: 198/195
uczniowie szkoły gimnazialnej:
16245/15119
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
14050/12178
Razem: 42809/39007
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OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja młodzieży, nauczycieli,

ogół społeczeństwa: 1178/1411

38 213,00

pedagogów w środowisku

kobiety w wieku prokreacyjnym,

szkolnym, oraz pacjentów zoz-ów

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

i nzoz-ów, służb ratunkowych i

2150/1684

mundurowych, osadzonych w

osoby używające substancje

119,00

zakładach karnych oraz

psychoaktywne, szczególnie

Urząd Marszałkowski:

osoby świadczące usługi seksualne

poprzez przeprowadzanie

oraz korzystające z tych usług: 50/78

zajęć/spotkań

osoby pozbawione wolności: 24/50

edukacyjno-warsztatowych,

pracownicy służby zdrowia: 492/1008

dystrybucję materiałów

pracownicy oświaty: 938/609

informacyjno-edukacyjnych z

służby mundurowe: 160/59

zakresu profilaktyki HIV/AIDS

pracownicy socjalni: 70/27

AIDS: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

3,00

oraz poprzez wspóracę z mediami służby ratunkowe: 25/25
lokalnymi, m.in. poprzez

pracownicy massmediów: 36/40

przekazywanie artykółów do

pracownicy administracji rządowej i

publikacji, udzielanie wywiadów i

samorządowej: 296/245

przekazywanie spotów.

członkowie organizacji

inne: 28,00
Krajowe Centrum ds.

pracowników miejskich i gminnych przyjmowane drogą iniekcyjną: 10/50
ośrodków pomocy rodzinie

31 254,05

pozarządowych: 7/9
studenci: 6880/6220
inne: 198/195
uczniowie szkoły gimnazialnej:
16245/15119
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
14050/12178
Razem: 42809/39007
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OT1.CO1.CS1.Z2

organizacja i przeprowadzanie

ogół społeczeństwa: 1178/1411

Efektywność kampanii: liczba wykonanych testów w

konferencji prasowo-medialnych,

osoby używające substancje

kierunku HIV w okresie kampanii

obchody Światowego Dnia AIDS

psychoaktywne, szczególnie

elementy kampanii (gadżety): zapewnione przez

(m.in. IV Forum Młodzieżowe

przyjmowane drogą iniekcyjną: 10/50

Krajowe Centrum ds. AIDS

HIV/AIDS, happeningi dla

osoby pozbawione wolności: 24/50

protokoły odbioru - realizacja umowy: nie dotyczy

młodzieży oraz konkursy,

pracownicy służby zdrowia: 492/1008

działania wspomagające kampanię: liczba konferencji

olimpiady lub quizy wiedzy o

pracownicy oświaty: 938/609

prasowych w województwie, liczba artykułów w prasie,

AIDS)Umieszczanie informacji na

służby mundurowe: 160/59

audycji radiowych i telewizyjnych, liczba uczestników

stronach internetowych.

pracownicy socjalni: 70/27

poszczególnych działań

służby ratunkowe: 25/25

sponsorzy i partnerzy: Urząd Marszałkowski

pracownicy massmediów: 36/40

Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd

pracownicy administracji rządowej i

Wojewódzki, samorządy lokalne, media lokalne

38 213,00

31 254,05

inne: 28 134,00
Krajowe Centrum ds.
AIDS: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
119,00
Urząd Marszałkowski:
3 000,00

samorządowej: 296/245
studenci: 6880/6220
inne: 198/195
uczniowie szkoły gimnazialnej:
16245/15119
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
14050/12178
Razem: 40602/37236
OT1.CO1.CS3.Z4

informowano kobiety w ciąży i w

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Tytuł wydawnictwa: Liczba rozdystrybuowanych ulotek i

wieku prokreacyjnym o

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

plakatów

możliwości wykonywania testu w

2150/1684

kierunku zakażenia HIV oraz
prowadzono kolportaż ulotek i
plakatów w ramach realizacji
kampanii "Daj szansę swojemu
dziecku, nie daj szansy AIDS"
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0,00

0,00

Krajowe Centrum ds.
AIDS: 0,00

OT1.CO1.CS4.Z2

WSSE w Szczecinie oraz

0,00

podległe jej powiatowe stacje
prowadzą bieżącą dystrybucję
materiałów
informacyjno-edukacyjnych
przede wszystkim:
- dla studentów i uczniów
województwa
zachodniopomorskiego
- do firm transportowych i
przydrożnych barów
- w ramach organizowanych
Targów
- w ramach edukacji kobiet
pracujących na drogach
dojazdowych do Świnoujścia
- dla młodzieży
ponadgimnazjalnej w ramach
polsko-niemieckiego projektu
BORDERNET
- w ramach wizyt w Night Clubach
i edukacji nt. HIV/AIDS/STI
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0,00

OT1.CO1.CS5.Z1

współpraca z Urzędem Zdrowia w ogół społeczeństwa: 520/1156

Aktywność na forum międzynarodowym - ranga i forma

Anklam (Niemcy) w zakresie:

pracownicy oświaty: 10/15

kontaktów: Liczba poszczególnych form realizacji i

narad i szkoleń, wspólnej

służby ratunkowe: 15/20

uczestników przedsięwzięć we współpracy z partnerami

organizacji Młodzieżowych Dni

pracownicy massmediów: 5/2

z Niemiec

Filmowych 2009 w Świnoujściu,

pracownicy administracji rządowej i

Zgodność standardów z zaleceniami

stoisk edukacyjnych na

samorządowej: 8/15

międzynarodowymi: nie dotyczy

Promenadzie w Świnoujściu, wizyt studenci: 200/180

Oficjalna Pomoc Rozwojowa w dziedzinie HIV/AIDS: nie

edukacyjnych w nightclub-ach,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

dotyczy

udziału w imprezach masowych

800/1037

Wskaźnik dodatkowy 1: Wsparcie Urzędu

(FAMA 09) oraz przy organizacji

Razem: 1558/2425

Marszałkowskiego poprzez udostępnienie sali ANNY

IV Forum Młodziezowego

JAGIELONKI na Zamku Książąt Pomorskich w

HIV/AIDS w Szczecinie w roku

Szczecinie przy organizacji IV Forum Młodziezowego

2009 konferencja naukowa dla

HIV/AIDS 2009r.

12 000,00

15 000,00

Urząd Marszałkowski:
3 000,00

studentów
Razem:
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inne: 12 000,00

108 762,15

Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Aktywizacja młodzieży: "IV

uczniowie szkoły gimnazialnej: /42

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

powiatowy przegląd sztuk

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

podmiotów realizujących zadanie- 16 PSSE

teatralnych- Porozmawiajmy o

1368/1946

AIDS", I Przegląd Sztuk

Razem: 1368/1988

600,00

3 750,00

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:
0,00

Teatralnych pt:"Wiedza przeciw
HIV" oraz "Olimpiada wiedzy o
AIDS" i warsztaty
"Porozmawiajmy o AIDS"
OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja "AIDS wczoraj, dziś,

pracownicy służby zdrowia

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

jutro"

pracownicy oświaty

stacji realizujących - 1 PSSE

3 000,00

3 000,00

4 400,00

4 400,00

pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
środowiska opiniotwórcze
inne: 150/90
Razem: 150/90
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia

osoby pozbawione wolności: /110

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

pracownicy służby zdrowia: 44/77

podmiotów realizujących zadania- 13 PSSE oraz WSSE

pracownicy oświaty: 306/50

0,00

służby mundurowe: 30/180

Organizacja

służby ratunkowe: 20/20

pozarządowa: 0,00

studenci: 22690/
inne: 30/528
uczniowie szkoły gimnazialnej: /1532
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/947
Razem: 23120/3444
OT1.CO1.CS1.Z2

Ankietyzacja wśród osób

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

ogół społeczeństwa: 500/300

0,00

odwiedzających Targi
Turystyczne
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0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Apele okolicznościowe

uczniowie szkoły podstawowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

3 000,00

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1550
Razem: /2550
OT1.CO1.CS1.Z2

Audycje radiowe

ogół społeczeństwa: 37000/

działania wspomagające kampanię: Współpraca z
rozgłośniami radiowymi

OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 136250/20000

edukacyjnych

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
środowiska opiniotwórcze
inne
Razem: 136250/20000

OT1.CO1.CS1.Z2

Edukacja

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym,

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

0,00

100/100
pracownicy służby zdrowia: 212/212
pracownicy oświaty: 21/91
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 80/80
studenci: 6715/
inne: 4950/17870
uczniowie szkoły gimnazialnej:
300/280
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
4303/3023
Razem: 16681/21656
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OT1.CO1.CS1.Z2

Ekspozycje wizualne/prezentacje

ogół społeczeństwa: 8500/20000

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

3 500,00

0,00

0,00

1 000,00

3 186,00

inne: 0,00

300,00

0,00

inne: 0,00

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 45270/13000

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 20000/15000

0,00

0,00

multimedialne, skierowane do
społeczności lokalnych
OT1.CO1.CS1.Z2

Emisja spotów w mediach (radio,

ogół społeczeństwa: 31500/90100

tv)
OT1.CO1.CS1.Z2

działania wspomagające kampanię: rozmowy
indywidualne z przedstawicielami lokalnych mediów

Imprezy prozdrowotne

ogół społeczeństwa: 31200/15000

edukacyjno-artystyczne/Festyny/I

uczniowie szkoły gimnazialnej

mprezy masowe

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

inne: 0,00

Razem: 31200/15000
OT1.CO1.CS1.Z2

Konferencja prasowa

pracownicy massmediów: /10
inne: 26/6
Razem: 26/16

OT1.CO1.CS1.Z2

Konkursy (wiedzy, plastyczny)

studenci: 420/

działania wspomagające kampanię: Szeroka współpraca

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1468

z partnerami

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

sponsorzy i partnerzy: Starostwa partycypują w

/575

organizacji imprez, fundowaniu nagród konkursowych

Razem: 420/2043
OT1.CO1.CS1.Z2

Narady

pracownicy służby zdrowia: 39/34

działania wspomagające kampanię: Współpraca z

pracownicy oświaty: /51

partnerami

pracownicy massmediów: /10
organizacje pracodawców: /2
inne: 100/59
Razem: 139/156
OT1.CO1.CS1.Z2

Przekazanie informacji i listów

pracownicy służby zdrowia

intencyjnych do lokalnych mediów pracownicy oświaty
oraz środowisk lokalnych

pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
inne: /1200
Razem: /1200

OT1.CO1.CS1.Z2

Punkty informacyjnokonsultacyjne

OT1.CO1.CS1.Z2

Umieszczenie informacji na
stronie internetowej

OT1.CO1.CS1.Z2

Wywiady w lokalnej tv
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OT1.CO1.CS1.Z2

Zamieszenie artykułów w prasie

ogół społeczeństwa: 380000/191000

lokalnej
OT1.CO1.CS2.Z3

działania wspomagające kampanię: Współpraca z prasą

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

1 946,00

1 244,19

lokalną

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa

edukacyjnych

kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
2000/950
Razem: 2000/950

OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja

kobiety w wieku prokreacyjnym,

inne: 0,00

kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/126
osoby pozbawione wolności: /47
pracownicy służby zdrowia: 100/4
pracownicy oświaty: 42/25
inne: /285
uczniowie szkoły podstawowej: /64
uczniowie szkoły gimnazialnej: /3873
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/5799
Razem: 142/10223
OT1.CO1.CS2.Z3

Emisje filmów

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1350
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/2268
Razem: /3618

OT1.CO1.CS2.Z3

Konkurs plastyczny 'Wiem, jak

uczniowie szkoły gimnazialnej: /54

unikać zakażenia HIV".

Liczba programów edukacyjnych: Do konkursu
wojewódzkiego przystąpiło: 31 szkół gimnazjalnych oraz

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna: 1

3 ośrodki wychowawcze

244,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS2.Z3

Konkursy

uczniowie szkoły podstawowej: 50/

4 850,00

uczniowie szkoły gimnazialnej: 830/

0,00

inne: 0,00
Wojewoda: 0,00

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
700/
Razem: 1580/
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OT1.CO1.CS2.Z3

Poradnictwo

kobiety w wieku prokreacyjnym,

0,00

0,00

180,00

100,00

0,00

0,00

Razem:

22 180,19

kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/126
pracownicy służby zdrowia: /24
inne: /376
uczniowie szkoły gimnazialnej: /163
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/410
Razem: /1099
OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenie zakończone konkursem studenci: 1640/
wiedzy na temat HIV/AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/77
Razem: 1640/77

OT1.CO1.CS4.Z2

Prezentacja multimedialna z

pracownicy służby zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: Odbiorcy: 37 PSSE , 1 WSSE

elementami

inne

oraz 8 ZOZów

informacyjno-edukacyjnymi
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Data wygenerowania: 2010-06-08

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1
OT1.CO1.CS1.Z1

zorganizowano 2 olimpiady dla

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uczniów szkól gimnazjalnych

/130

14-Zajęć

studenci: 400/60

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

edukacyjno/warsztatowych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uczestników zajęć, analiza ankiet ewaluacyjnych

0,00

0,00

1 000,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

/1658
Razem: 400/1718
OT1.CO1.CS1.Z1

73 Szkolenia

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

przeprowadzonych szkoleń, liczba odbiorców, ankieta,

400/405

rozmowy z uczestnikami szkoleń

15 900,00

1 786,00

inne: 1 686,00
Inspekcja Sanitarna:
100,00

pracownicy służby zdrowia: 380/

Urząd Marszałkowski:

pracownicy oświaty: 94/90

0,00

służby mundurowe: 60/60
pracownicy socjalni: 30/40
służby ratunkowe
studenci: 220/200
inne: 585/600
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/723
Razem: 2269/2118
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja w mediach:

ogół społeczeństwa: /48730

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

- opracowanie i przekazanie

wywiadów,opublikowanych artykułów przez lokalne

artykułów tematycznych do

media

0,00

0,00

0,00

lokalnych mediów
- przekazanie pisemnej informacji
do mediów
OT1.CO1.CS1.Z1

Przygotowanie i przeprowadzenie studenci: 2500/2400

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

176 prelekcji i prezentacji

uczniowie szkoły gimnazialnej: /2500

uczestników oraz rozmowy ewaluacjne z uczestnikami

multimedialnych, 228 pogadanek

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

przedsięwzięcia, liczba podmiotów wspólrealizujących

/2227

zadanie

Razem: 2500/7127
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Inspekcja Sanitarna:

0,00

0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja programu

inne: 1000/910

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

edukacyjnego /autorskiego/

uczniowie szkoły podstawowej:

odbiorców, analiza rozmów z uczestnikami

lokalnego

2000/2783

programu,ankiety ewaluacyjne

"Promocja zdrowia w sztuce

uczniowie szkoły gimnazialnej:

teatralnej dziecięcej i

2000/1817

młodzieżowej"

Razem: 5000/5510

Realizacja programu

studenci

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

edukacyjnego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

odbiorców programu,ankieta ewaluacyjna,liczba

autorskiego/lokalnego

400/300

podmiotów współrealizujących zadanioe

"Razem przeciw zagrożeniom"

Razem: 400/300

20 000,00

14 946,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

inne: 14 946,00

dla młodzieży szkół
gimnazjalnych, liderów
młodzieżowych prowadzony
metodami aktywizującymi - IV
edycja
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia metodami

służby mundurowe: /20

aktywizującymi młodzieżowych

studenci: 625/320

liderów zdrowia oraz młodzieży

Razem: 625/340

0,00

akademickiej
OT1.CO1.CS1.Z1

Inspekcja Sanitarna:

Zorganizowano 16 punktów

ogół społeczeństwa: 5000/6000

Ocena efektywności podejmowanych działań: iczba

informacyjno-konsultacyjnych

kobiety w wieku prokreacyjnym,

udzielonych porad i konsultacji

kobiety ciężarne i planujące ciążę:
1000/1000
studenci: 2000/3000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1000/1500
Razem: 9000/11500
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0,00

0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Zorganizowano przegląd sztuk

ogół społeczeństwa: 200/200

teatralnych w Wołowskim Domu

pracownicy oświaty: 20/35

Kultury oraz XVII Festiwal

pracownicy massmediów: 5/6

&#8222;Promocja zdrowia w

uczniowie szkoły gimnazialnej:

sztuce teatralnej dziecięcej i

300/400

młodzieżowej &#8211; Wybieram

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Zdrowie&#8221; który się odbył

100/250

w Teatrze Dramatycznym w

Razem: 625/891

0,00

3 600,00

inne: 3 600,00

0,00

0,00

inne: 6 662,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

Wałbrzychu
OT1.CO1.CS1.Z1

przeprowadzono 41 konkursów

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1000

dotyczących problematyki

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

HIV/AIDS

/700
Razem: /1700

OT1.CO1.CS1.Z1

przeprowadzono1020 rozmów

ogół społeczeństwa: /1020

indywidualnych z adresatami
działań
OT1.CO1.CS1.Z1

zorganizowano 9 imprez

ogół społeczeństwa: 2000/4000

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

środowiskowych dla społeczności

studenci: 1000/3000

uczestnikow imprez oraz analiza rozmów z nimi

lokalnej

uczniowie szkoły gimnazialnej:

przeprowadzonych

1000/1500
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
1000/1718
Razem: 5000/10218
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inne: 3 600,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Włączenie się w realizację

ogół społeczeństwa: /20

Efektywność kampanii: Liczba przekazanych materiałów

ogólnopolskiej kampanii

osoby świadczące usługi seksualne

do mediów w stosunku do liczby środków masowego

medialnej profilaktyki HIV/AIDS na oraz korzystające z tych usług: 60/

przekazu na terenie woj. dolnośląskiego, liczba

poziomie lokalnym, organizacja

osoby pozbawione wolności: 60/70

jednostek samorządowych uczestniczacych w realizacji

konferencji prasowych,

migranci (uchodźcy lub/i migranci

zadania

seminariów, promowanie

ekonomiczni): 200/200

działających na terenie

pracownicy służby zdrowia: 500/

województwa dolnośląskiego

pracownicy oświaty: 240/600

Punktów

pracownicy socjalni: 60/

Konsultacyjno-Diagnostycznych

pracownicy massmediów: 40/43

oferujących profesjonalne

pracownicy administracji rządowej i

poradnictwo okołotestowe i

samorządowej: 30/

badania w kierunku HIV

studenci: 2000/4000
uczniowie szkoły gimnazialnej: /2000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/3547
kobiety w wieku prokreacyjnym,
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
/1000
inne: /10000
Razem: 3190/21480

STRONA 135 z 295

4 000,00

0,00

inne: 1 000,00
Inspekcja Sanitarna:
100,00
Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

zorganizowano 4 konferencje dla

osoby używające substancje

przedstawicieli lokalnych

psychoaktywne, szczególnie

samorządów , środowiska

przyjmowane drogą iniekcyjną

pedagogicznego oraz uczniów

pracownicy służby zdrowia: /21

szkół ponadgimnazjalnych,

pracownicy oświaty: /23

przedstawicieli lokalnych mediów

pracownicy socjalni: /6

woj.dolnośląskiego

pracownicy massmediów: /18

- współorganizowano lokalną

studenci: /72

Konferencję ,,Wróć bez

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

HIV&#8221; ( PSSE Wrocław ze

/180

Stowarzyszeniem

Razem: /320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plus Minus), której adresatami
byli dyrektorzy i pedagodzy
wrocławskich szkół, studenci
Kolegium Służb Społecznych,
pracownicy MOPSU /
OT1.CO1.CS3.Z1

Promowanie testowania w

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Liczba kobiet, które poddały się testowaniu w związku z

kierunku HIV wśród kobiet

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

ciążą: Liczba jednostek służby zdrowia objęta

planujacych ciażę lub będących w 5000/5000
I trymestrze ciąży - działania

pracownicy służby zdrowia: 500/500

informacyjne i dystrybucja

Razem: 5500/5500

działaniami informacyjnymi

materiałów edukacyjnych poprzez
jednostki służby zdrowia
OT1.CO1.CS3.Z4

Promowanie testowania w

ogół społeczeństwa: /3000

kierunku HIV wśród kobiet

kobiety w wieku prokreacyjnym,

planujacych ciażę lub będących w kobiety ciężarne i planujące ciążę:
I trymestrze ciąży - działania

3000/3500

informacyjne i dystrybucja

pracownicy służby zdrowia: 300/321

materiałów edukacyjnych poprzez służby mundurowe: /47
jednostki służby zdrowia

studenci: /2000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1718
Razem: 3300/10586
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OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja różnorodnych

ogół społeczeństwa: /5268

0,00

0,00

Udzielono 11 wywiadów TV,9

ogół społeczeństwa: /8000

0,00

0,00

radiowych, 12 artykułów

pracownicy massmediów: /31

prasowych oraz umieszczano

Razem: /8031

0,00

0,00

Razem:

20 332,00

materiałów informacyjno
-edukacyjnych adresowanych do
różnych grup docelowych
OT1.CO2.CS1.Z1

informacje dotyczące
problematyki HIV/AIDS na
stronach internetowych, BIP
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
woj. dolnośląskiego
OT1.CO2.CS2.Z1

Organizacja koordynacja Punktu

ogół społeczeństwa: 250/692

Konsultacyjno-Diagnostycznego
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Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

a) Minister Edukacji Narodowej

pracownicy oświaty

zapewnił warunki do realizacji

uczniowie szkoły podstawowej

treści dotyczących problematyki

uczniowie szkoły gimnazialnej

HIV/AIDS w szkołach i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

0,00

0,00

placówkach systemu oświaty
poprzez wydanie stosownych
rozporzadzeń wymienionych
poniżej:
OT1.CO1.CS1.Z1

b) Rozporządzenie Ministra

pracownicy oświaty

Edukacji Narodowej z dnia 23

uczniowie szkoły podstawowej

grudnia 2008 roku w sprawie

uczniowie szkoły gimnazialnej

podstawy programowej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.
U. z 2009 r.
nr 4, poz. 17).
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c) Rozporządzenie Ministra

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

Edukacji Narodowej z dnia 17

uczniowie szkoły gimnazialnej

wiadomości i umiejetności, któr uczeń zdobywa opisane

sierpnia 1999 roku w sprawie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

są zgodnie ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku

sposobu nauczania szkolnego

0,00

0,00

0,00

0,00

efektów kształcenia.

oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartościach
rodziny, życia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji zawartych w
podstawie programowej
kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr
67, poz.756 z późn.zm.).
OT1.CO1.CS1.Z1

d) Rozporządzenie w sprawie

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

podstawy programowej stanowi,

uczniowie szkoły podstawowej

Wiadomości i umiejętności które uczeń zdobywa

że ważnym zadaniem szkoły jest

uczniowie szkoły gimnazialnej

opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji,

edukacja zdrowotna, której celem

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

w języku efektów kształcenia.

jest rozwijanie u uczniów postawy
dbałości o zdrowie własne i
innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska
sprzyjającego zdrowiu.
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e) W realizacji Krajowego

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

Programu Zwalczania AIDS i

uczniowie szkoły podstawowej

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

Zapobiegania Zakażeniom HIV

uczniowie szkoły gimnazialnej

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

nowa podstawa programowa

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

w języku efektów kształcenia.

0,00

0,00

0,00

0,00

uwzględnia przedmiotowe treści
nauczania w zakresie
odpowiednim do wiedzy i
możliwości poznawczych uczniów
na danym etapie edukacyjnym, w
szczególności dotyczy to
przedmiotów takich jak Przyroda,
Biologia, Wychowanie do życia w
rodzinie, Wychowanie fizyczne
czy Przyroda jako przedmiot
uzupełniający.
OT1.CO1.CS1.Z1

f) Na poziomie wychowania

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

przedszkolnego istotne znaczenie

przedszkoli, odziałów przedszkolnych w szkołach

ma kształtowanie u dzieci

podstawowych i innych form wychowania

czynności samoobsługowych,

przedszkolnego

nawyków higienicznych i
kulturalnych. Ważne jest również
wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz
innych, w tym znajomość
zagrożeń płynących ze świata
ludzi.
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g) Podstawa programowa

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

edukacji wczesnoszkolnej, w

uczniowie szkoły podstawowej

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

szczególności treści nauczania

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

obszarów edukacyjnych

w języku efektów kształcenia.

0,00

0,00

0,00

0,00

Wychowanie fizyczne i Edukacja
zdrowotna oraz Edukacja
przyrodnicza kładzie nacisk na
kształtowanie właściwych
nawyków związanych z higieną
osobistą i czystością odzieży oraz
dbałość o bezpieczeństwo własne
i innych.
OT1.CO1.CS1.Z1

h) W gimnazjum podstawa

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

programowa biologii, wychowania uczniowie szkoły podstawowej

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

fizycznego oraz wychowania do

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

życia w rodzinie uwzględnia

w języku efektów kształcenia.

treści w zakresie zapobiegania
zakażeniom wirusem HIV.
W zakresie nauczania Biologii
ujęte zostały zagadnienia takie jak
rozmnażanie i rozwój, w tym
podstawowe zasady profilaktyki
chorób przenoszonych drogą
płciową. Uczniowie będą potrafili
wymienić najważniejsze choroby
człowieka wywoływane m.in.
przez wirusy HIV, HBV, HCV i
HPV oraz przedstawić zasady
profilaktyki tych chorób.
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i) W zakresie przedmiotu

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

Wychowanie do życia w rodzinie

uczniowie szkoły gimnazialnej

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

w gimnazjum wyodrębniono

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

zagadnienia szczegółowe takie

w języku efektów kształcenia.

0,00

0,00

0,00

0,00

jak infekcje przenoszone drogą
płciową - HIV: drogi przenoszenia
zakażenia, profilaktyka, aspekt
społeczny. Przedmiot Edukacja
dla bezpieczeństwa w gimnazjum
również wskazuje treści spójne z
profilaktyką choroby AIDS w
zakresie zasad postępowania
aseptycznego i bezpiecznego dla
ratownika np. sytuacja udzielania
pierwszej pomocy medycznej.
OT1.CO1.CS1.Z1

j) W szkołach

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

ponadgimnazjalnych w zakresie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

rozszerzonym nauczania

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

przedmiotu biologii znajduje się

w języku efektów kształcenia.

katalog tematyczny poświęcony
wirusom, w którym uwzględniono
również wirus HIV oraz chorobę
AIDS. W treściach nauczania
przedmiotu uzupełniającego
przyroda zaplanowano
zagadnienia dotyczące
przeciwdziałania HIV/AIDS.
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k) W podstawie programowej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Ocena efektywności podejmowanych działań:

wychowania fizycznego, położono

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

nacisk na odpowiedzialność za

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

zdrowie własne i innych ludzi,

w języku efektów kształcenia.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

obowiązek poddawania się
regularnym badaniom
profilaktycznym, a w społecznym
wymiarze na rozpoznawanie
przyczyn i skutków stereotypów i
stygmatyzacji osób chorych
psychicznie i dyskryminowanych
np. żyjących z HIV/AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z1

l) Podstawa programowa

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Ocena efektywności podejmowanych działań:

Wychowania do życia w rodzinie

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

przewiduje zapoznanie uczniów

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

ze szkół ponadgimnazjalnych z

w języku efektów kształcenia.

podstawowymi zasadami
postępowania w sferze ludzkiej
płciowości i płodności oraz
kształtowanie postaw
prozdrowotnych, prospołecznych i
prorodzinnych. Uczniowie są
także informowani o metodach i
środkach antykoncepcji oraz
sposobach ich działania i
zasadach doboru.
OT1.CO1.CS1.Z1

ł) Funkcję wspierającą edukację w pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań:

zakresie zwalczania AIDS i

uczniowie szkoły gimnazialnej

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa

zapobiegania Zakażeniom HIV

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji

mają również treści nauczania

w języku efektów kształcenia.

takich przedmiotów jak Wiedza o
społeczeństwie, Etyka i Filozofia.
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m) Publiczne i niepubliczne

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

poradnie

uczniowie szkoły podstawowej

poradnii w systemie oswiaty, rdzaj i forma udzielanej

psychologiczno-pedagogiczne w

uczniowie szkoły gimnazialnej

pomocy

liczbie 641 placówek,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

0,00

0,00

wspomagały szkoły i placówki w
realizacji zajęć z zakresu
profilaktyki narkomanii.
Organizowały grupy wsparcia dla
rodziców, pedagogów szkolnych,
narady i spotkania z udziałem
przedstawicieli stacji
sanitarno-epidemiologicznych.
OT1.CO1.CS1.Z1

n) Poradnie prowadziły terapię dla pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

zagrożonych uzależnieniami z

uczniowie szkoły podstawowej

udzielonych porad i poszczególnych form pomocy

2237 osobami. Poradnie

uczniowie szkoły gimnazialnej

psychologiczno-pedagogiczne

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

wydały orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego dla 1867
uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,
dla 1207 niedostosowanych
społecznie, dla 122 zagrożonych
uzależnieniem.
W ocenie dyrektorów poradni
psychologiczno-pedagogicznych
poziom przygotowania
pracowników poradni do
wspierania szkół w realizacji
programu profilaktycznego jest
bardzo dobry.
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o) Ministerstwo Edukacji

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

Narodowej w 2009 roku

uczniowie szkoły podstawowej

szkół i placówek systemu oświaty należacych do sieci

wskrzesiło ideę sieci szkół

uczniowie szkoły gimnazialnej

promujących zdrowie do której

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

0,00

0,00

należy już ponad 2000 szkół i
placówek systemu oświaty.
Szczególną ich rolą 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 żyje.
OT1.CO1.CS1.Z1

p) W dniu 23 listopada 2009 roku

pracownicy służby zdrowia

Ocena efektywności podejmowanych działań: podjęte

- z inicjatywy Ministerstwa

pracownicy oświaty

działania w ramach porozumienia

Edukacji Narodowej - zostało

uczniowie szkoły podstawowej

podpisane Porozumienie o

uczniowie szkoły gimnazialnej

współpracy między Ministrem

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Edukacji Narodowej, Ministrem
Zdrowia i Ministrem Sportu i
Turystyki w sprawie promocji
zdrowia i profilaktyki problemów
dzieci i młodzieży.
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r) Porozumienie ma m.in. na celu

pracownicy służby zdrowia

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

wspomaganie wychowawczej i

pracownicy oświaty

podjętych dzialan i inicjatyw

profilaktycznej roli szkół w

uczniowie szkoły podstawowej

zakresie zapobiegania

uczniowie szkoły gimnazialnej

zachowaniom ryzykownym

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

0,00

związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych,
rozwijanie systemu rekomendacji
programów profilaktycznych w
obszarze uzależnień od substancji
chemicznych oraz wspieranie
działań kształtujących
umiejętności zagospodarowania
czasu wolnego dla umacniania
zdrowia i rozwoju osobistego
młodego pokolenia.
OT1.CO1.CS1.Z1

s) Z okazji Światowego Dnia

pracownicy oświaty

Ocena efektywności podejmowanych działań: wyniki

AIDS. Pani Katarzyna Hall

uczniowie szkoły podstawowej

nadzoru pedagogicznego

Minister Edukacji Narodowej

uczniowie szkoły gimnazialnej

wystosowała list do Kuratorów

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Oświaty. W liście Pani Minister
podkreśliła wagę działań
edukacyjnych skierowanych do
młodzieży obejmujących tematykę
zakażeń HIV i choroby AIDS.
Zwróciła również uwagę na
konieczność monitorowania
prawidłowości realizowanych
przez szkoły zajęć i podnoszenia
kwalifikacji przez nauczycieli w
tym zakresie.
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Ministerstwo Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Pogadanki wygłaszane dla grup

ogół społeczeństwa: /428

osób oraz rozmowy indywidualne

Ocena efektywności podejmowanych działań: brak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

danych

dla klientów Kolejowego Zakładu
Medycyny Pracy, a więc
pracowników objętych
profilaktyczną opieką zdrowotną,
ze szczególnym uwzględnieniem
funkcjonariuszy straży ochrony
kolei stanowiących grupę
większego ryzyka
OT1.CO1.CS4.Z2

Rozprowadzanie ulotek i broszur

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba rozdysponowanych

informacyjnych oraz

materiałów ok. 1000 szt.

rozmieszczanie plakatów i
kompozycji plastycznych w
siedzibach komórek
wykonawczych Kolejowego
Zakładu Medycyny Pracy
OT1.CO2.CS1.Z1

Badanie na nosicielstwo HIV

studenci: 480/469

studentów ubiegających się o
międzynarodowe świadectwo
zdrowia marynarza
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OT1.CO2.CS1.Z1

Działania Informacyjne - ulotki,

studenci: 3234/2975

0,00

0,00

studenci: 300/287

0,00

0,00

Razem:

0,00

plakatry rozpowszechniane w
Przychodni Lekarskiej dla
Pracowników i Studentów AM.
Badania przeprowadzone na
ewentualne żądania armatora, na
nosicielstwo HIV studentów
ubiegających się o
międzynarodowe świadectwo
zdrowia marynarza. Szkolenie
grup studenckich kierowanych na
praktykę
OT1.CO2.CS1.Z1

Szkolenie grup studenckich
odbywających praktyki na
statkach szkolnych "Dar
Młodzieży" i "Horyzont II"
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z3

Nowe standardy kształcenia dla

studenci

Ocena efektywności prowadzonych działań

kierunku lekarskiego, kierunku

profilaktycznych: W przypadku studiów wyższych trudno

lekarsko-dentystycznego,

jednoznacznie ustalić liczbę osób objętych działaniem w

pielęgniarstwa, położnictwa i

danym roku. Do swobodnego uznania uczelni

pracy socjalnej zawierają treści

pozostawiona jest kwestia, na którym roku studiów

kształcenia dotyczące

realizowany jest program obejmujący daną

problematyki AIDS/HIV

problematykę.
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0,00

0,00

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

warsztaty szkoleniowe dla

służby mundurowe: 360/360

49 050,00

49 050,00

6 780,00

6 780,00

służby mundurowe

23 145,49

23 145,49

służby mundurowe: 170/170

15 800,00

15 800,00

dowódców pododdziałów i
oficerów wychowawczych z
zakresu przeciwdziałania
HIV/AIDS oraz patologiom
społecznym w wojsku (
narkomania, alkoholizm,
nikotynizm)
OT1.CO1.CS1.Z1

warsztaty szkoleniowe dla

służby mundurowe: 25/25

psychologów jednostek
wojskowych - konsultantów
dowódców ds. profilaktyki
psychologicznej, psychologów
wojskowych pracowni
psychologicznych z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS oraz
patologiom społecznym w wojsku
( narkomania, alkoholizm,
nikotynizm)
OT1.CO1.CS2.Z4

Kampania społeczna "Wróć bez
HIV"

OT1.CO1.CS2.Z4

Szkolenie dla żołnierzy z zakresu
przeciwdziałania
patologiom-profilaktyka
narkotykowa, alkoholowa,
nikotynowa z uwzględnieniem
problematyki HIV/AIDS
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OT1.CO1.CS2.Z4

Umieszczenie na stronie:

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

Razem:

94 775,49

www.wojsko-polskie.pl w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS
2009 symbolu czerwonej kokardki
na znak solidarności z osobami
zakażonymi oraz informacji o jej
historii i znaczeniu
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Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT2.CO1.CS2.Z4

1. Sympozjum "Sport dla

członkowie organizacji

wszystkich strategią jutra" - moduł pozarządowych: 80/82

Liczba udzielonych dotacji: 1

15 000,00

15 000,00

Kwota dotacji: 15000

Organizacja
pozarządowa: 5

poświęcony profilaktyce aids

000,00
Razem:
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15 000,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Instruktaż postępowania

0,00

0,00

35 000,00

32 000,00

inne: 2 890,00

4 000,00

3 300,00

inne: 210,00

0,00

0,00

poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy Policji.
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja konferencji

pracownicy służby zdrowia: /51

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

szkoleniowych o zasięgu

służby mundurowe: /220

zorganizowanych konferencji: 8

ogólnopolskim i regionalnym

Razem: /271

poświęconych problematyce
HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja sesji plakatowych na

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

terenie ZOZ MSWiA związanych z

zorganizowanych sesji plakatowych: 23

problematyką HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Podnoszenie poziomu wiedzy
ogólnej na temat zapobiegania

służby mundurowe: /1500

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba
podmiotów realizujących zadanie: 13

zakażeniom HIV przez
prowadzenie wykładów i prelekcji
nt.:
- postaw, nawyków, zachowań ze
szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń związanych ze
specyfiką służby;
- sytuacji użycia przymusu
bezpośredniego, zasad
bezpiecznego przeszukania
zatrzymanych;
- zagrożeń zakażeniem HIV
wynikającym ze stosowania
dożylnych środków odurzających;
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Realizacja programów edukacyjno ogół społeczeństwa: /1967

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

- informacyjnych (w formie

pracownicy służby zdrowia: /112

zrealizowanych form edukacyjnych: pogadanek (129),

prelekcji, wykładów) dla

służby mundurowe: /848

wykładów (54)

funkcjonariuszy resortu swia oraz

Razem: /2927

25 000,00

24 350,00

4 500,00

4 420,00

0,00

0,00

pacjentów ZOZ MSWiA
dotyczących problematyki
HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja programów

pracownicy służby zdrowia: /393

szkoleniowych dla personelu

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba
zrealizowanych szkoleń: 33

medycznego w zakresie wiedzy
nt. HIV/AIDS, postępowania
poekspozycyjnego, umijętności
udzielania wsparcia i pomocy
osobom zakażonym HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia dla personelu

pracownicy służby zdrowia: /1257

medycznego ZOZ MSWiA oraz

służby mundurowe: /1327

funkcjonariuszy resortu spraw

Razem: /2584

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba szkoleń: 480

wewnętrznych i administracji z
zakresu:
- postępowania z odpadami
niebezpiecznymi;
- sterylizacji i dezynfekcji;
- wybranych problemów w
zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi i szpitalnymi;
- zakażeń szpitalnych;
- zapobiegania zakażeniom
krwiopochodnym u osób
narażonych na kontakt z
materiałem zakaźnym.
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Szkolenia dla strażaków PSP i

służby mundurowe: /6555

OSP z zakresu:

Wskaźnik dodatkowy 1: recertyfikacja uprawnień: 7773

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

osoby

- poszerzenia wiadomości i
uzyskania umiejętności
postępowania z poszkodowanymi
w czasie zdarzenia, jako
potencjalnymi nosicielami;
- wzbogacenia wiadomości i
uzyskania umiejętności
postępowania z odpadami
medycznymi, skażonymi płynami i
wydzielinami ustrojowymi.
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia medyczne pracowników pracownicy służby zdrowia: /16

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

służby zdrowia, funkcjonariuszy

szkoleń: 12

służby mundurowe: /300

oraz pracowników cywilnych Biura pracownicy administracji rządowej i
Ochrony Rządu w zakresie

samorządowej: /112

zapobiegania zakażeniom HIV i

Razem: /428

zwalczania AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia prowadzone w formie

pracownicy służby zdrowia: /56

wykładów z zakresu podstawowej służby mundurowe: /2797
wiedzy o zakażeniu HIV i zespole

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba
szkoleń: 176

Razem: /2853

nabytego upośledzenia
odporności AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z2

Włączenie się jednostek Policji w

działania wspomagające kampanię: spotkania

działania regionalnych/lokalnych

edukacyjne z młodzieżą, kolportaż ulotek

kampanii społecznych
dotyczących problematyki
HIV/AIDS
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OT1.CO1.CS4.Z1

Podnoszenie kwalifikacji

pracownicy służby zdrowia: /13

7 000,00

2 540,00

0,00

0,00

0,00

10 525,73

0,00

0,00

18 000,00

19 770,00

personelu medycznego zakładów
opieki zdrowotnej MSWiA,
realizującego programy
edukacyjne oraz pomocowe z
zakresu HIV/AIDS, poprzez udział
w specjalistycznych szkoleniach
zewnętrznych.
OT1.CO1.CS4.Z2

Opracowanie materiałow

Tytuł wydawnictwa: liczba wydanych materiałów: 25 szt.

informacyjno - edukacyjnych
adresownych do grup docelowych
(funkcjonariuszy BOR).
OT1.CO1.CS4.Z2

Zakup dostępnych materiałow

ogół społeczeństwa: /2448

edukacyjnych (broszur, ulotek,

pracownicy służby zdrowia: /533

plakatów, książek) dotyczących

służby mundurowe: /1303

problematyki HIV/AIDS,

Razem: /4284

wykorzystywanych na potrzeby
realizowanych przedsięwzięć.
OT1.CO2.CS1.Z1

Przygotowanie informatora,

Nakład Biuletynu Informacyjnego: 10

zawierającego wykaz poradni ds.
HIV/AIDS oraz adresy stron
internetowych o tematyce
HIV/AIDS.
OT1.CO2.CS1.Z2

Udzielanie wsparcia i pomocy

pracownicy służby zdrowia: /8

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba zakładów, w których

psychologicznej osobom

służby mundurowe: /110

prowadzone są programy: 11

narażonym na zakażenia HIV,

inne: /475

zakażonym HIV i chorym na AIDS Razem: /593
oraz ich rodzinom i bliskim, w
formie terapii wspierającej
indywidualnej oraz poradnictwa,
prowadzonych w wybranych ZOZ
MSWiA
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OT1.CO2.CS2.Z1

Badania przesiewowe w kierunku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

29 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HIV u funkcjonariuszy BOR
oddelegowanych do służby poza
granicami kraju.
OT1.CO2.CS2.Z1

Badania przesiewowe w kierunku
HIV u funkcjonariuszy BOR
powracających z placówek
zagranicznych.

OT1.CO2.CS2.Z1

Badania przesiewowe w kierunku
HIV u kandydatów do służby w
BOR

OT1.CO2.CS2.Z1

Wykonywanie testów w kierunku

służby mundurowe: /997

Liczba wykonanych testów: 997

HIV kandydatom do służby w
Straży Granicznej oraz testów
poekspozycyjnych
funkcjonariuszom SG.
OT3.CO1.CS2.Z1

Opracowanie ujednoliconej
procedury postępowania
poekspozycyjnego oraz jej
wdrożenie.

OT3.CO1.CS2.Z6

Szkolenia prowadzone dla

pracownicy służby zdrowia: /261

Liczba szkoleń: 122

funckjoanriuszy resortu spraw

służby mundurowe: /542

Liczba przeszkolonych pracowników: 803

wewnętrznych i administracji oraz

Razem: /803

personelu medycznego ZOZ
MSWiA dotyczące profilaktyki
poekspozycyjnej na zakażenie
wirusowe.
OT3.CO1.CS2.Z6

Szkolenia w zakresie

pracownicy służby zdrowia: /16

postępowania poekspozycyjnego

służby mundurowe: /300

dla pracowników służby zdrowia,

inne: /112

Liczba szkoleń: 12

funkcjonariuszy oraz pracowników Razem: /428
cywilnych Biur Ochrony Rządu.
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OT3.CO1.CS2.Z6

Wyposażenie notatników

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

126 815,73

służbowych funkcjoanriuszy Policji
we wkładki, dotyczące
postępowania poekspozycyjnego
na zakażenie HIV.
OT3.CO1.CS2.Z7

Prowadzenie ewidencji dotyczącej
przypadków ekspozycji na
zakażenie HIV.
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Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Zwiększanie świadomości

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

na temat chorób przenoszonych
drogą płciową. HIV i AIDS, jako
zakażenie i choroba - drogi
przekazywania zakażenia.
Zachowania ryzykowne - seks,
krew i narkomania.
OT1.CO1.CS1.Z1

Zwiększanie świadomości
na temat chorób przenoszonych
drogą płciową. HIV i AIDS, jako
zakażenie i choroba - drogi
przekazywania zakażenia.
Zachowania ryzykowne - seks,
krew i narkomania.

OT1.CO1.CS1.Z1

Profilaktyka
pierwszorzędowa w zakresie HIV i
AIDS, w celu zmiany postaw i
zachowań wychowanków w
zakresie dbania o swoje zdrowie.
Przestrzeganie zasad
aseptyki i antyseptyki oraz
ogólnych zasad ostrożności.
Zwiększanie świadomości i
wiedzy na temat problemów
alkoholowych i narkomanii.
Edukacja wychowanków na temat
dróg szerzenia się zakażeń oraz
metod zapobiegania. Procesy
zachodzące w organizmie pod
wpływem środków
psychoaktywnych.
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OT1.CO1.CS1.Z1

Profilaktyka

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

pierwszorzędowa w zakresie HIV i
AIDS, w celu zmiany postaw i
zachowań wychowanków w
zakresie dbania o swoje zdrowie.
Przestrzeganie zasad
aseptyki i antyseptyki oraz
ogólnych zasad ostrożności.
Zwiększanie świadomości i
wiedzy na temat problemów
alkoholowych i narkomanii.
Edukacja wychowanków na temat
dróg szerzenia się zakażeń oraz
metod zapobiegania. Procesy
zachodzące w organizmie pod
wpływem środków
psychoaktywnych.
OT1.CO1.CS1.Z1

Podnoszenie wiedzy
pracowników w zakresie:
- zapobiegania zakażeniom,
- opieki nad żyjącymi z HIV i
chorymi na AIDS.
Studium uzależnień.
Studium metod
psychokorekcyjnych.
Superwizja w pracy
resocjalizacyjnej i terapeutycznej

STRONA 167 z 295

OT1.CO1.CS1.Z1

Podnoszenie wiedzy

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

pracowników w zakresie:
- zapobiegania zakażeniom,
- opieki nad żyjącymi z HIV i
chorymi na AIDS.
Studium uzależnień.
Studium metod
psychokorekcyjnych.
Superwizja w pracy
resocjalizacyjnej i terapeutycznej
OT1.CO1.CS1.Z1

Arteterapia - wykonywanie
plakatów nt. HIV/AIDS w aspekcie
profilaktyki, edukacja teatralna spektakle muzyczne o
charakterze profilaktyczno resocjalizacyjnym, wyświetlanie
filmów edukacyjnych nt. AIDS
HIV, koncerty profilaktyczne
edukacyjne związane z
profilaktyką, konkursy o tematyce
HIV/AIDS, obchody Światowego
Dnia AIDS, pozyskiwania
materiałów edukacyjnych, tj.
broszur, ulotek, plakatów, płyt CD.
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OT1.CO1.CS1.Z1

Arteterapia - wykonywanie

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

0,00

24 295,00

plakatów nt. HIV/AIDS w aspekcie
profilaktyki, edukacja teatralna spektakle muzyczne o
charakterze profilaktyczno resocjalizacyjnym, wyświetlanie
filmów edukacyjnych nt. AIDS
HIV, koncerty profilaktyczne
edukacyjne związane z
profilaktyką, konkursy o tematyce
HIV/AIDS, obchody Światowego
Dnia AIDS, pozyskiwania
materiałów edukacyjnych, tj.
broszur, ulotek, plakatów, płyt CD.
OT1.CO1.CS1.Z1

Badania wychowanków - HIV i
HCV
Testy narkotykowe

OT1.CO1.CS1.Z1

Badania wychowanków - HIV i
HCV
Testy narkotykowe

OT1.CO1.CS1.Z1

Badania wychowanków - HIV i
HCV
Testy narkotykowe

OT1.CO1.CS1.Z1

Badania wychowanków - HIV i
HCV
Testy narkotykowe

OT1.CO1.CS1.Z1

Działania edukacyjne wobec

osoby pozbawione wolności:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Kontrole

każdej osoby przyjętej do zakładu 170000/175454

kompleksowe i problemowe przeprowadzane przez

i osadzonych we wszystkich

służby mundurowe: 10086/10086

Biuro Służby Zdrowia CZSW i Naczelnych Lekarzy

jednostkach penitencjarnych.

Razem: 180086/185540

OISW

szkolenia dla funkcjonariuszy i

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba przeprowadzonych

pracowników Służby Więziennej.

szkoleń dla osadzonych poza edukacją na wejściu: 2
2002
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba przeprowadzonych
szkoleń dla funkcjonariuszy: 304
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OT1.CO1.CS1.Z1

Profilaktyka pierwszorzędowa w

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

Tematy przykładowych zajęć: Jak inne: 2000/

0,00

0,00

zakresie HIV i AIDS, w celu
zmiany postaw i zachowań
wychowanków w zakresie dbania
o swoje zdrowie.
Przestrzeganie zasad
aseptyki i antyseptyki oraz
ogólnych zasad ostrożności.
OT1.CO1.CS1.Z1

Profilaktyka pierwszorzędowa w
zakresie HIV i AIDS, w celu
zmiany postaw i zachowań
wychowanków w zakresie dbania
o swoje zdrowie.
Przestrzeganie zasad
aseptyki i antyseptyki oraz
ogólnych zasad ostrożności.

OT1.CO1.CS1.Z1

zapobiegać AIDS, AIDS - drogi
zakażenia, profilaktyka, AIDS choroba naszej cywilizacji,
Nosicielstwo wirusa HIV a
odpowiedzialność, Czy znam
fakty o HIV/AIDS?, HIV/AIDS.
Mity i fakty, Styl życia a ryzyko
zakażenia HIV.
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OT1.CO1.CS1.Z1

Tematy przykładowych zajęć: Jak inne: 2000/

0,00

0,00

0,00

291 000,00

0,00

166 458,91

zapobiegać AIDS, AIDS - drogi
zakażenia, profilaktyka, AIDS choroba naszej cywilizacji,
Nosicielstwo wirusa HIV a
odpowiedzialność, Czy znam
fakty o HIV/AIDS?, HIV/AIDS.
Mity i fakty, Styl życia a ryzyko
zakażenia HIV.
OT1.CO1.CS2.Z1

Realizacja programów profilaktyki

osoby pozbawione wolności:

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba zrealizowanych

uzależnień

12893/12893

programów: 291 programów profilaktyki uzależnień.
Kwota realizacji zadania okręślona szacunkowo.

OT1.CO1.CS2.Z1

Rozszerzanie bazy oferty

osoby pozbawione wolności: 225/201

Wskaźnik dodatkowy 1: Na dzień 31.12.2009 r. - 225

terapeutycznej w zakresie

miejsc w programach metadonowych; W ciągu roku 201

substytucji metadonowej dla osób

przyjęć do ZK/AŚ (168 osób uczestniczyło w terapii

pozbawionych wolności

substytucji metadonowej)

uzależnionych od opiatów.
Wdrażanie nowych programów
substytucyjnych i rozszerzanie już
istniejących.
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OT1.CO1.CS2.Z2

Promowanie postawy

inne: 2000/

0,00

0,00

inne: 2000/

0,00

0,00

akceptacji i empatii wobec
chorych i zakażonych.
Kształtowanie umiejętności
zachowań asertywnych, właściwej
samooceny, wyrażania własnych
uczuć, sądów i opinii,
samodzielnego podejmowania
decyzji, radzenia sobie z
przykrymi emocjami.
Tworzenie pozytywnego obrazu
siebie.
Pokazywanie perspektyw
zdrowego życia i drogi do
satysfakcji osobistej bez
zażywania środków odurzających.
OT1.CO1.CS2.Z2

Promowanie postawy
akceptacji i empatii wobec
chorych i zakażonych.
Kształtowanie umiejętności
zachowań asertywnych, właściwej
samooceny, wyrażania własnych
uczuć, sądów i opinii,
samodzielnego podejmowania
decyzji, radzenia sobie z
przykrymi emocjami.
Tworzenie pozytywnego obrazu
siebie.
Pokazywanie perspektyw
zdrowego życia i drogi do
satysfakcji osobistej bez
zażywania środków odurzających.
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OT1.CO1.CS2.Z2

Rehabilitacja zdrowotna,

osoby pozbawione wolności: 137/137

0,00

94 846,86

inne: 2000/

0,00

0,00

promocja higieny i zdrowego stylu
życia, profilaktyka HIV/AIDS u
osób pozbawionych wolności.
OT1.CO1.CS2.Z3

Kształtowanie właściwych
postaw seksualnych. Moralność
seksualna, światopogląd, rodzina.
Odpowiedzialność w kontaktach
międzyludzkich.
W ramach prowadzonych
programów wychowawczych i
profilaktycznych omawianie
tematów:
- świadome życie płciowe;
zabezpieczenia przed zarażeniem
wirusem HIV;
- przestrzeganie zasad współżycia
seksualnego,
- szerzenie oświaty zdrowotnej
wśród wychowanków,
- kształtowanie zasad współżycia
społecznego.
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OT1.CO1.CS2.Z3

Kształtowanie właściwych

inne: 2000/

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

postaw seksualnych. Moralność
seksualna,światopogląd,rodzina.
Odpowiedzialność w kontaktach
międzyludzkich.
W ramach prowadzonych
programów wychowawczych i
profilaktycznych omawianie
tematów:
- świadome życie płciowe,
zabezpieczenia przed zarażeniem
wirusem HIV;
- przestrzeganie zasad współżycia
seksualnego,
- szerzenie oświaty zdrowotnej
wśród wychowanków,
- kształtowanie zasad współżycia
społecznego.
OT1.CO2.CS1.Z1

Zwiększanie świadomości i
wiedzy na temat problemów
alkoholowych i narkomanii.
Edukacja wychowanków na temat
dróg szerzenia się zakażeń oraz
metod zapobiegania. Procesy
zachodzące w organizmie pod
wpływem środków
psychoaktywnych.
Zwiększanie świadomości
na temat chorób przenoszonych
drogą płciową. HIV i AIDS, jako
zakażenie i choroba - drogi
przekazywania zakażenia.
Zachowania ryzykowne - seks,
krew i narkomania.
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OT2.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja i poszerzenie oferty

osoby pozbawione wolności:

Liczba programów w tym nowych: 291

programowej dla osób

12893/12893

Wskaźnik dodatkowy 1: Wydatkowana kwota realizacji

zakażonych HIV w zakresie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zadania uwzględniona w obszarze OT1.CO1.CS2.Z1

kształtowania postaw
samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób
najbliższych. Zadanie ciągłe
skierowane do wszystkich osób
pozbawionych wolności
(zakażone HIV, stosujące śr.
psychoaktywne)
OT2.CO1.CS1.Z7

Dystrybucja materiałów

osoby pozbawione wolności:

edukacyjno-informacyjnych

170000/170000

pozyskanych z KC ds AIDS, Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Oddziałów Oświaty Zdrowotnej,
StacjiSanitarno-Epidemiologiczny
ch, organizacji pozarządowych
krajowych i zagranizcnych.
OT2.CO1.CS2.Z1

Oddziaływania

osoby pozbawione wolności:

edukacyjno-informacyjne wobec

170000/170000

wszystkich osób pozbawionych
wolności w 157 jedn.
penitencjarnych i każdej nowo
przybyłej do zakładu.
OT2.CO1.CS2.Z6

Kolportaż materiałów

osoby pozbawione wolności:

edukacyjnych pozyskanych z KC

170000/170000

ds AIDs, Biura ds.

służby mundurowe: 29000/29000

Przeciwdziałania Narkomanii,

Razem: 199000/199000

Oddziałów Oswiaty Zdrowotnej,
Stacji Sanit-EPID., org. pozarząd.
krajowych i zagranicznych.
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OT3.CO1.CS1.Z1

Zapewnienie kontynuacji i

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba placówek oferujących leczenie ARV: 157

dostępu do leczenia ARV osobom wolności: 220/179

0,00

95 804,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 574,75

Liczba osób objętych leczeniem: 179

pozbawionym wolności
zakażonym HIV i chorym na AIDS
w 157 zakładach opieki
zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolności
OT3.CO1.CS1.Z2

Aktualizacja standardów terapii

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione

AIDS - zadania ciągłe

wolności: 220/179

skierowanedo wszystkich
osadzonych zakażonych
HIV/AIDS leczonych ARV
OT3.CO1.CS1.Z3

Działania na rzecz zapewnienia

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

dostępu do leczenia zakażeń

wolności

międzynarodowymi standardami w terapii: 157

oportunistycznych, nowotworów,

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba osób zakażonych

współzakażeń HCV i HBV oraz

HIV/AIDS: zgłoszone i zdiagnozowane zakażenie na

innych chorób związanych z

dzień 31.12.2009 r. - 440

zakażeniem HIV, zgodnie z

Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba osób leczonych ARV na

międzynarodowymi standardami

dzień 31.12.2009 r. - 179

w terapii. Zadanie ciągłe
skierowane do wszystkich
osadzonych zakażonych
HIV/AIDS w tym leczonych ARV
OT3.CO1.CS1.Z4

Zadanie ciągłe. Działania na rzecz osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba testów wykonanych w
zapewnienia ujednoliconej,

wolności

kierunku wykrycia wirusa HIV- 4 510, w tym wyniki

wykonywanej przez certyfikowane

dodatnie - 251, przypadki nowowykryte - 72.

laboratoria specjalistycznej

Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba: oznaczeń

diagnostyki monitorującej:

CD3/CD4/CD8 -686, oznaczeń wiremii - 457.

a) zakażenie HIV;
b) prowadzoną terapię ARV;
c) diagnostykę chorób
współistniejących
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OT3.CO1.CS1.Z6

Realizowanie programów

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

Liczba osób uczestniczących w programie: 168

substytucji metadonowej dla osób środki psychoaktywne: 225/28

Wskaźnik dodatkowy 1: 28 osób miało zapewnione

pozbawionych wolności

leczenie ARV podczas terapii substytucyjnej (koszty

uzależnionych od opiatów w tym

realizacji wliczone w zadanie OT1.CO1.CS2.Z1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

leczonych ARV.
OT3.CO1.CS1.Z13

Kontrole kompleksowe i

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Wyniki monitoringu i ewaluacji: Protokoły z

problemowe Biura Służby Zdrowia wolności: 170000/170000

przeprowadzonych kontroli. Miesięczne zestawienia

CZSW i Naczelnych Lekarzy

zawierające szczegółowe informacje w zakresie

Okręgowych Inspektoratów

prowadzonego leczenia i diagnostyki osób żyjących z

Służby Więziennej w zakresie

HIV/AIDS.

funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej nad osobami
pozbawionymi wolności, w tym
żyjącymi z HIV/AIDS.
OT3.CO1.CS1.Z14

Prowadzenie komputerowego

osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione Liczba pacjentów objętych systemem: 179

systemu monitoringu dotyczącego wolności: 220/179

Liczba ośrodków współpracujących : 157

podstawowych danych

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba przyznanych procedur:

epidemiologicznych populacji

220

osób pozbawionych wolności
leczonych ARV i gospodarowania
lekami.
OT3.CO1.CS2.Z2

Kontynuacja zadania.

osoby po ekspozycji na zakażenie

Liczba zarejestrowanych ekspozycji: 1

Zapewnienie dostępu do

HIV (ekspozycje zawodowe i

Liczba osób poddanych farmakoterapii profilaktycznej: 1

specjalistycznej opieki medycznej, pozazawodowe, w tym wypadkowe)
diagnostyki i leków ARV w

: /1

przypadku ekspozycji na
zakażenie HIV u osoby
pozbawionej wolności.
OT3.CO1.CS2.Z6

Kontynuacja szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego

służby mundurowe: 2013/2013

Liczba szkoleń: 47
Liczba przeszkolonych pracowników: 2013

dla pracowników służby zdrowia i
innych grup zawodowych.
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OT3.CO1.CS2.Z7

Prowadzenie komputerowego

osoby po ekspozycji na zakażenie

systemu monitoringu przypadków

HIV (ekspozycje zawodowe i

ekspozycji na zakażenie HIV u

pozazawodowe, w tym wypadkowe)

osób pozbawionych wolności.

: /1

Liczba przypadków ekspozycji na zakażenie HIV: 1
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0,00

0,00

Razem:

845 979,98

Data wygenerowania: 2010-06-08

Ministerstwo Zdrowia - Państwowy Zakład
Higieny
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO2.CS3.Z1

Gromadzenie danych

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba laboratoriów

epidemiologicznych dotyczących

wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV:

osób, które wykonują badania w

stan na 2008 r. 343

kierunku HIV

Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba badań w kierunku HIV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanych w 2008 roku: 1254194, w tym 1102177
badań dawców krwi
OT1.CO2.CS3.Z1

Gromadzenie i weryfikacja danych pracownicy administracji rządowej i

1) Liczba zakażeń: 689

epidemiologicznych na temat

2) Liczba zachorowań: 124

osób, u których wykryto zakażenie

samorządowej

3) Liczba zgonów: 48

HIV, rozpoznano AIDS oraz
zgonów osób żyjących z
HIV/AIDS
OT1.CO2.CS3.Z4

Przeprowadzanie i publikowanie

Liczba opracowań: 2

analiz dotyczących epidemiologii

Tytuły : Staszewska E, Laskus I, Rosińska M. Zakażenia

HIV w Polsce (wystąpienia

HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2007 roku.

konferencyjne i artykuły naukowe)

Przegl Epidemiol 2009; 271-277.
Tytuły : Gniewosz J. , Marzec-Boguslawska A. , Janiec
J., Smolen J., Wasik T., Rosinska M., Murphy G.,
McKinney E. High percentage of recent HIV infections
among HIV - positive clients of Voluntary Counselling
and Testting in Poland in 2006 W. Konferencja

OT1.CO2.CS3.Z6

Publikacja danych dotyczących

Wyniki analizy ankiet oceniających dostęp do informacji

HIV/AIDS w Polsce na stronie

na temat sytuacji epidemiologicznej i dynamiki epidemii

internetowej.

HIV/AIDS w Polsc: Miesięczne informacje
podsumowujące dane z nadzoru epidemiologicznego
nad HIV/AIDS oraz zestawienia roczne ukazywały się na
stronie NIZP-PZH
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OT1.CO2.CS3.Z7

Współpraca z Europejskim

Międzynarodowa ocena dostępu do polskich danych

Centrum ds Prewencji i

epidemiologicznych dokonywanych przez odpowiednie

Zwalczania Chorób Zakaźnych

instytucje (raport): ECDC/WHO EURO. HIV/AIDS

(ECDC), Biurem Regionalnym

surveillance in Europe 2008. Stockholm:ECDCl; 2009.;

Światowej Organizacji Zdrowia

EMCDDA. Stan problemu narkotykowego w Europie.

(WHO-EURO) oraz Europejskim

Lizbona, EMCDDA 2009

Centrum Monitorowania

Wskaźnik dodatkowy 1: Udział w pracach zesp.

Narkotyków i Narkomanii

międzynarodowych: grupa koordynująca HASH (ECDC);

(EMCDDA)

grupa ekspercka ds monit. ch.zak. wśród użytkowników

0,00

0,00

Razem:

0,00

nark (DRID EMCDDA); doroczne spotkanie p-tów kont.
ds nadzoru nad HIV/AIDS w Europie
Wskaźnik dodatkowy 2: Przygotowane dane i
sprawozdania: uaktualnienie bazy zakażeń HIV oraz
zachorowań na AIDS oraz bazy dotyczącej liczby badań
w kierunku (TESSy-ECDC), bazy dot. ch.zak. wśród
uzależnonych (Fonte-EMCDDA) oraz sprawozdań dla
WHO-EURO

STRONA 181 z 295

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - dolnośląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO2.CS1.Z1

Organizacja "Ogólnopolskiego

pracownicy administracji rządowej i

Spotkania Wojewódzkich

samorządowej: 21/20

20 825,00

19 505,00

inne: 0,00
Urząd Marszałkowski:

Ekspertów ds. Informacji o

19 505,00

Narkotykach i Narkomanii we

Organizacja

Wrocławiu" w dniach 21-23

pozarządowa: 0,00

wrzesnia 2009r.
OT1.CO2.CS1.Z1

Wsparcie działalności

ogół społeczeństwa: 80000/80000

wydawniczej o tematyce

pracownicy socjalni

informacyjno-edukacyjnej z

członkowie organizacji

zakresu spraw dotyczących

pozarządowych

problemów uzależnień, przemocy

studenci

w rodzinie, a także problematyki

uczniowie szkoły podstawowej

HIV/AIDS oraz spraw

uczniowie szkoły gimnazialnej

zdrowotnych.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Nakład Biuletynu Informacyjnego: 28000

50 000,00

50 000,00 Urząd Marszałkowski:
50 000,00

Razem: 80000/80000
OT1.CO2.CS2.Z1

Zwiększenie dostępności usług

osoby używające substancje

terapii indywidualnej, grupowej

psychoaktywne, szczególnie

oraz interwencji środowiskowej

przyjmowane drogą iniekcyjną:

dla osób objętych programem

150/134

30 000,00

30 000,00

inne: 0,00
Urząd Marszałkowski:
30 000,00

metadonowym poprzez
wynagrodzenia specjalistów
pracujących w ramach programu
substytucyjnego leczenia
metadonem.

STRONA 183 z 295

OT1.CO2.CS2.Z1

Zwiększenie ilości wykonywanych ogół społeczeństwa: 3575/2526

10 000,00

10 000,00

inne: 0,00

badań testowych, prowadzenie

osoby używające substancje

Urząd Marszałkowski:

poradnictwa okołotestowego oraz

psychoaktywne, szczególnie

10 000,00

nadzór merytoryczny nad

przyjmowane drogą iniekcyjną: 15/10

realizacją programu bezpłatnego i osoby świadczące usługi seksualne
anonimowego testowania w

oraz korzystające z tych usług: 20/15

kierunku wirusa HIV.

mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami: 20/17
Razem: 3630/2568

OT2.CO1.CS1.Z2

Podniesienie poziomu wiedzy w

kobiety żyjące z HIV

Liczba projektów/inicjatyw: 28000

zakresie swoich praw i

osoby niepełnoletnie żyjące z

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba podmiotów realizujących

obowiązków wśród osób żyjących HIV/AIDS
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

50 000,00

50 000,00

inne: 0,00
Urząd Marszałkowski:

zadanie

50 000,00

osoby żyjące z HIV/AIDS

Organizacja
pozarządowa: 0,00
Razem:
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159 505,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - kujawsko-pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z2

Koncert z okazji Światowego Dnia ogół społeczeństwa: 50000/40000
AIDS połączony z akcją

studenci: /30000

edukacyjno-informacyjną w 2009:

Razem: 50000/70000

7 350,00

7 350,00

9 467,20

9 467,20

- trzy happeningi na ulicach
Torunia,
-akcja plakatowa w akademikach,
-kampania medialna na antenie
studenckiego radia oraz innych
lpkalnych rozgłośniach,
-akcja iinformacyjna w prasie
regionalnej,
-zorganizowanie koncertu.
OT1.CO1.CS1.Z2

Przystąpienie do kampanii "Wróć

ogół społeczeństwa

bez HIV" (2009 r.):
-ekspozycja plakatów
dotyczacych kampanii w środkach
komunikacji publicznej w Toruniu,
Bydgoszczy, Inowrocławiu i
Grudziądzu;
-dystrybucja materiałów
promujących kampanię (plakaty,
ulotki, kalendarze, długopisy,
pakiety edukacyjnez
prezerwatywą, torby reklamowe);
-umieszczenie informacji o
kampanii na stronie internetowej.
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inne: 5 900,00

OT1.CO2.CS2.Z1

Punkt

ogół społeczeństwa: /250

Liczba PKD: 1

osoby żyjące z HIV/AIDS: 300/300

Liczba programów w tym nowych: 1

10 000,00

10 000,00

inne: 21 200,00

8 000,00

8 000,00

inne: 9 500,00

Razem:

34 817,20

Konsultacyjno-Diagnostyczny
wykrywający zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie w Toruniu
(2009 r.)
OT2.CO1.CS1.Z1

działania profilaktyczne
skierowane do osób żyjących z
HIV i ich rodzin w 2009 r.
"Wojewódzki Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny
HIV/AIDS" - 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, a także
poces przemiany postaw
społecznych wobec osób żyjących
z HIV i chorych na AIDS.
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Urząd Marszałkowski - lubelski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Tworzenie lokalnych strategii na

ogół społeczeństwa

rzecz przeciwdziałania

pracownicy służby zdrowia: 100/83

uzależnieniom i HIV/AIDS

pracownicy oświaty: 50/42

43 200,00

43 200,00

10 000,00

10 000,00

35 630,00

35 630,00

służby mundurowe: 100/90
pracownicy socjalni: 60/36
pracownicy massmediów: 50/32
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 250/213
członkowie organizacji
pozarządowych: 73/70
kościoły i związki wyznaniowe: 5/2
Razem: 688/568
OT2.CO1.CS1.Z2

Oferta pomocowa dla zyjących z

mężczyźni uprawiający seks z

Liczba interwencji: 10

HIV i chorych na AIDS

mężczyznami: 20/10

Liczba projektów/inicjatyw: 1

członkowie organizacji
pozarządowych: 5/5
kobiety żyjące z HIV: 18/15
osoby stosujące środki
psychoaktywne: 80/89
osoby żyjące z HIV/AIDS: 42/35
Razem: 165/154
OT3.CO1.CS2.Z2

Zwiększenie świadczeń w

osoby po ekspozycji na zakażenie

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba osób badających sie w

punktach testowania HIV/AIDS

HIV (ekspozycje zawodowe i

punktach anonimowego testowania w kierunku

pozazawodowe, w tym wypadkowe)

HIV/AIDS

AIDS: 0,00

: 20/16
inne: 60/49
Razem: 80/65
Razem:
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Krajowe Centrum ds.

88 830,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - lubuski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO2.CS1.Z1

Organizacja Lubuskich Obchodów ogół społeczeństwa: 2000/4000

1 000,00

1 500,00 Urząd Marszałkowski:

Światowego Dnia AIDS, zadanie

1 500,00

wspólne Zespołu ds.
opracowywania i realizacji
programu zwalczania AIDS i
zapobiegania zakażeniom HIV w
Województwie Lubuskim na lata
2009-2011, zorganizowano akcję
informacyjną na uczelniach
lubuskich, zielonogórskim
deptaku, punkt informacyjny w
Gorzowie Wlkp.
OT1.CO2.CS1.Z1

Organizacja dystrybucji,

ogół społeczeństwa: 2000/4000

wydawania róznorodnych

kobiety w wieku prokreacyjnym,

materiałów

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

informacyjno-edukacyjnych

50/50

0,00

0,00

inne: 0,00
Krajowe Centrum ds.
AIDS: 0,00

(plakaty, ulotki), adresowanych do Razem: 2050/4050
gup docelowych, podejmowanie
działań mających na celu
zwiękwszenie dostępu do
informacji i podniesienia poziomu
wiedzy wsród Lubuszan Lubuska kampania "WRÓĆ BEZ
HIV" - dworce PKP, PKS, biura
podróży, szkoły, uczelnie lubuskie
Razem:

STRONA 191 z 295

1 500,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - łódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja kompleksowych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

działań profilaktycznych. "Żyj

1250/1247

28 250,00

28 250,00

59 860,00

44 390,00

20 160,00

20 160,00

bezpiecznie" - profilaktyka HIV
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja kompleksowych

pracownicy oświaty: 30/30

działań profilaktycznych.

inne: 700/700

Kompleksowa profilaktyka AIDS i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

innych chorób przenoszonych

750/750

drogą płciową - szkolenie dla

Razem: 1480/1480

nauczycieli, uczniów i rodziców
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja kompleksowych

osoby używające substancje

działań profilaktycznych.

psychoaktywne, szczególnie

Warsztaty na temat HIV/AIDS dla

przyjmowane drogą iniekcyjną: 90/90

Organizacja
pozarządowa: 2
700,00

osób o wysokim poziomie
ryzykownych zachowań pacjentów ośrodków leczenia
uzależnień z terenu województwa
łódzkiego
OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

szkół ponadgimnazjalnych z

2250/2109

25 000,00

25 000,00

25 000,00

22 424,00

26 600,00

26 600,00

terenu województwa łódzkiego
OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia edukacyjne pn. "Kiedy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

bać się HIV" dla młodzieży szkół

2250/2040

zawodowych ponadgimnazjalnych
z terenu województwa łódzkiego
OT1.CO1.CS1.Z2

Realizacja programu pn. "Trzy

ogół społeczeństwa

razy NIE. Nie piję, nie palę, nie
biorę" dotyczącego problematyki
uzależnień od substancji
psychoaktywnych,
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie i agresji oraz HIV i AIDS
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inne: 11 600,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Realizacja programu pn. "Wolni

ogół społeczeństwa

35 100,00

35 100,00

33 000,00

33 000,00

75 000,00

71 647,00

7 200,00

7 200,00

inne: 12 600,00

od nałogów" dotyczącego
problematyki uzależnień,
przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie i agresji oraz HIV i AIDS
na antenie Radia VICTORA
między Łodzią a Warszawą
OT1.CO1.CS1.Z2

Społeczna kampania edukacyjna

studenci

sponsorzy i partnerzy: Uniwersytet Łódzki, WSHE w

edukacyjna pn. RyzykoKochania"

Łodzi, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka,

dotycząca profilaktyki HIV/AIDS

Samorząd ASP, TVP Łódź
działania wspomagające kampanię: zamieszczenie
informacji o kampanii na stronie internetowej,
happeningi na uczelniach wyższych w woj. łódzkim
elementy kampanii (gadżety): plakaty (300 sztuk), ulotki i
broszury (30000 sztuk), naklejki (1500 sztuk), ołówki
(5000 sztuk), torby (350 sztuk)

OT1.CO1.CS1.Z2

Wojewódzkie Obchody

ogół społeczeństwa

Światowego Dnia AIDS

sponsorzy i partnerzy: Telewizja TOYA
działania wspomagające kampanię: Koncert zespołu
Dżem (1500 osób), konkurs plastyczny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych (12 osób laureatami)
elementy kampanii (gadżety): roll-up (2 sztuki), koszulki
(250 sztuk), plakaty (100 sztuk), czerwone
wstążeczki(1500 sztuk)

OT2.CO1.CS1.Z1

Prowadzenie grup wsparcia dla

osoby żyjące z HIV/AIDS: 10/14

osób żyjących z HIV i chorych na

Organizacja
pozarządowa: 820,00

AIDS oraz ich rodzin. Grupa
wsparcia dla osób żyjących z HIV
i chorych na AIDS oraz ich rodzin,
podopiecznych fundacji ARKA
Razem:
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313 771,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - małopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Cel operacyjny 2: Ograniczenie

studenci: 50000/50000

31 760,00

31 760,00 Urząd Marszałkowski:

liczby osób sięgających po

17 000,00

narkotyki

Organizacja

Zadanie 2.3 Wspieranie działań w

pozarządowa: 14

zakresie rozwijania form

760,00

profilaktyki narkomanii:
pierwszorzędowej i
drugorzędowej adresowanych do
dzieci, młodzieży i studentów
OT1.CO1.CS2.Z3

Cel operacyjny 1: Kształtowanie

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

Razem:

31 760,00

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
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - mazowiecki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Olimpiada Wiedzy na temat

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

HIV/AIDS pod hasłem "Ryzyko

730/730

uczniów biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy na temt

znasz - wybór należy do Ciebie"

HIV/AIDS. Liczba i rodzaj dodatkowych zajęć

dla uczniów biorących udział w

edukacyjnych.

10 000,00

10 000,00 Urząd Marszałkowski:
10 000,00

programie Szkoła Promocji
Zdrowia. Edukacja w zakresie
HIV/AIDS młodzieży biorącej
udział w Olimpiadzie.
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja IX Olimpiady Szkół

pracownicy służby zdrowia: 20/20

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

Promocji Zdrowia pod hasłem

pracownicy oświaty: 20/20

uczestników IX Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia.

przewodnim "Ryzyko znasz -

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

wybór należy do Ciebie" w dniu

750/750

28 maja 2010 roku w

Razem: 790/790

10 000,00

10 000,00 Urząd Marszałkowski:
10 000,00

Ciechanowie, w której udział
wzieli uczniowie siedmiu Szkół
Promocji Zdrowia z Województwa
Mazowieckiego.
OT1.CO1.CS1.Z1

Udział Województwa

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

Mazowieckiego w XVI Konferencji

osób biorących udział w konferencji.

"Człowiek żyjący z HIV w rodzinie
i społeczeństwie". Wystąpienie w
sesji panelowej na temat "Rola
Samorządu Województwa
Mzaowieckiego w edukacji
młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS na
przykładzie programu Szkoła
Promocji Zdrowia"
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0,00

0,00 Urząd Marszałkowski:
0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Współorganizacja Wojewódzkiego uczniowie szkoły gimnazialnej: 100/54 Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba
Konkursu na zakładkę do książki

uczniów szkół gimnazjalnychbiorących udział w

z hasłem promującym profilaktykę

konkursie. Liczba placówek, które przystąpiły do

HIV pt. "Wiem jak uniknąć

konkursu.

1 200,00

1 200,00 Urząd Marszałkowski:
1 200,00

zakażenia HIV" dla uczniów szkół
gimnazjalnych.
OT1.CO1.CS1.Z1

X edycja programu "Szkoła

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

Promocji Zdrowia", realizowanego 730/730

uczniów biorących udział w programie Szkoła Promocji

na terenie Mazowsza przez

Zdrowia. Liczba godzin zajęć edukacyjnych dotyczących

siedem ZOZ, dla których organem

problematyki HIV/AIDS

591 000,00

591 000,00 Urząd Marszałkowski:
591 000,00

założycielskim jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego. W
programie Szkoły Promocji
Zdrowia znajdują się zagadnienia
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.
Zajęcia odbywają się w formie
wykładów i warsztatów.
OT1.CO1.CS1.Z2

Współfinansowanie produkcji i

ogół społeczeństwa:

Efektywność kampanii: Liczba odbiorców.

10 000,00

10 000,00 Urząd Marszałkowski:

instalacji na pałacu Kultury i Nauki 1000000/1000000

10 000,00

w Warszawie baneru
reklamowego czerwonej kokardki
- symbolu solidarności z osobami
żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS
w związku z obchodami
Światowego Dnia AIDS.
Razem:
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622 200,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - opolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

2 preselekcje poświęcone

pracownicy oświaty: 12/12

profilaktyce HIV/AIDS i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uzależnieniom od narkotyków

230/230

1 000,00

1 000,00 Urząd Marszałkowski:
1 000,00

Razem: 242/242
OT1.CO1.CS1.Z2

OT1.CO2.CS1.Z1

konferencja prasowa inaugurująca ogół społeczeństwa
Iv etap Ogólnopolskiej Kampanii

pracownicy massmediów: 18/18

Społecznej "Wróć bez HIV"

Razem: 18/18

organiazcja "Wojewódzkiego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

konkursu na szkolny projekt

31/31

4 000,00

4 000,00 Urząd Marszałkowski:
4 000,00

1 100,00

1 100,00 Urząd Marszałkowski:
1 100,00

edukacyjny w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS - rok szkolny 2009/2010
OT1.CO2.CS1.Z1

organizacja konferencji pn.

pracownicy służby zdrowia: 10/10

"Medyczne i psychospołeczne

pracownicy oświaty: 20/15

aspekty HIV/AIDS"

pracownicy massmediów: 10/10

5 000,00

5 000,00 Urząd Marszałkowski:
5 000,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 30/25
członkowie organizacji
pozarządowych: 30/25
Razem: 100/85
Razem:
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11 100,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - podkarpacki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Kampania społeczna

studenci: 500/

Porozmawiajmy o AIDS

uczniowie szkoły podstawowej:

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Razem:

10 000,00

100/77
uczniowie szkoły gimnazialnej:
300/200
Razem: 900/277
OT1.CO2.CS1.Z1

Opracowanie i wydanie broszury
informacyjnej dla młodzieży i

ogół społeczeństwa: 1700/1700

Nakład Biuletynu Informacyjnego: 1700
Liczba odbiorców Biuletynu Informacyjnego: 1700

dorosłych pn. Bezpieczny wyjazd
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Urząd Marszałkowski - podlaski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs MAT - wygrywa Miłość,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

20 000,00

4 327,34

Akceptacja, Tolerancja

/500

Szkolenia z zakresu profilaktyki

pracownicy służby zdrowia: /98

11 200,00

12 186,54

HIV/AIDS

pracownicy oświaty: /19

ogół społeczeństwa

0,00

11 580,53

ogół społeczeństwa

0,00

4 853,00

10 000,00

12 297,50

5 000,00

3 200,00

służby mundurowe: /564
Razem: /681
OT1.CO1.CS1.Z2

szkolenia, konferencje, pikniki
profilaktyczne, dystrybucja
materiałów kampanijnych

OT1.CO1.CS2.Z3

Zorganizowanie akcji
edukacyjno-informacyjnej na
dworcu PKP w Białymstoku przy
współpracy z WSSE Białystok

OT1.CO1.CS2.Z3

zorganizowanie na terenie uczelni studenci: /1000
wyższych stoisk
informacyjno-edukacyjnych w
ramach kampanii skierowanej do
społeczności studenckiej
"RyzyKOchania"

OT1.CO2.CS1.Z1

Zorganizowanie obchodów Dnia

ogół społeczeństwa: /300

Pamięci o zmarłych na AIDS we
współpracy z WSSE w
Białymstoku i Urzędem Miasta
Białystok
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OT1.CO2.CS1.Z1

wspieranie i finansowanie

studenci

15 000,00

14 999,00

4 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

400,00

Razem:

65 843,91

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
pozarządowymioraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie"
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS
OT1.CO2.CS1.Z1

współorganizacja kampanii

ogół społeczeństwa

medialnej "Wróć bez HIV"
związanej z profilaktyką HIV/AIDS
przy współudziale WSSE w
Białymstoku
OT1.CO2.CS1.Z1

zebranie informacji dotyczących

pracownicy administracji rządowej i

działań profilaktycznych HIV/AIDS samorządowej: 17/17
z terenu całego województwa
podlaskiego
OT1.CO2.CS1.Z1

zorganizowanie spotkania

pracownicy oświaty: 1/1

przedstawicieli admninistracji

służby mundurowe: 4/4

rządowej i samorządowej w celu

pracownicy administracji rządowej i

wymiany informacji dotyczących

samorządowej: 5/5

profilaktyki HIV/AIDS

członkowie organizacji
pozarządowych: 1/1
inne: 6/6
Razem: 17/17

STRONA 206 z 295

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Diagnoza edukacji prozdrowotnej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

w zakresie zakażeń wirusem HIV

606/606

10 000,00

10 000,00

23 535,00

23 535,00

28 900,00

28 900,00

studenci: 20000/50000

20 000,00

20 000,00

studenci: 1000/5000

14 800,00

14 800,00

pracownicy służby zdrowia: 100/170

10 393,00

10 393,00

ogół społeczeństwa: 150/200

15 000,00

15 000,00

8 000,00

8 000,00

Razem:

130 628,00

w szkołach ponadgimnazjalnych
na terenie woj. pomorskiego
OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja na temat działań

pracownicy administracji rządowej i

samorządów w zakresie

samorządowej: 100/16

profilaktyki HIV/AIDS oraz

członkowie organizacji

pracowników PKD

pozarządowych: 50/40
Razem: 150/56

OT1.CO1.CS1.Z1

Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież

uczniowie szkoły gimnazialnej:

gimnazjalna i ponadgimnazjalna

500/591
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
500/610
Razem: 1000/1201

OT1.CO1.CS1.Z1

Wojewódzki Konkurs Małych

pracownicy oświaty: 100/120

Form Teatralnych w zakresie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

HIV/AIDS

500/2000
Razem: 600/2120

OT1.CO1.CS1.Z2

Kochaj bez ryzyka nad Bałtykiem
- regionalna kampania skierowana
do środowiska akademickiego

OT1.CO1.CS1.Z2

Profilaktyka HIV/AIDS wśród
młodziezy i studentów

OT1.CO1.CS4.Z3

szkolenia z zakresu HIV/AIDS dla
pracowników medycznych

OT1.CO2.CS2.Z1

Utworzenie nowego punktu PKD
w Słupsku

OT2.CO1.CS1.Z1

Zapewnienie dyżurów psychologa ogół społeczeństwa: 100/40
w PKD w Gdańsku
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Urząd Marszałkowski - śląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

"Mój Everest" - Program

osoby używające substancje

ograniczania szkód zdrowotnych

psychoaktywne, szczególnie

związanych z używaniem

przyjmowane drogą iniekcyjną: /37

0,00

8 157,61

0,00

30 000,00

0,00

21 900,00

0,00

50 000,00

0,00

15 000,00

0,00

5 400,00

narkotyków
OT1.CO1.CS1.Z1

"Program profilaktyczny dla

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1302

młodzieży w zakresie zagrożenia i uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

OT1.CO1.CS1.Z1

zapobiegania zakażeń HIV/AIDS

/1303

pod nazwą: Puszka Pandory"

Razem: /2605

III Wojewódzki konkurs wiedzy o

pracownicy oświaty: /437

Ocena efektywności podejmowanych działań: Ankieta

AIDS dla młodzieży szkół

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1000

ewaluacyjna,test wiedzy, ilość nadesłanych prac

gimnazialnych w kategorii

Razem: /1437

konkursowych, ilość zakwalifikowanych prac

prezentacja multimedialna pt.

konkursowych

"Żyję bez ryzyka"
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja programu

kobiety w wieku prokreacyjnym,

obejmującego wdrożenie i rozwój

kobiety ciężarne i planujące ciążę

modułów szkoleniowych

pracownicy służby zdrowia

(edukacyjno - profilaktycznych)
oraz organizacja kampanii
medialnej ukierunkowanej na
grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży
OT1.CO2.CS1.Z1

"Bądź sobą - bądź

ogół społeczeństwa: /3000

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 40000

odpowiedzialny"

studenci: /40000

Liczba odbiorców Biuletynu Informacyjnego: 3000

Razem: /43000
OT1.CO2.CS1.Z1

Więcej wiem o HIV/AIDS - Więcej

uczniowie szkoły podstawowej: /100

rozumiem - Nie wykluczam

uczniowie szkoły gimnazialnej: /100
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/100
Razem: /300
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OT1.CO2.CS2.Z1

Kontynuacja działalności Punktu

ogół społeczeństwa: /400

0,00

50 000,00

0,00

13 505,02

osoby żyjące z HIV/AIDS: /150

0,00

24 560,21

osoby pozbawione wolności: /30

0,00

45 050,00

0,00

11 000,00

Razem:

274 572,84

Konsultacyjno-Diagnostycznego
(PKD) prowadzącego anonimowe
i bezpłatne badania w kierunku
HIV
OT1.CO2.CS2.Z1

Punkt

ogół społeczeństwa: /246

Liczba konsultacji: 272

Konsultacyjno-Diagnostyczny

Liczba wykonanych testów: 246

(PKD) wykonujący anonimowo i

Odsetek zakażonych: 0,04

bezpłatnie badania wykrywające

Liczba klientów PKD: 272

zakażenia HIV
OT2.CO1.CS1.Z1

Akcja profilaktyczna "Tolerancja
jest zdrowa"

OT2.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja i poszerzenie

programu poprawy jakości życia w pracownicy służby zdrowia: /20
sferze psychospołecznej

osoby stosujące środki

pacjentów z HIV i AIDS Oddziału

psychoaktywne: /30

VII Szpitala Psychiatrycznego w

osoby z zaburzeniami psychicznymi:

Toszku

/30
osoby żyjące z HIV/AIDS: /30
Razem: /140

OT2.CO1.CS1.Z2

Nawiązać relacje

osoby stosujące środki

Liczba interwencji: 300

psychoaktywne: /50
osoby z zaburzeniami psychicznymi:
/50
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci): /20
osoby żyjące z HIV/AIDS: /100
Razem: /220
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Urząd Marszałkowski - świętokrzyski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Cykl spotkań dla młodzieży z

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

Debaty oraz zajęcia pozalekcyjne

uczniowie szkoły podstawowej

0,00

0,00

przeprowadzone w szkołach

uczniowie szkoły gimnazialnej: /7000

dotyczące tematyki HIV/AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedstawicielami Fundacji;Res
Humanae; oraz
Stowarzyszenia;Bądź z nami;
OT1.CO1.CS1.Z1

Razem: /7000
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs;Gimnazjalisto! wybierz

pracownicy oświaty

zdrowe życie bez nałogów

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/214
Razem: /214

OT1.CO1.CS1.Z1

Konsultacje indywidualne dla

pracownicy oświaty: /7

zainteresowanych nauczycieli nt.
metodyki prowadzenia zajęć z
uczniami nt. profilaktyki HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Projekt Żyję zdrowo i bezpiecznie; pracownicy oświaty: /15
szkolenie dla nauczycieli

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

warsztaty dla młodzieży

/180

0,00

Razem: /195
OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie konferencji w

pracownicy oświaty: /9

0,00

0,00

pracownicy oświaty: /16

0,00

0,00

Powiatowym Środowiskowym
Domu Samopomocy w Końskich
nt.;Profilaktyka ryzykownych
zachowań seksualnych dzieci i
młodzieży;
OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie seminarium w

Inspekcja Sanitarna:

ramach VII Świętokrzyskich Dni
Profilaktyki nt.;Profilaktyka
ryzykownych zachowań
seksualnych dzieci i młodzieży;
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OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie zajęć

uczniowie szkoły gimnazialnej: /3000

edukacyjnych wśród młodzieży

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uczącej się na temat zachowań

/720

ryzykownych dróg przenoszenia

Razem: /3720

0,00

14 900,00 Urząd Marszałkowski:
14 900,00

HIV
OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie zespołu

pracownicy oświaty: /14

0,00

0,00

happeningi, imprezy

uczniowie szkoły podstawowej

0,00

0,00

prozdrowotne dla młodzieży

uczniowie szkoły gimnazialnej

i społeczności lokalnych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

happeningi, imprezy

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

prozdrowotne dla młodzieży

studenci

i społeczności lokalnych

uczniowie szkoły podstawowej

0,00

0,00

0,00

0,00

samokształceniowego
dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

OT1.CO1.CS1.Z2

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej
OT1.CO1.CS1.Z2

informacje na stronach

organizacje pracodawców

internetowych, Wojewody, WSEE,
PSSE i kuratorium oświaty
OT1.CO1.CS1.Z2

kampania medialna; informacje do pracownicy massmediów
mediów lokalnych

OT1.CO1.CS2.Z2

Ddziałania edukacyjne

studenci: /4000

prowadzone bezpośrednio

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

w środowisku osób o wysokim

Razem: /4000

0,00

5 100,00 Urząd Marszałkowski:
5 100,00

poziomie zachowań ryzykownych.
OT1.CO1.CS4.Z2

Opracowywanie, wydawanie, i

ogół społeczeństwa

0,00

dystrybucja różnorodnych
materiałów
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do grup
docelowych.
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0,00

OT1.CO2.CS2.Z1

Kontynuacja działalności punktów ogół społeczeństwa
konsultacyjno-diagnostycznych

osoby pozbawione wolności: /100

prowadzących anonimowe i

Razem: /100

0,00

10 000,00 Urząd Marszałkowski:
10 000,00

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
OT2.CO1.CS1.Z1

Udział Pełnomocnika Wojewody

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

ds. Rodziny
i Uzależnień oraz Zespołu ds.
Rodziny w organizowaniu
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki i
zainicjowanie tematyki osób
żyjących z HIV/AIDS
OT2.CO1.CS1.Z1

Wsparcie i pomoc dla zakażonych osoby żyjące z HIV/AIDS: /20

0,00

4 200,00 Urząd Marszałkowski:

HIV w ramach pracy PKD Kielce
OT2.CO1.CS1.Z1

4 200,00

Wspieranie organizacji

członkowie organizacji

0,00

0,00

pozarządowych poprzez

pozarządowych

pracownicy służby zdrowia

0,00

0,00

pracownicy służby zdrowia: /58

0,00

0,00

współprace w ramach Zespołu ds.
Rodziny, udział
w ŚDP
OT3.CO1.CS2.Z1

Wdrożenie jednolitej procedury
postępowania poekspozycyjnego

OT3.CO1.CS2.Z6

Szkolenie dla lekarzy stażystów
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OT3.CO1.CS2.Z6

Wykłady w ramach przedmiotu

pracownicy służby zdrowia: /287

0,00

0,00

Razem:

34 200,00

Epidemiologia na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego na kierunkach:
pielęgniarstwo,
położnictwo, zdrowie publiczne i
fizjoterapia
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - warmińsko-mazurski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

"Chcesz ratować ludzi - oddaj

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

krew" - program

/2130

0,00

42 129,00

inne: 35 129,00
Urząd Marszałkowski:

edukacyjno-profilaktyczny dla

7 000,00

młodzieży szkół średnich
promujący honorowe
krwiodawstwo i pozyskiwanie
nowych honorowych dawców krwi
OT1.CO1.CS1.Z1

OT1.CO1.CS1.Z1

"Rozszerzenie działalności

uczniowie szkoły podstawowej: /1650

oświatowo-wychowawczej i

uczniowie szkoły gimnazialnej: /1633

0,00

Urząd Marszałkowski:

informacyjnej w zakresie edukacji

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

2 000,00

zdrowotnej - olimpiady promocji

/2280

zdrowego stylu życia PCK

Razem: /5563

"Wakacje z kropelką" - program

ogół społeczeństwa: 390/739

0,00

8 600,00

12 200,00

edukacyjno-profilaktyczny dla

inne: 6 600,00

inne: 7 700,00
Urząd Marszałkowski:

mieszkańców miast i wsi

4 500,00

województwa
warmińsko-mazurskiego
promujący honorowe
krwiodawstwo i pozyskiwanie
nowych honorowych dawców krwi
Razem:
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62 929,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z2

Tematyczny konkurs plastyczny

uczniowie szkoły gimnazialnej: 35/35

4 050,00

3 448,90

pracownicy służby zdrowia: 64/64

10 000,00

2 485,00

ogół społeczeństwa: 10000/10000

9 000,00

3 093,92

lub literacki dla młodzieży szkół
gimnazjalnych - etap wojewódzki ufundowanie nagród i pokrycie
kosztów organizacyjnych
OT1.CO1.CS4.Z1

Szkolenie dla profesjonalistów
medycznych z placówek służby
zdrowia podległych Sejmikowi
Województwa Wielkopolskiego
prowadzących działalność z
zakresu ratownictwa i pomocy
doraźnej (personel stacji
pogotowia ratunkowego, SOR) w
zakresie standardów
postępowania zmniejszającego
ryzyko zakażenia wirusem HIV

OT1.CO1.CS4.Z2

Powielenie i dystrybucja
dostępnych w Krajowym Centrum
ds. AIDS materiałów
edukacyjno-promocyjnych
(gadżety reklamowe, ulotki,
broszury edukacyjne, itp.) w
ramach aktualnej ogólnopolskiej
kampanii multimedialnej
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OT1.CO1.CS4.Z2

Powielenie i dystrybucja

pracownicy służby zdrowia: 100/100

dostępnych w Krajowym Centrum

pracownicy administracji rządowej i

ds. AIDS materiałów

samorządowej: 200/200

3 600,00

11 138,90

5 000,00

5 000,00

edukacyjnych dla profesjonalistów Razem: 300/300
medycznych i materiałów
edukacyjnych dla profesjonalistów
medycznych z placówek służby
zdrowia prowadzących
działalność z zakresu ratownictwa
i pomocy doraźnej (stacje
pogotowia ratunkowego, SOR) w
zakresie standardów
postępowania zmniejszającego
ryzyko zakażenia wirusem HIV i
pełnomocników ds. uzależnień
jednostek samorządowych z
terenu woj. wielkopolskiego
OT1.CO2.CS1.Z1

Ogłoszenie otwartego konkursu

ogół społeczeństwa: 10000/10000

ofert na opracowanie i promocję
strony internetowej zawierającej
treści dotyczące problematyki
HIV/AIDS w kontekście
ogólnokrajowej społecznej
kampanii multimedialnej
skierowanej do osób
podróżujących
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OT1.CO2.CS1.Z1

Organizacja prezentacji

ogół społeczeństwa: 100000/100000

5 000,00

7 984,90

Razem:

33 151,62

multimedialnych materiałów
promocyjno-edukacyjnych
dostępnych w Krajowym Centrum
ds. AIDS (spoty radiowe,
telewizyjne, reklama w środkach
transportu publicznego, itp.) w
ramach ogólnopolskiej społecznej
kampanii multimedialnej
skierowanej do osób
podróżujących
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Marszałkowski - zachodniopomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO2.CS2.Z1

Projekt europejski "BORDERNET

ogół społeczeństwa: /2000

Liczba PKD: 1

- HIV/AIDS i STD: prewencja,

osoby świadczące usługi seksualne

Liczba konsultacji: 339

diagnostyka i terapia

oraz korzystające z tych usług: /8

Liczba wykonanych testów: 339

transgraniczna wzdłuż starych i

pracownicy służby zdrowia: /72

Odsetek zakażonych: 3,5

nowych granic UE"

pracownicy oświaty: /68

Liczba klientów PKD: 339

91 980,00

91 980,00

Urząd Marszałkowski:
61 464,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /40
członkowie organizacji
pozarządowych: /20
studenci: /394
inne: /25
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/1605
Razem: /4232
Razem:
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inne: 30 516,00

91 980,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - dolnośląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z3

Redakcja i autorstwo podręcznika ogół społeczeństwa

0,00

0,00

pracownicy służby zdrowia: 300/300

0,00

0,00

pracownicy służby zdrowia

0,00

0,00

pt. "Diagnostyka, profilaktyka i

kobiety w wieku prokreacyjnym,

terapia zakażen HIV/AIDS -

kobiety ciężarne i planujące ciążę

współczesne mozliwości i

mężczyźni uprawiający seks z

problemy". Continuo 2009.

mężczyznami
pracownicy służby zdrowia
służby mundurowe
pracownicy socjalni
służby ratunkowe
członkowie organizacji
pozarządowych
studenci

OT1.CO1.CS1.Z3

Wprowadzenie zajęć (wykłady,
seminaria i ćwiczenia) z zakresu
profilaktyki, diagnostyki,
epidemiologii, leczenia zakażeń
HIV, AIDS, chorób przenoszonych
drogą kontaktów seksualnych
oraz redukcji szkód związanych z
przyjmowaniem narkotyków - dla
studentów V roku Wydziału
Lekarskiego, IV roku Wydziału
Farmaceutycznego Akademii
Medycznej we Wrocławiu.

OT1.CO1.CS1.Z3

Współautorstwo Rekomendacji
PTN AIDS: Zasady opieki
medycznej nad pacjentami
zakażonymi HIV.
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OT1.CO1.CS1.Z3

Zorganizowanie i

pracownicy służby zdrowia: 30/20

0,00

0,00

członkowie organizacji

0,00

0,00

0,00

0,00

przeprowadzenie 3-dniowego
kursu dla lekarzy specjalizujących
się w dziedzinie chorób
zakaźnych (kurs obowiazkowy w
ramach CMKP).
OT1.CO1.CS1.Z3

Zorganizowanie i

przeprowadzenie kursu dla kadry i pozarządowych: 15/15
pacjentów Ośrodka Monar i
hostelu w Milejowicach
OT1.CO1.CS1.Z3

Zorganizowanie i

pracownicy służby zdrowia: 300/300

przeprowadzenie obowiązkowego
kursu dla lekarzy stażystów z
zakresu profilaktyki, diagnostyki,
leczenia i kliniki zakażeń HIV i
AIDS.
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OT1.CO2.CS2.Z1

Opracowanie koncepcji i

ogół społeczeństwa

rozpoczęcie realizacji monografii

osoby używające substancje

pt. "Zakażenie HIV poradnictwo

psychoaktywne, szczególnie

okołotestowe. Kompendium dla

przyjmowane drogą iniekcyjną

lekarzy i osób pracujących w

osoby świadczące usługi seksualne

punktach

oraz korzystające z tych usług

konsultacyjno-diagnostycznych".

mężczyźni uprawiający seks z

Publikacja ta objęta została

mężczyznami

patronatem Krajowego Centrum

osoby pozbawione wolności

ds. AIDS i ukazała sie w 2010

migranci (uchodźcy lub/i migranci

roku.

ekonomiczni)

0,00

0,00

0,00

0,00

pracownicy służby zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
pracownicy socjalni
służby ratunkowe
pracownicy massmediów
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
kościoły i związki wyznaniowe
środowiska opiniotwórcze
studenci
OT2.CO1.CS2.Z1

Stała współpraca ze

członkowie organizacji

Stowarzyszeniem Plus Minus,

pozarządowych: 20/20

pomoc w wyznaczaniu kierunków
działań, pomoc w zorganizowaniu
obchodów Światowego Dnia
AIDS.
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OT3.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie szkolenia dla

pracownicy służby zdrowia: 30/30

pracowników programu

służby mundurowe

metadonowego w Zakładzie

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

Karnym nr 1 we Wrocławiu i

środki psychoaktywne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aresztu Śledczego we Wrocławiu. osoby żyjące z HIV/AIDS pozbawione
Aktywny udział w organizacji

wolności

programów substytucyjnych w

Razem: 30/30

obu tych placówkach.
OT3.CO1.CS1.Z1

Utworzenie oraz prowadzenie

osoby żyjące z HIV/AIDS: 400/400

nowej Poradni

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

Profilaktyczno-Leczniczej

środki psychoaktywne: 100/100

HIV/AIDS

kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)
Razem: 500/500

OT3.CO1.CS1.Z6

Utworzenia przy funkcjonującym

osoby żyjące z HIV/AIDS

we Wrocławiu programie terapii

osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące

substytucyjnej Poradni

środki psychoaktywne: 50/50

Profilaktyczno-Leczniczej

Razem: 50/50

umożliwiającej prowadzenie
leczenia antyretrowirusowego u
pacjentów uzależnionych od
narkotyków.
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OT3.CO1.CS1.Z7

Zapewnienie opieki

osoby żyjące z HIV/AIDS

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

0,00

psychiatrycznej i psychologiczneju osoby żyjące z HIV/AIDS stosujące
dla pacjentów Poradni

środki psychoaktywne

Profilaktyczno-Leczniczej.

kobiety w ciąży z dodatnim statusem
serologicznym
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)

OT3.CO1.CS2.Z3

Rozwój Punktu

kobiety w ciąży z dodatnim statusem

Konsultacyjno-Diagnostycznego.

serologicznym

Poszerzenie ofert diagnostycznej

dzieci urodzone przez matki żyjące z

o badania w kierunku anty-HCV,

HIV

HBsAg, kiły, rzeżączki.

dzieci żyjące z HIV/AIDS
osoby po ekspozycji na zakażenie
HIV (ekspozycje zawodowe i
pozazawodowe, w tym wypadkowe)
: 2000/2000
Razem: 2000/2000
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - kujawsko-pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO2.CS2.Z1

Interwencja w sprawie

pracownicy massmediów

uruchomienia PKD w Toruniu

pracownicy administracji rządowej i

Liczba PKD: 1

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - lubelski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja konferencji

pracownicy służby zdrowia: 3/3

sprawozdawczo-szkoleniowej dla

służby mundurowe: 5/5

15 000,00

15 000,00

Wojewoda: 0,00

10 000,00

10 000,00

Wojewoda: 0,00

15 000,00

15 000,00

Wojewoda: 0,00

Razem:

40 000,00

członków Wojewódzkiego Zespołu pracownicy administracji rządowej i
ds. Zwalczania AIDS,

samorządowej: 10/5

Zapobiegania Zakażeniom HIV i

członkowie organizacji

Przeciwdziałania Narkomanii.

pozarządowych: 10/5
inne: /3
Razem: 28/21

OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia skierowane do grup

pracownicy służby zdrowia: 50/250

zawodowych narażonych na

służby mundurowe: 50/

ekspozycję zawodową związaną z służby ratunkowe: 50/
OT1.CO2.CS2.Z1

zakażeniem wirusem HIV.

Razem: 150/250

Wsparcie finansowe Punktów

ogół społeczeństwa: 150/165

Konsultacyjno-Diagnostycznych
funkcjonujących na terenie woj.
lubelskiego.
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - lubuski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

"HIV i AIDS - wystarczy jedna

studenci

chwila - program kształtujący

uczniowie szkoły gimnazialnej

postawę abstynencji seksulanej

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

wśród młodzieży - wolontariuszy

25/27

świetlic Stowarzyszenia Pomocy

Razem: 25/27

1 830,00

1 830,00

inne: 930,00

2 070,00

2 070,00 Inspekcja Sanitarna: 1

Bliźniemu im. Brata Krystyna"
OT1.CO1.CS1.Z1

"Posłuchaj, poczuj, pomagaj -

pracownicy oświaty

szkolenie z zakresu problematyki

pracownicy socjalni: 60/64

HIV/AIDS dla pracowników

inne

ośrodków pomocy społecznej,

Razem: 60/64

760,00
Organizacja
pozarządowa: 849,00

poradni pomocy rodzinie,
kuratorów społecznych
województwa lubuskiego"
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja rówieśnicza -

inne: 30/31

5 000,00

5 000,00

inne: 400,00

ogół społeczeństwa: 1/1

3 100,00

3 100,00

Inspekcja Sanitarna:

przeciwdziałanie HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Obchody Światowego Dnia AIDS
na terenie województwa

850,00

lubuskiego - kampania medialna

Organizacja

oraz bezpośrednie działania

pozarządowa: 1

edukacyjne
OT1.CO1.CS1.Z1

534,00

Profilaktyka HIV/AIDS wśród

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

młodzieży szkół

600/498

7 000,00

7 000,00 Inspekcja Sanitarna: 4
800,00

ponadgimnazjalnych na terenie

Organizacja

Gorzowa Wlkp. - V edycja

pozarządowa: 376,00

programu edukacyjnego
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenia dla nauczycieli,

pracownicy służby zdrowia: 20/19

pedagogów i pielęgniarek szkół

pracownicy oświaty

województwa lubuskiego

Razem: 20/19

3 000,00

dotyczące problematyki zdrowia,
profilaktyki HIV/AIDS"
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3 000,00

inne: 150,00

OT1.CO1.CS1.Z2

kampanie medialne, konferencje z ogół społeczeństwa
udziałem innych instytucji (m.in.

0,00

0,00

Razem:

22 000,00

studenci

stacją
sanitarno-epidemiologiczną)
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - łódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Zorganizowanie i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: Podmiot

przeprowadzenie warsztatów dla

1500/2222

realizujący zadanie potwierdza celowość prowadzenia

młodzieży szkolnej i studentów z

zajęć edukacyjnych z młodzieżą na temat HIV/AIDS. W

zakresu wiedzy na temat

21 szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono

HIV/AIDS w ramach Krajowego

zajęcia warsztatowe. Edukacją objęto 2222 osoby, w

Programu Zwalczania AIDS i

tym 986 dziewcząt i 1236 chłopców.

32 700,00

32 700,00

inne: 3 603,00

21 600,00

21 600,00

inne: 4 200,00

Razem:

54 300,00

Zapobiegania Zakażeniom HIV.
OT1.CO1.CS1.Z1

Zorganizowanie i

studenci: 200/207

Ocena efektywności podejmowanych działań: Z

przeprowadzenie warsztatów dla

obserwacji edukatorów wynika jednoznacznie, że

młodzieży szkolnej i studentów z

studenci od dawna oczekiwali na taką formę działań z

zakresu wiedzy na temat

zakresu profilaktyki HIV/AIDS. W zajęciach

HIV/AIDS w ramach Krajowego

warsztatowych wzięło udział ogółem 207 osób, w tym

Programu Zwalczania AIDS i

178 kobiet i 29 mężczyzn.

Zapobiegania Zakażeniom HIV.
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - małopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja szkolenia/szkoleń dla pracownicy oświaty: 250/

2 600,00

0,00

3 650,00

0,00

500,00

0,00

400,00

0,00

3 850,00

0,00

Razem:

0,00

szkolnych koordynatorów
promocji zdrowia
ze szkół zrzeszonych w
Małopolskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie- nie
zrealizowano
OT1.CO1.CS2.Z3

Organizacja szkolenia/szkoleń dla pracownicy służby zdrowia: 350/
pielęgniarek medycyny szkolnej nie zrealizowano.

OT1.CO1.CS4.Z2

Opracowanie materiałów

pracownicy służby zdrowia: 20/

szkoleniowych. Dystrybucja

pracownicy administracji rządowej i

materiałów

samorządowej: 200/

informacyjno-edukacyjnych. - Nie

Razem: 220/

zrealizowano.
OT2.CO1.CS1.Z7

Organizacja konferencji/szkoleń

pracownicy służby zdrowia: 40/

warsztatowych dla pielęgniarek

członkowie organizacji

środowiskowych.

pozarządowych: 20/

Dystrybucja materiałów

Razem: 60/

informacyjno-edukacyjnych - nie
zrealizowano.
OT2.CO1.CS2.Z2

Organizacja konferencji/szkoleń

pracownicy służby zdrowia: 400/

warsztatowych dla pielęgniarek
środowiskowych.
Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych - nie
zrealizowano.
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - mazowiecki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Włączenie tematyki HIV/AIDS do

studenci: 10/4

wybranych programów

Ocena efektywności podejmowanych działań: Liczba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Urząd Marszałkowski:

uczesniczacych w szkoleniach

szkoleniowych organizowanych
przez MCZP dla studentów i
praktykantów.
OT1.CO1.CS1.Z2

Włączenie się do Ogólnopolskiej

ogół społeczeństwa

kampanii organizowanej przez

działania wspomagające kampanię: dystrybucja
materiałow kampanii

Krajowe Centrum ds. AIDS we
współpracy z WSSE i
Samorządem Województwa
Mazowieckiego
OT1.CO2.CS1.Z1

Aktualizacja istniejacej bazy

ogół społeczeństwa

Statystyki odwiedzeń strony internetowej: 10000/20000

danych odddziałow szpitalnych i
ambulatoryjnych zajmujacych sie
osobami z HIV/ AIDS na
Mazowszu
OT1.CO2.CS1.Z1

Współorganizacja Olimpiady

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Wiedzy na temat HIV/AIDS

0,00

skierowanej do młodzieży
licealnej z terenu województwa
mazowieckiego.
OT1.CO2.CS1.Z1

Współorganizowanie

uczniowie szkoły gimnazialnej

0,00

Wojewódzkiego Konkursu na

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

zakładkę do książki z hasłem
promującym profilaktykę HIV pt.:
"Wiem, jak uniknąć zakażenia
HIV"
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OT1.CO2.CS1.Z1

Zorganizowanie stoiska

ogół społeczeństwa

edukacyjno-informacyjnego w

studenci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

0,00

trakcie juwenaliów warszawskich
w ramach kampanii
"RyzyKochania".
OT1.CO2.CS1.Z1

Zorganizowanie warsztatów

studenci: 120/96

dotyczących "Edukacji Seksualnej
w kontekście HIV/AIDS " w
ramach kampanii "RyzyKochania"
skierowanych do studentów
warszawskich uczelni wyższych
OT2.CO1.CS1.Z2

Umieszczenie informacji na
stronie internetowej MCZP

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba wejść na stronę
internetową w 2009 roku: 20000

dotyczacych miejsc i placówek
gdzie mozna uzyskac pomoc
prawną i psychologiczną
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inne: 0,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - opolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

1.Edukacja (warsztaty) z/z

pracownicy oświaty: /14

programów profilaktycznych

uczniowie szkoły gimnazialnej: /203

HIV/AIDS prowadzonych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

metodami aktywnymi skierowane

/878

do młodzieży szkół

Razem: /1095

3 000,00

5 700,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych
2. Organizacja cyklu szkoleń z/z
profilaktyki HIV/AIDS skierowane
do nauczycieli szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazajalnych.
OT1.CO1.CS1.Z1

Ogłoszenie wojewódzkiego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

konkursu na szkolny projekt

20/20

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

edukacyjny z/z profilaktyki
HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja konkursów z/z

uczniowie szkoły gimnazialnej: /50

HIV/AIDS i rozdysponowanie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

nagród dla laureatów konkursu

/54

(Etui, PenDrive, płyty CD,

Razem: /104

2 000,00

500,00

Inspekcja Sanitarna:
0,00

kalendarze)
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenie z/z profilaktyki

studenci: /20

HIV/AIDS adresowane do
Współudział w zorganizowaniu

1 000,00

300,00

4 000,00

1 000,00

Przeprowadzenie ankiet z uzyskanymi pozytywnymi

studentów Wydziału Teologii
OT1.CO1.CS1.Z1

Ocena efektywności podejmowanych działań:
wynikami oraz test z zakresu wiedzy o HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /126

konferencji wojewódzkiej w formie

Inspekcja Sanitarna:
0,00

edukacyjno-profilaktycznej pod

Urząd Marszałkowski:

nazwą: "Medyczne i

0,00

psychospołeczne aspekty
HIV/AIDS"
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OT1.CO1.CS2.Z1

1.Organizacja cyklu szkoleń z/z

służby mundurowe: /131

profilaktyki HIV/AIDS

iniekcjach: Przeprowadzenie ankiet z uzyskanymi

skierowanych do służb

pozytywnymi wynikami, oceną. Ocena z

mundurowych- policji
OT1.CO1.CS2.Z2

Organizacja cyklu szkoleń z/z

Liczba oraz rodzaj przeprowadzonych działań

profilaktyki HIV/AIDS

edukacyjnych: Przeprowadzenie ankiet z uzyskanymi

skierowanych do osadzonych w

pozytywnymi wynikami, oceną. Ocena z

Opracowanie, wydawanie i

3 000,00

2 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

500,00

Razem:

12 000,00

przeprowadzonych szkoleń.
osoby pozbawione wolności: /69

areszcie śledczym
OT1.CO2.CS1.Z1

Liczba osób stosujących środki psychoaktywne w

przeprowadzonych szkoleń.
ogół społeczeństwa: /100

dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
(podkładki pod mysz do
komputera) adresowanych do
grup docelowych: młodzież,
studenci, policja, osadzonych w
areszcie
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - podkarpacki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

1. Powiatowe i wojewódzkie

uczniowie szkoły gimnazialnej: /200

eliminacje i finał "Festiwalu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Ocena efektywności podejmowanych działań: tak

0,00

0,00

Inspekcja Sanitarna:

Piosenki o Zdrowiu" dla młodzieży /77
szkół podstawowych i

0,00

Razem: /277

Urząd Marszałkowski:

gimnazjalnych z terenu

5 000,00

województwa podkarpackiego
(kontynuacja) - II-III kwartał 2009
r.
2. Kontynuacja konkursu
plastycznego dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
"Porozmawiajmy o AIDS" - III-IV
kwartał 2009 r.
3. Szkolenie wybranych grup
zawodowych w zakresie
HIV/AIDS (żołnierze, strażacy) II-IV kwartał 2009 r.
OT1.CO1.CS1.Z2

Włączenie się w organizację

ogół społeczeństwa

0,00

ogólnopolskiej kampanii medialnej pracownicy oświaty
pt. "Wróć bez HIV" (I-IV kwartał)

inne: 0,00

służby mundurowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych
studenci
inne
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0,00

OT1.CO1.CS2.Z1

Kontynuacja współpracy z

studenci

Liczba osób stosujących środki psychoaktywne w

Kuratorium Oświaty oraz

uczniowie szkoły podstawowej

iniekcjach: nie

Wojewódzkim Zespołem ds.

uczniowie szkoły gimnazialnej

Liczba osób u których wykryto choroby przenoszone

Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

drogą płciową: nie

i Młodzieży powołanym przez
Wojewodę Podkarpackiego (I-IV
kwartał 2009 r.)
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa

informacyjno-edukacyjnych oraz

służby mundurowe

publikacji nt. HIV/AIDS (I-IV

pracownicy administracji rządowej i

kwartał 2009 r.)

samorządowej
członkowie organizacji
pozarządowych

OT1.CO2.CS1.Z2

Świadczenie usług informacyjnych ogół społeczeństwa
podczas bieżącej pracy w
Wydziale Polityki Społecznej
PUW w Rzeszowie (I-IV kwartał
2009 r.)

OT2.CO1.CS1.Z2

W ramach działań na rzecz

służby mundurowe

podniesienia poziomu wiedzy w

pracownicy administracji rządowej i

zakresie swoich praw i

samorządowej

obowiązków wśród osób żyjacych członkowie organizacji
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich -

pozarządowych

dystrybucja materiałów

rodziny z dziećmi

informacyjnych (I-IV kwartał 2009

inne

r.)
OT2.CO1.CS2.Z1

Współorganizacja Światowego

ogół społeczeństwa

Dnia AIDS (m.in. konferencji

pracownicy massmediów: 15/11

prasowej, podsumowania

Razem: 15/11

konkursu "Porozmawiajmy o
AIDS" kierowanego do młodzieży
szkolnej) (listopad, grudzień 2009
r.)
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OT2.CO1.CS2.Z6

Pozyskiwanie i dystrybucja

służby mundurowe

materiałów

pracownicy administracji rządowej i

informacyjno-edukacyjnych

samorządowej

przeznaczonych dla osób

członkowie organizacji

pracujacych na rzecz ludzi

pozarządowych

żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i

rodziny z dziećmi

bliskich (I-IV kwartał 2009 r.)

inne
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0,00

0,00

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - podlaski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja różnorodnych

uczniowie szkoły gimnazialnej:

0,00

0,00

materiałów

400/400

inne: 1200/1200

0,00

0,00

inne: 655/655

0,00

0,00

Zorganizowanie spotkania

pracownicy administracji rządowej i

0,00

0,00

partnerów Krajowego Programu

samorządowej: 6/6

Zwalczania AIDS i Zapobiegania

członkowie organizacji

HIV z terenu woj. podlaskiego

pozarządowych: 1/1

0,00

0,00

Razem:

0,00

informacyjno-edukacyjnych przy
współpracy z KC ds. AIDS i
WSSE w Białymstoku
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja różnorodnych
materiałów
informacyjno-edukacyjnych przy
współpracy z KC ds. AIDS i
WSSE w Białymstoku

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja różnorodnych
materiałów
informacyjno-edukacyjnych przy
współpracy z KC ds. AIDS i
WSSE w Białymstoku

OT1.CO2.CS1.Z2

inne: 1/1
Razem: 8/8
OT1.CO2.CS2.Z1

Udział w spotkaniu dot. powołania pracownicy administracji rządowej i
Wojewódzkiego Zespołu ds.

samorządowej: 14/14

Realizacji Krajowego programu

członkowie organizacji

zwalczania AIDS i zapobiegania

pozarządowych: 1/1

HIV

inne: 5/5
Razem: 20/20
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Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - pomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Apele profilaktyczne, oglądanie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

filmów profilaktycznych,

166/503

0,00

0,00

0,00

0,00

Włączenie do podstaw
programowych na zajęciach
wychowania do życia w rodzinie i
godz. wychowawczych treści
dotyczących problematyki
HIV/AIDS i chorób przenoszonych
droga płciową. Przygotowanie i
przeprowadzenie "Olimpiady
wiedzy o HIV/AIDS" - etap
szkolny, powiatowy i wojewódzki.
Udział w konkursie "Małe Formy
Teatralne"
OT1.CO1.CS1.Z1

Drogi przekazywania zakażenia

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

HIV, bezpieczne formy kontaktu z

40/40

zakażonymi HIV i chorymi na
AIDS, sposoby zapobiegania
zakażeniom, gazetki tematyczne,
indywidualne rozmowy z uczniami
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja w zakresie ochrony

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

przed zakażeniami HIV/AIDS .

15590/3200

500,00

500,00 Urząd Marszałkowski:
1 000,00

Dystrybucja materiałów

Organizacja

edukacyjnych, organizacja

pozarządowa: 500,00

obchodów światowego
,,Światowego dnia walki z AIDS ",
Wojewódzka olimpiada wiedzy na
Temat HIV/AIDS dla szkół
ponadgimnazjalnych ,przegląd
form scenicznych o tematyce
HIV/AIDS
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OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacja w zakresie problematyki uczniowie szkoły gimnazialnej:

1 000,00

1 000,00

9 400,00

9 670,00

HIV/AIDS oraz profilaktyka chorób 100/100
przenoszonych drogą płciową
OT1.CO1.CS1.Z1

Edukacyjno-profilaktyczny

ogół społeczeństwa: 400/450

program skierowany do młodzieży pracownicy oświaty: /20
szkół gimnazjal. i ponadgimnazjal. uczniowie szkoły podstawowej:
"Porozmawiajmy o AIDS", VII

100/134

Powiatowy Konkurs Małych Form

uczniowie szkoły gimnazialnej:

Teatralnych dot. zagrożeń

2212/1224

600,00

zwiazanych z uzależnieniami oraz uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
zachowań zapobiegaj.

2068/1604

zakażeniom HIV/AIDS,

Razem: 4780/3432

Powiatowa Olimpiada Wiedzy na
temat HIV/AIDS. Realizacja zajęć
w przedszkolach z materiałem
edukacyj. "Mali przyjaciele" i
kolorowanką "Zawsze razem",
Warsztaty w grupach Małych
Form Teatralnych, Happening w
Rynku Miasta z udziałem władz,
mediów i ludności
OT1.CO1.CS1.Z1

Internacki quiz wiedzy na temat

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

HIV/AIDS. Szkolny konkurs pt.

200/194

inne: 6 650,00
Inspekcja Sanitarna:

0,00

"Nie daj szansy AIDS" - udział w
etapie powiatowym i
wojewódzkim. Uczestnictwo
liderów zdrowia w projekcie
"Q-zdróq". Organizacja i
wystawienie sztuki teatralnej
"Wróć bez HIV"
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0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs "Wróć bez HIV" w

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ramach Światowego Dnia Walki z

460/319

0,00

0,00

0,00

350,00

2 700,00

2 700,00

1 300,00

1 300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

AIDS, Skonstruowanie ankiety
dotyczącej wiedzy i przekonań
młodzieży nt. HIV/AIDS.
Przeprowadzenie badań
ankietowych i opracowanie jej
wyników.Opracowanie wniosków
do dalszej pracy profilaktycznej.
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkurs dotyczący wiedzy o

ogół społeczeństwa

HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Konkursy Wiedzy o HIV/AIDS

uczniowie szkoły podstawowej
uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

OT1.CO1.CS1.Z1

Konkursy i olimpiada w szkołach

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

ponadgimnazjalnych Powiatu
OT1.CO1.CS1.Z1

OT1.CO1.CS1.Z1

Kontynuacja programu

ogół społeczeństwa: /6860

"Profilaktyka HIV/AIDS" w jego

pracownicy służby zdrowia

ramach szkolenie realizatorów

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

programu, olimpiada, ekspozycje

/19

wizualne

Razem: /6879

Kształtowanie postawy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

zrozumienia wobec ludzi
zakażonych wirusem HIV i
chorych na AIDS. Omawianie
zagadnień związanych kontaktem
z osobą zakażoną wirusem HIV
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inne: 1 500,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Lekcje i zajęcia poświęcone

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

uświadomieniu uczniom rodzajów

1830/2585

0,00

0,00

0,00

0,00

zagrożeń, przyczyn i skutków
wynikających z ryzykownych
zachowań. Ułożenie scenariuszy
zajęć, gromadzenie materiałów do
zajęć:ulotek informacyjnych,
filmów edukacyjnych.Autorski
program profilaktyczny pt. "Myśleć
globalnie, działać lokalnie"
Rozmowy z młodzieżą dot.
odpowiedzialności za siebie i
innych (przypadkowe kontakty
seksualne) Rozprowadzanie
materiałów edukacyjnych nt.
HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Olimpiada Wiedzy na temat

uczniowie szkoły gimnazialnej:

HIV/AIDS dla szkół

1000/20

ponadgimnazjalnych, Konkurs

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Małe Formy Teatralne o tematyce 1000/50
HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj

Razem: 2000/70

szansy AIDS" dla szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
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OT1.CO1.CS1.Z1

Opracowanie i realizacja

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

konkursów wiedzy na temat

539/538

1 630,00

1 630,00

inne: 2 800,00

0,00

0,00

1 400,00

1 310,00

4 450,00

2 680,00 Urząd Marszałkowski:

HIV/AIDS wśród młodzieży
szkolnej: "Szkolny konkurs wiedzy
o AIDS", "Międzyszkolna
Olimpiada Wiedzy o AIDS",
"Światowy Dzień Walki z AIDS",
"Żyję bez ryzyka AIDS", "VI
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o
AIDS", Powiatowy Konkurs
Wiedzy o HIV/AIDS, Promocja
zdrowego stylu życia - "HIV/AIDS
- STOP"
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja i przeprowadzenie

pracownicy oświaty: /101

szkoleń dla nauczycieli,
pedagogów i psychologów
szkolnych
OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja konkursów wiedzy,

ogół społeczeństwa: 2989/1584

konkurs Małe Formy Teatralne,

pracownicy administracji rządowej i

narada

samorządowej: 10/9

inne: 1 170,00

Razem: 2999/1593
OT1.CO1.CS1.Z1

Podniesienie poziomu wiedzy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

młodzieży ponadgimnazjalnej w

2 180,00

zakresie HIV/AIDS poprzez

Organizacja

organizację konkursu

pozarządowa: 500,00

multimedialnego Światowy Dzień
AIDS, organizację spektakli (II
Powiatowy Przegląd Małych Form
Teatralnych w Bytowie)
OT1.CO1.CS1.Z1

Pogadanki dla młodzieży szkół

uczniowie szkoły gimnazialnej:

gimnazjalnych

273/257

0,00
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0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Powiatowy Etap Konkursu Małych uczniowie szkoły gimnazialnej

1 300,00

1 218,00

300,00

285,00

3 000,00

1 964,03

0,00

0,00

Form Teatralnych pod hasłem
"Nie daj szansy AIDS", I
Miejsko-Powiatowa Olimpiada
Wiedzy o HIV?AIDS pn,
"Świadoma droga do dorosłości"
OT1.CO1.CS1.Z1

Powiatowy Etap Olimpiady

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem
"Nie daj szansy AIDS"
OT1.CO1.CS1.Z1

Profilaktyka - Gminny Program

uczniowie szkoły podstawowej

Przeciwdziałania Narkomanii

uczniowie szkoły gimnazialnej
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

OT1.CO1.CS1.Z1
OT1.CO1.CS1.Z1

Profilaktyka AIDS - pogadanki

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ulotki, broszurki, gazetki scienne

/300

Programy profilaktyczne ,

uczniowie szkoły gimnazialnej: /233

3 000,00

1 000,00

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

seminarium warsztatowe ,
spektakle profilaktyczne w
szkołach, świetlice
socjoterapeutyczne
OT1.CO1.CS1.Z1

Programy profilaktyczne: "15
minut na życie", "Żyję bez ryzyka
AIDS", Zajęcia tematyczne: "AIDS
- sposoby zarażenia się wirusem
HIV", "Choroby przenoszone
droga płciową - AIDS". Olimpiada
wiedzy o HIV/AIDS - eliminacje
szkolne i powiatowe.
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inne: 1 000,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Prowadzenie zajęć w ramach

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ścieżki edukacyjnej "Edukacja

3068/3068

0,00

0,00

6 600,00

6 571,62

0,00

0,00

Prozdrowotna" poświęconym
zagrożeniu wirusem HIV,
odpowiedniego dobrania tematyki
zajęć na godz. wychowawczych,
przygotowania do życia w rodzinie
i biologii. Zajęcia profilaktyczne nt.
wiedzy o HIV/AIDS jako jednej z
konsekwencji sięgania po
narkotyki. Zapoznanie uczniów z
tokiem postępowania w
przypadku podejrzenia o
nosicielstwo
OT1.CO1.CS1.Z1

Przedstawienie skutków

ogół społeczeństwa: 380/368

stosowania różnego rodzaju
używek oraz propagowanie
zdrowego stylu życia poprzez:
1.Organizacje konkursów "STOP to mnie nie kręci", "Dziękuję NIE",
Rosnę zdrowo - nie uzależniam
się" 2 Warsztaty profilaktyczne
"Uzależnieniom mówię STOP" 3
Ferie edukacyjne - konkursy
"Tęczowy parasol"
OT1.CO1.CS1.Z1

Przekazywanie informacji

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

dotyczących HIV/AIDS -

43/36

zwalczanie i zapobieganie.
Dyskusja pedagoga z uczniami na
godzinach wychowawczych,
gazetka ścienna.
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OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie etapu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

szkolnego Olimpiady wiedzy na

563/563

0,00

0,00

42 909,00

39 174,32

0,00

0,00

temat HIV/AIDS. Udział zwycięzcy
etapu szkolnego w etapie
powiatowym. Prowadzenie
warsztatów "Abstynencja
seksualna za i przeciw
OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie szkoleń dla

ogół społeczeństwa: 20200/20200

młodzieży ze szkół

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ponadgimnazjalnych "Profilaktyka

1200/1347

HIV/AIDS - młodzież 2009".

Razem: 21400/21547

Organizacja konkursów wiedzy nt.
HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych "Konkurs
wiedzy o HIV/AIDS 2009".
Organizacja i realizacja kampanii
informacyjno-edukacyjnej dot.
tematyki HIV/AIDS. Organizacja 1
Grudnia - Światowego Dnia Walki
z AIDS "HIV/AIDS - co dalej . Jak
Gdańsk i pomorze walczą z
epidemią XXI wieku
OT1.CO1.CS1.Z1

Przeprowadzenie zajęć

ogół społeczeństwa

warsztatowych dla młodzieży z

osoby używające substancje

zakresu profilaktyki pierwszo i

psychoaktywne, szczególnie

drugorzędowej: karta ćwiczeń,

przyjmowane drogą iniekcyjną

dyskusja, zabawy ruchowe,

pracownicy oświaty

"burza mózgów".

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

Przeprowadzenie zajęć
warsztatowych dla nauczycieli.
Rozwiązywanie testów wiedzy o
HIV/AIDS. Prowadzenie punktu
konsultacyjnego , również dla
osób zarażonych wirusem HIV lub
chorych na AIDS
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inne: 38 451,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Przeszkolenie pielęgniarek,

pracownicy służby zdrowia: /30

1 000,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

szkolnego personelu medycznego
w zakresie specjalistycznym,
programie mającym na celu
zwiększenie skuteczności
zapobiegania HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja programu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

profilaktycznego w formie zajęć

/84

warsztatowych i
socjoterapeutycznych
prowadzonych przez psychologa .
Zajęcia skierowane do grup
docelowych dotyczący
ryzykownych zachowań
powodujących zagrożenie
wirusem HIV i wczesnej inicjacji
seksualnej. Realizacja treści
programowych w ramach godzin
wychowawczych
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja Programu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Profilaktyczno-Wychowawczego

/1141

placówki: zapobieganie
patologiom i uzależnieniom,
przeciwdziałanie agresji.
Omówienie zagadnień
dotyczących HIV/AIDS zapoznanie z ryzykiem zakażenia
wirusem, objawami zakażenia i
rozwojem choroby. Wskazanie
miejsc w których można zrobić
badania na obecność wirusa
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inne: 0,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja progr. profilaktycznego uczniowie szkoły podstawowej:

0,00

0,00

1 000,00

999,66

uczniowie szkoły gimnazialnej: 90/76

0,00

0,00

Realizacja warsztatów

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

6 030,00

6 030,00

edukacyjno-profilaktycznych dla

300/258

"Wyhamuj w porę" dotycz.

564/564

HIV/AIDS. Dostarczenie

uczniowie szkoły gimnazialnej:

najważniejszych informacji o

2528/2490

HIV/AIDS - przedstawienie

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

możliwości zapobiegania,

1000/1000

wykrywania i leczenia HIV/AIDS.

Razem: 4092/4054

Uświadomienie związku między
zachowaniami seksualnymi a
ryzykiem zakażenia. Poznajemy
choroby zakaźne i realizacja treści
programowych w
szkołach.Konkursy plastyczne,
filmy tematyczne "Żyj bez ryzyka
AIDS", gazetki ścienne, ulotki,
broszury. Kontynuacja współpracy
z PSS-E
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja programu "Żyj bez

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

ryzyka AIDS", Organizowanie

1168/1368

obchodów Światowego dnia walki
z AIDS . Udział w wojewódzkim
pokazie małych form teatralnych
"Nie daj szansy AIDS"
OT1.CO1.CS1.Z1

Realizacja programu Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
dotyczącego HIV/AIDS. Obchody
Światowego Dnia Walki z AIDS,
oglądanie filmu pt. "Żyj bez ryzyka
AIDS", pokaz multimedialny pt.
"Co musisz wiedzieć o HIV i
AIDS"

OT1.CO1.CS1.Z1

młodzieży.
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inne: 500,00

OT1.CO1.CS1.Z1

Rozpowszechnianie materiałów

ogół społeczeństwa: 1000/1000

5 975,00

5 675,00

ogół społeczeństwa: 20/20

0,00

0,00

Szkolny konkurs na najciekawszy

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

plakat dotyczący tematyki AIDS,

/66

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

Utworzenie w szkole punktu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

informacyjnego kierujących

81/45

7 350,00

7 350,00

informacyjno-edukacyjnych
OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolenie dotyczące tematyki
HIV/AIDS

OT1.CO1.CS1.Z1

Szkolny konkurs na prezentacje
multimedialną pod hasłem "Wróć
bez HIV", Udział w Olimpiadzie
Wiedzy o HIV/AIDS. Szkolne
eliminacje do powiatowego
konkursu wiedzy o HIV/AIDS "Nie
ryzykuj - bądz odpowiedzialny"
OT1.CO1.CS1.Z1

Udział w II edycji Wojewódzkiego
Konkursu Małych Form
Teatralnych o tematyce
HIV/AIDS. Udział w konkursie
SANEPIDU - wiedzy o AIDS.
Wznowienie współpracy z KCds
AIDS

OT1.CO1.CS1.Z1

zainteresowanych do punktów
konsultacyjnych. Wykonanie
plakatów nt. "Stop AIDS", Konkurs
plastyczny, Gazetki ścienne nt.
Światowego Dnia Walki z AIDS,
projekcje filmów tematycznych
Współpraca z Punktem Konsultac
dla Młodzieży Uzależnionej
"Siloe"
OT1.CO1.CS1.Z1

Wyjazd do ośrodka Readaptacji

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Stowarzyszenie Solidarni PLUS ,

840/840

Szkoła Życia w Wandzinie
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OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia edukacyjne prowadzone

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

na godzinach wychowawczych ,

/375

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lekcjach przyrody , biologii.
Realizacja planu pracy oświaty
zdrowotnej w zakresie chorób
zakaźnych w szczególności dot.
zakażeń HIV i choroby AIDS.
Udział uczniów w Szkolnym
Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS,
przygotowanie i udział uczniów w
konkursie wojewódzkim,
prowadzenie gazetki ściennej
OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
dla uczniów na temat zagrożeń

/1020

zakażenia HIV oraz choroby
AIDS. Przygotowanie gazetek
tematycznych z najnowszymi
informacjami na temat HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia lekcyjne dotyczące

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

budowy wirusa HIV, drogi

/1200

szerzenia się zakażeń , objawy
AIDS. Zajęcia edukacyjne w
zakresie przeciwdziałania
narkomanii i negatywnych
skutków uzależnień. Opieka i
wsparcie wobec osób chorych na
AIDS i zakażonych HIV rozwijanie pozytywnej postawy w
stosunku do osób żyjących z
HIV/AIDS
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OT1.CO1.CS1.Z1

Zajęcia lekcyjne o tematyce

uczniowie szkoły podstawowej: /860

0,00

0,00

HIV/AIDS w ramach przedmiotu

uczniowie szkoły gimnazialnej: /448

Wychowanie do życia w rodzinie,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

biologii oraz godzin

/219

wychowawczych. Pogadanki

Razem: /1527

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

Zapoznanie uczniów z

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

podstawowymi informacjami

1600/1600

dotyczące zachowań
bezpiecznych i ryzykownych ,
ochrony przed zakażeniami w tym
HIV/AIDS Projekcje filmów
tematycznych. Organizacja i
przeprowadzanie eliminacji do
szkolnych i powiatowych
konkursów Wiedzy o AIDS.
OT1.CO1.CS1.Z1

Zapoznanie młodzieży z
przyczynami, objawami i
profilaktyką w zakresie AIDS.
Edukacja seksualna młodzieży
ukierunkowana na zmiany
zachowań na bardziej
bezpieczne. Przygotowanie
ankiety i przeprowadzenie badań
ankietowych wśród młodzieży
dotycz. wiedzy o AIDS

OT1.CO1.CS1.Z1

dotyczącymi : grup ryzykownych
zachowań, charakteru i przebiegu
choroby, miejsc w których można
wykonać badania (apel
tematyczny, godziny z
wychowawcą, pedagogiem
szkolnym, pielęgniarka).
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OT1.CO1.CS1.Z1

Zaznajamianie uczniów z

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

konsekwencjami wynikającymi z

550/550

0,00

0,00

0,00

0,00

18 400,00

18 196,00

0,00

0,00

2 180,00

2 180,00

wczesnej inicjacji seksualnej,
wskazanie metod i sposobów
bezpiecznego współżycia.
Projekcja filmów z cyklu "Lekcje
przestrogi". Udział w spektaklu
teatralnym "Wspomnienia
narkomanki". Realizacja
programu Edukacja i Kultura
Sokrates.
OT1.CO1.CS1.Z1

Zorganizowanie i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

przeprowadzenie szkolnego

/18

turnieju wiedzy o HIV/AIDS.
Szkolne eliminacje do
Powiatowego Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS. Udział w Wojewódzkiej
Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS
dla szkół ponadgimnazjalnych.
OT1.CO1.CS1.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 4000/1782

informacyjno-edukacyjnych,
opracowywanie i umieszczanie
informacji na stronie internetowej,
przekazywanie informacji do
prasy, dofinansowanie telefonu
zaufania
OT1.CO1.CS1.Z2

Kampania "Wróć bez HIV" w

ogół społeczeństwa: 10000/8000

lokalach, mediach oraz na dworcu
PKP
OT1.CO1.CS1.Z2

Kampania Edukacyjna

studenci: /400

"RyzyKOchania"
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OT1.CO1.CS1.Z2

Kampania społeczna pn.

studenci: /2000

4 000,00

12 530,00

"RyzyKOchania - Kochaj bez

inne: 0,00
Inspekcja Sanitarna:

ryzyka nad Bałtykiem"

0,00

adresowany do studentów z

Urząd Marszałkowski:

dwóch słupskich uczelni

0,00

wyższych.

Organizacja
pozarządowa: 0,00

OT1.CO1.CS1.Z2

Kampania społeczna pod hasłem

ogół społeczeństwa: 250/200

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"RyzyKOchania" skierowana do
osób w wieku 19 - 29 lat
OT1.CO1.CS1.Z2

Medialne nagłośnienie działań w

pracownicy oświaty: 65/65

zakresie profilaktyki związanej z

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

HIV i AIDS. Poinformowanie całej

634/634

społeczności szkolnej (uczniowie i Razem: 699/699
pracownicy) Komunikaty w
szkolnym radiowęźle, apele
OT1.CO1.CS1.Z2

Obchody Światowego Dnia AIDS

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
/982

OT1.CO1.CS1.Z2

Obchody Światowego Dnia AIDS - uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
przedstawienie w formie montażu

/972

słowno-muzycznego
prezentowane przez uczniów
społeczności szkolnej. Akcja
propagandowa - plakaty i ulotki
wykonane przez uczniów
OT1.CO1.CS1.Z2

Obchody Światowego Dnia AIDS,

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

konkurs plastyczny na

/53

opracowanie ulotki informacyjnej,
oplakatowanie szkoły
OT1.CO1.CS1.Z2

Obchody Światowego Dnia AIDS.

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Eliminacje do Powiatowego

/403

Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS
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OT1.CO1.CS1.Z2

Organizacja Szkolnego dnia

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

2 389,00

2 389,00

ogół społeczeństwa: 22000/19400

0,00

0,00

Przygotowanie spektaklu

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

teatralnego i udział w

313/306

0,00

0,00

0,00

0,00

Profilaktyki .Powiatowy Konkurs
wiedzy o HIV/AIDS .Udział w
przeglądzie Małych Form
Teatralnych odnośnie
HIV/AIDS,projekcja filmów o
tematyce HIV/AIDS .Spektakl pt. ,,
Wywiad"
OT1.CO1.CS1.Z2

Przeprowadzenie kampanii
lokalnej "Kochaj bez ryzyka nad
Bałtykiem" - działania
informacyjne, promocyjne,
eventowe

OT1.CO1.CS1.Z2

Powiatowym konkursie małych
form teatralnych ,wystawienie
spektaklu o tematyce HIV/AIDS
dla uczniów szkół ,filmy,konkursy
dotyczące tematyki HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Światowy Dzień AIDS - eliminacje uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
do Powiatowego Konkursu

/123

Wiedzy o HIV/AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Udział w obchodach Światowego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

Dnia AIDS, konkurs plastyczny na /153
plakat i ulotkę o tematyce
HIV/AIDS. Przeprowadzenie i
współorganizacja szkolnego i
powiatowego konkursu wiedzy o
HIV/AIDS.- udział w wojewódzkim
konkursie. Konkurs na
prezentacje multimedialną o
tematyce HIV/AIDS
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Wojewoda: 0,00

OT1.CO1.CS1.Z3

Pokaz prezentacji

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

multimedialnych na zajęciach

/500

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

0,00

0,00

Udział w planowaniu i realizacji

pracownicy oświaty

0,00

0,00

szkolnego programu edukacji

pracownicy administracji rządowej i

zdrowotnej, ryzyka zakażenia

samorządowej
uczniowie szkoły gimnazialnej

0,00

0,00

osoby używające substancje

0,00

100,00

wych. do życia w rodzinie "AIDS =
ŚMIERĆ", "AIDS - WYBÓR
NALEŻY DO CIEBIE", Projekcja
filmu "Filadelfia" na zajęciach
wych. do życia w rodzinie.
OT1.CO1.CS1.Z3

Realizacja Wojewódzkiego
Programy Przeciwdziałania
Narkomanii "Kontakt", programu
"Żyję bez ryzyka AIDS" Udział w
Konkursie Małych Form
Teatralnych o tematyce HIV/AIDS.
Wskazanie miejsc w których
można wykonać badania na
obecność wirusa HIV bądź AIDS

OT1.CO1.CS1.Z3

wirusem HIV.
OT1.CO1.CS1.Z3

W ramach lekcji biologii i
wychowania do życia w rodzinie
przekazywanie najważniejszych
informacji o HIV/AIDS. HIV/AIDS
a seks, narkotyki, alkohol,
pornografia, przekłuwanie uszu i
innych części ciała. Choroby
przenoszone drogą płciową.

OT1.CO1.CS1.Z3

Wymiana igieł i strzykawek

psychoaktywne, szczególnie
przyjmowane drogą iniekcyjną: /14
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OT1.CO1.CS2.Z1

"Forum dla zdrowia" - wspieranie

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

100,00

100,00

Czytanie artykułów dotyczących

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

problematyki HIV/AIDS,

1184/1164
0,00

0,00

0,00

0,00

działalności informacyjnej
prowadzonej w pubach, klubach,
dyskotekach, koncertach poprzez
rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych
OT1.CO1.CS2.Z1

Szkolny Program Profilaktyki w
zakresie którego realizuje się
przygotowanie do życia w
rodzinie ,warsztaty w Ośrodku
Terapii Uzależnień

OT1.CO1.CS2.Z3

pogadanki, filmy edukacyjne
OT1.CO1.CS2.Z3

Dostarczanie uczniom i ich

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

rodzicom podstawowej wiedzy nt.

/400

chorób przenoszonych droga
płciową oraz kształtowanie
umiejętności umożliwiających
chronienie zdrowia własnego i
swojej rodziny.
OT1.CO1.CS2.Z3

Edukacja poprzez zajęcia

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

profilaktyczno-informacyjne,

700/700

pogadanki, lekcje biologii,
konkursy wiedzy i plastyczne,
gazetki informacyjne
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OT1.CO1.CS2.Z3

Konkurs Małych Form Teatralnych ogół społeczeństwa: 34000/34000
pn. "Nie daj szans AIDS"

uczniowie szkoły podstawowej: 30/27

adresowany do młodzieży szkół

uczniowie szkoły gimnazialnej: 15/8

gimnazjalnych i

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej

ponadgimnazjalnych z terenu

Razem: 34045/34035

0,00

1 307,99

Inspekcja Sanitarna:
0,00
Organizacja
pozarządowa: 0,00

miasta i powiatu słupskiego - etap
powiatowy. Międzyszkolny
konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
adresowany do młodzieży szkół
podstawowych Miasta Słupska.
Edukacja w zakresie profilaktyki
HIV uczniów szkół podstawowych.
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, pacjentów i
społeczności lokalnej.
OT1.CO1.CS2.Z3

Lekcje przestrogi: "Życie pod

uczniowie szkoły gimnazialnej

0,00

0,00

uczniowie szkoły gimnazialnej: 4/4

0,00

0,00

uczniowie szkoły gimnazialnej

0,00

0,00

murem", "Nie zamykaj oczu piłem, brałem". Spektakl "Dobre
wybory", oraz "Droga donikąd"
OT1.CO1.CS2.Z3

Nauka radzenia sobie w
sytuacjach zagrożenia
wykorzystania seksualnego.
Nauka zachowania gdy ktoś
proponuje papierosy, alkohol,
narkotyki. Zapoznanie ze
szkodliwością działania używek i
tego konsekwencji.- DOTYCZY
uczniów upośledzonych w stopniu
umiarkowanym i znacznym

OT1.CO1.CS2.Z3

Omawianie zagadnień

inne: 0,00

związanych z zachowaniem
ryzykownym. Edukacja w zakresie
ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi droga płciowa.
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OT1.CO1.CS2.Z3

Pogadanki nt. chorób

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

przenoszonych droga płciowa z

/1010

0,00

0,00

2 268,00

2 268,00

uwzględnieniem HIV/AIDS (
plakaty, broszurki, ulotki
tematyczne). "Seks z
zabezpieczeniem" prelekcja na
temat odpowiedzialnych
zachowań
OT1.CO1.CS2.Z3

Program edukacyjny "Zatrzymać

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

AIDS - dotrzymać obietnicy". I

615/617

Inspekcja Sanitarna:

Miejsko-Powiatowa Olimpiada

0,00

Wiedzy o HIV/AIDS pn.
"Świadoma droga ku dorosłości"
dla młodzieży szkół gimnazjalnych
( etap szkolny i
miejsko-powiatowy), Olimpiada
Wiedzy o HIV/AIDS pn. Nie daj
szansy AIDS " dla młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych miasta
Słupska (etap szkolny i
powiatowy)
OT1.CO1.CS2.Z3

Przekazywanie informacji

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 1500/1056

83 600,00

83 600,00

ogół społeczeństwa: 1000/744

13 200,00

13 200,00

dotyczących HIV/AIDS podczas
spotkań z rodzicami. Rozdanie
ulotek informacyjnych.
OT1.CO1.CS2.Z3

Realizacja programu
"partyworking" skierowanego do
klientów dyskotek

OT1.CO1.CS2.Z3

Realizacja programu pracy

inne: 0,00

ulicznej skierowanej do osób
wymagających wsparcia.
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OT1.CO1.CS2.Z3

Realizacja treści programowych

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

dotyczących problematyki

/490

0,00

0,00

200,00

200,00

10 000,00

9 980,78

0,00

0,00

0,00

0,00

HIV/AIDS w ramach zajęć
Przygotowania do życia w
rodzinie, godzin wychowawczych
OT1.CO1.CS2.Z3

Szkolenie dla pedagogów z

pracownicy oświaty: 28/35

placówek nauczania i wychowania
OT1.CO1.CS2.Z3

Współpraca szkół z instytucjami

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

wspierającymi działalność

6834/6480

profilaktyczną. Organizacja
warsztatów dla młodzieży
"Wchodzenie w dorosłość" i "Stop
zachowaniom ryzykownym" Akcja
honorowego krwiodawstwa wraz z
działaniami profilaktycz. w
zakresie HIV/AIDS Pogadanka z
położna nt. chorób przenoszonych
droga płciowa. Warsztaty z
zakresu profilaktyki zakażeń
HIV/AIDS. Konkurs "Szkoła XXI
wieku>
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja materiałów

ogół społeczeństwa: 140/106

informacyjnych, ulotek, plakatów , uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
broszur z informacjami nt.

934/934

HIV/AIDS Spotkanie

Razem: 1074/1040

przedstawiciela Centrum
Profilaktyki Uzależnień z
rodzicami uczniów nt. skutków
zażywania narkotyków
OT1.CO1.CS4.Z2

Gazetka informacyjna

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
45/45
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inne: 100,00

OT1.CO1.CS4.Z2

Zintegrowanie istniejącego

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

8 000,00

8 000,00

systemu informacyjnego

1271/1650

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 10/10

0,00

0,00

Rozbudowa systemu informacji

uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:

0,00

0,00

wykorzystującego: stronę

563/563

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

przeprowadzenie badań
ankietowych "Alkohol, Narkotyki,
Przemoc - HIV/AIDS wśród
uczniów. Opracowanie
nowatorskich programów
profilaktycznych skierowanych do
młodzieży szkolnej.
OT1.CO2.CS1.Z1

Dwufalowy program
edukacyjno-profilaktyczny.
Prezentacja w TV lokalnej
zagadnień w ramach profilaktyki
HIV/AIDS

OT1.CO2.CS1.Z1

Kontynuacja działalności
istniejącego systemu
informacyjnego

OT1.CO2.CS1.Z1

internetową, adres e-mail
pedagoga szkolnego.
OT1.CO2.CS1.Z1

Rozbudowanie systemu informacji uczniowie szkoły podstawowej
(zajęcia profilaktyczne, dostęp do

uczniowie szkoły gimnazialnej:

literatury , propagowanie stron

1100/1100

internetowych i telefonów

Razem: 1100/1100

zaufania).
OT1.CO2.CS1.Z1

Rozdawnictwo materiałów

ogół społeczeństwa: 4000/4000

edukacyjnych o tematyce
HIV/AIDS przekazanie informacji
o kampani Społecznej "Wróć bez
HIV" drogą internetowa,
ekspozycje wizualne (plakaty,
ulotki).
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OT1.CO2.CS1.Z1

Umieszczenie informacji na

uczniowie szkoły gimnazialnej

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 200/200

1 000,00

1 000,00

ogół społeczeństwa: 200/200

0,00

18 500,00

stronie internetowej, rozdawanie
ulotek
OT1.CO2.CS1.Z1

Utworzenie bazy informacyjnej o

ogół społeczeństwa: 5/5

danych epidemiologicznych,
publikacjach, dotycz. problemu
HIV/AIDS i adresach Punktów
Konsultacyjnych i danych dostępu
do informacji w internecie.
Współpraca z Wojewódzkim
Centrum Leczenia Uzależnień w
Zapowiedniku
OT1.CO2.CS1.Z2

Prelekcja z zakresu
przeciwdziałania agresji,
szkodliwości spożywania
alkoholu, używania narkotyków ,
zakażenia HIV/AIDS

OT1.CO2.CS1.Z2

Utworzenie i otwarcie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego

Krajowe Centrum ds.

anonimowych , bezpłatnych

AIDS: 0,00

badań w kierunku zakażenia

Organizacja

wirusem HIV
OT1.CO2.CS2.Z1

Anonimowe i bezpłatne

inne: 0,00

pozarządowa: 0,00
ogół społeczeństwa: 200/400

21 300,00

testowanie krwi w kierunku
nosicielstwa HIV
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21 300,00

OT1.CO2.CS3.Z3

15 szkoleń dla służb więziennych

służby mundurowe: /585

0,00

747 230,00

1 000,00

950,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

dotycz. problematyki narkomanii
wśród osadzonych,
rozpoznawania osób znajdujących
się pod ich wpływem,
postępowania po zawodowym
kontakcie pracownika z wirusami
przenoszonymi droga krwi,
kontrola bezpieczeństwa
medycznego i bakteriologicznego
(HIV, WZWB, WZWZ) Leczenie
substytucyjne osób
uzależnionych, Przeciwdziałanie
narkomanii, problematyka
HIV/AIDS
OT1.CO2.CS3.Z3

Szkolenia pt: Zakażenia wirusem

pracownicy służby zdrowia

HIV i chorobą AIDS,

służby ratunkowe

Epidemiologia, patogeneza,
Diagnostyka, Metody leczenia,
Postępowanie poekspozycyjne,
Aspekty psychologiczne.
OT2.CO1.CS1.Z1

Dyżury specjalistów psychoterapii ogół społeczeństwa: /1097
uzależnień , specjalistów
przeciwdziałania przemocy,
psychologa, psychoterapeuty,
socjoterapeuty, pedagoga,
prawnika, kuratora

OT2.CO1.CS1.Z1

Pomoc i wsparcie dla osób

osoby żyjące z HIV/AIDS: 30/30

żyjących z HIV, chorych na AIDS i
ich bliskich. "Turnus
rehabilitacyjno-terapeutyczny dla
osób seropozytywnych i ich
bliskich"
OT2.CO1.CS1.Z4

Teatr profilaktyczny

ogół społeczeństwa: 70/56
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inne: 0,00

OT2.CO1.CS1.Z5

czerwona kokarda,solidarni z

ogół społeczeństwa: 140/140

0,00

0,00

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

ogół społeczeństwa: 70/70

0,00

0,00

3 Szkolenia z zakresu

pracownicy służby zdrowia: /129

0,00

2 981,69

problematyki HIV/AIDS

pracownicy oświaty: /16

Razem:

1 050 521,09

chorymi
OT2.CO1.CS1.Z7

Projekcje filmów o tematyce
profilaktycznej ,, A miało być
inaczej ", Życie z HIV " podczas
zajęć profilaktycznych z
pedagogiem szkolnym oraz na
zajęciach z wychowawcą

OT2.CO1.CS2.Z5

wychowanie do Życia w Rodzinie
,ankiety

OT1.CO1.CS1.Z2

służby ratunkowe: /50
Razem: /195
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Urząd Wojewódzki - śląski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja dla pracowników

pracownicy służby zdrowia: /50

0,00

1 273,78

pracownicy służby zdrowia: /43

0,00

2 410,64

pracownicy służby zdrowia: /47

0,00

2 411,20

służby mundurowe: /72

0,00

2 842,55

pracownicy służby zdrowia: /60

0,00

675,76

Udział w kampanii multimedialnej

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

realizowanej przez Krajowe

studenci

ochrony zdrowia "Problem
zakażenia wirusem HIV u dzieci i
młodzieży"
OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja dla pracowników
ochrony zdrowia pt.: "Dziecko
zakażone wirusem HIV w
podstawowej opiece zdrowotnej epidemiologia i postepowanie po
ekspozycji zawodowej"

OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja dla pracowników
ochrony zdrowia pt.: "Dziecko
zakażone wirusem HIV w
podstawowej opiece zdrowotnej epidemiologia i postępowanie po
ekspozycji zawodowej"

OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja dla służb
mundurowych pt.: "Bezpieczne
wakacje"

OT1.CO1.CS1.Z2

Udział w kampanii "Daj szansę
swojemu dziecku, nie daj szansy
AIDS" poprzez przedstawienie
szczegółowych informacji
podczas konferencji pt.:
"Karmienie piersią - szczególna
rola opieki okołoporodowej"

OT1.CO1.CS1.Z2

Centrum ds. AIDS skierowanej do
osób podróżujących

STRONA 281 z 295

OT1.CO2.CS1.Z2

Udzielanie pomocy merytorycznej ogół społeczeństwa
dot. możliwości testowania,

pracownicy administracji rządowej i

leczenia, uzyskania wsparcia

samorządowej

osobom indywidualnym oraz

członkowie organizacji

pomocy merytorycznej osobom

pozarządowych

0,00

0,00

0,00

0,00

zajmującym się działalnością w
ramach profilaktyki HIV/AIDS (w
tym także uczestnictwo w
konferencjach, seminariach
prezentując treści nt. problematyki
HIV/AIDS)
OT2.CO1.CS1.Z2

Prowadzenie działu HIV/AIDS w

ogół społeczeństwa

ramach strony internetowej
Wydziału Nadzoru nad Systemem
Opieki Zdrowotnej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach - strona zawiera
podstawowe informacje z zakresu
aspektów prawnych,
epidemiologicznych, wiedzy
merytorycznej, informacji
prasowych z zakresu HIV/AIDS.
Ponadto możliwości leczenia,
wykonywania testów, adresy
instytucji działających w zakresie
profilaktyki i leczenia HIV/AIDS
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OT2.CO1.CS1.Z5

Spotkania z przedstawicielami

pracownicy administracji rządowej i

jednostek administracji

samorządowej

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

9 613,93

samorządowej - spotkania
dotyczą możliwości realizacji
zadań wynikających z
Harmonogramu Realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania HIV na lata
2007-2011, zagadnień z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS, możliwości
finansowania zadań z zakresu
HIV/AIDS oraz merytorycznego
wsparcia przy tworzeniu własnych
OT2.CO1.CS1.Z7

Działalność wydawnicza -

ogół społeczeństwa

opracowanie pt.: "Choroby XXI
wieku AIDS Wątrobowe Zapalenie
Wątroby" za rok 2009

STRONA 283 z 295

Data wygenerowania: 2010-06-08

Urząd Wojewódzki - warmińsko-mazurski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Konferencja szkoleniowa dla

pracownicy służby zdrowia: 120/120

0,00

1 191,56

pracownicy służby zdrowia: 1/1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pielęgniarek medycyny szkolnej
pod hasłem "Działalność
profilaktyczna pielęgniarki w
środowisku nauczania i
wychowania"
OT1.CO1.CS1.Z1

Przygotowanie i obsługa spotkań

Wojewódzkiego Zespołu do spraw pracownicy oświaty: 1/1
realizacji Krajowego Programu

służby mundurowe: 2/2

Zwalczania AIDS i Zapobiegania

pracownicy administracji rządowej i

Zakażeniom HIV w siedzibie

samorządowej: 6/6

Warmińsko-Mazurskiego Centrum członkowie organizacji
Zdrowia Publicznego w Olsztynie. pozarządowych: 1/1
Razem: 11/11
OT1.CO1.CS1.Z1

Sporządzenie wojewódzkiego

pracownicy służby zdrowia: 1/1

harmonogramu realizacji zadań

pracownicy oświaty: 1/1

Krajowego Programu Zwalczania

służby mundurowe: 2/2

AIDS i Zapobiegania Zakażeniom

pracownicy administracji rządowej i

HIV na 2010 rok

samorządowej: 6/6
członkowie organizacji
pozarządowych: 1/1
Razem: 11/11

OT1.CO1.CS1.Z2

Obchody Światowego Dnia AIDS

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): kalendarze kampanii

w dniu 1 grudnia 2009

kobiety w wieku prokreacyjnym,

działania wspomagające kampanię: materiał

kobiety ciężarne i planujące ciążę

informacyjny w TVP Oddział w Olsztynie, spoty radiowe
w radiach regionalnych, artykuły w prasie regionalnej
sponsorzy i partnerzy: przedstawiciele massmediów
regionalnych
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OT1.CO1.CS1.Z2

Przeprowadzenie akcji

kobiety w wieku prokreacyjnym,

elementy kampanii (gadżety): koszulki, ołówki

edukacyjno-profilaktycznej pn.

kobiety ciężarne i planujące ciążę

działania wspomagające kampanię: artykuły w prasie

"Niechciany Podarunek" w

studenci

studenckiej, informacje o akcji w studenckim radio,

ramach ogólnopolskiej Kampanii

dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych

Społecznej "ryzyKOchania" na

adresowanych do studentów

0,00

2 667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,50

terenie Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztymie
OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z Polskim Radiem

ogół społeczeństwa

działania wspomagające kampanię: emisja dwóch

Olsztyn z okazji Światowego Dnia kobiety w wieku prokreacyjnym,

wywiadów dotyczących problematyki HIV/AIDS

AIDS

kobiety ciężarne i planujące ciążę

elementy kampanii (gadżety): kalendarze kampanii

Współpraca z Gazetą Nasz

ogół społeczeństwa

"Wróć bez HIV", koszulki
OT1.CO1.CS1.Z2

Olsztyniak z okazji Światowego

działania wspomagające kampanię: artykuł w gazecie
Nasz Olsztyniak

Dnia AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z Gazetą Olsztyńską

ogół społeczeństwa

z okazji Światowego Dnia AIDS

działania wspomagające kampanię: opublikowany został
wywiad z Dyrektorem W-M CZP dotyczący problematyki
HIV/AIDS

OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z Radiem Planeta FM ogół społeczeństwa

sponsorzy i partnerzy: konsultanci wojewódzcy w

w Olsztynie z okazji Światowego

ochronie zdrowia

Dnia AIDS

działania wspomagające kampanię: emisja spotów
reklamowych kampanii

OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z Radiem UWM FM

kobiety w wieku prokreacyjnym,

działania wspomagające kampanię: wywiad dotyczacy

w Olsztynie z okazji Światowego

kobiety ciężarne i planujące ciążę

problematyki HIV/AIDS, emisja spotów kampanii " Wróć

Dnia AIDS

studenci

bez HIV"
elementy kampanii (gadżety): kalendarze kampanii "
Wróć bez HIV"

OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z Radiem UWM FM z studenci

działania wspomagające kampanię: emisja 30 spotów

okazji Juwenaliów Olsztyńskich

radiowych kampanii "Wróć bez HIV"oraz

-Kortowiada 2009

przeprowadzenie wywiadu z udziałem pracownika
W-MCZP
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OT1.CO1.CS1.Z2

Współpraca z Telewizją Polską

ogół społeczeństwa

działania wspomagające kampanię: materiał

0,00

0,00

ogół społeczeństwa

0,00

0,00

Przekazanie Krajowemu Centrum

pracownicy administracji rządowej i

0,00

0,00

ds. AIDS uwag i opinii

samorządowej

0,00

0,00

0,00

0,00

Oddział w Olsztynie z okazji

informacyjny przygotowany z okazji Światowego Dnia

Światowego Dnia AIDS

AIDS i program "Opinie" z udziałem Dyrektora W-MCZP
oraz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

OT1.CO1.CS1.Z2

patronat nad kampanią medialną
"Wróć bez HIV"

OT1.CO1.CS2.Z1

dotyczących Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13
września 2005 r. w sprawie
krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.
1590).
OT1.CO1.CS2.Z2

Zamieszczanie informacji

ogół społeczeństwa

dotyczących tematyki HIV/AIDS

kobiety w wieku prokreacyjnym,

oraz działań podejmowanych

kobiety ciężarne i planujące ciążę

przez W-M CZP na stronie
internetowej
OT1.CO1.CS2.Z3

kontynuacja działań edukacujnych kobiety w wieku prokreacyjnym,
podejmowanych przez lekarzy

kobiety ciężarne i planujące ciążę

ginekologów i położników w

pracownicy służby zdrowia: 50/

zakresie badań kobiet w ciąży w

Razem: 50/

Liczba programów edukacyjnych: liczba odbiorców

kierunku HIV podczas dorocznej
konferencji W-M Oddziału
Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego
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Wojewoda: 0,00

OT1.CO1.CS2.Z4

Przeprowadzenie ankiety

studenci: 100/240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

dotyczącej HIV/AIDS wśród
studentów Podsumowanie
wyników ankiety ujęto w "Analizie
ankiety dotyczącej HIV/AIDS
przeprowadzonej wśród
studentów podczas Juwenaliów
Olsztyńskich-Kortowiada 2009 w
dniu 15 maja 2009"
OT1.CO1.CS3.Z4

Dystrybucja materiałów

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Wskaźnik dodatkowy 1: 1 szkoła rodzenia - 1000 szt

informacyjno-edukacyjnych

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

ulotek

dotyczących HIV/AIDS do szkoły

1000/1000

rodzenia.

pracownicy służby zdrowia
Razem: 1000/1000

OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja do szpitali

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: do 15 szpitali - po 1000 ulotek -

różnorodnych materiałów

kobiety w wieku prokreacyjnym,

w sumie 15 tys.

informacyjno-edukacyjnych

kobiety ciężarne i planujące ciążę

(plakaty, ulotki, broszury)

pracownicy służby zdrowia

dotyczących profilaktyki HIV/AIDS
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja różnorodnych

kobiety w wieku prokreacyjnym,

materiałów

kobiety ciężarne i planujące ciążę:

informacyjno-edukacyjnych

1000/1000

adresowanych do studentów

studenci: 10000/10000

podczas Juwenaliów

Razem: 11000/11000

Olsztyńskich-Kortowiada 2009.
OT1.CO1.CS4.Z2

Dystrybucja wśród pielęgniarek

pracownicy służby zdrowia: 500/500

medycyny szkolnej materiałów

uczniowie szkoły podstawowej:

informacyjno-edukacyjnych

500/500

adresowanych do uczniów.

uczniowie szkoły gimnazialnej:
2000/2000
uczniowie szkoły ponadgimnazialnej:
2500/2500
Razem: 5500/5500
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OT1.CO2.CS2.Z1

Wystąpienie do Krajowego

pracownicy administracji rządowej i

Centrum ds. AIDS z prośbą o

samorządowej

Liczba PKD: 1

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Wojewoda: 0,00

0,00

0,00

Wojewoda: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

4 433,06

rozpatrzenie możliwości
uruchomienia w 2010r. w Elblągu
Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego,
wykonującego bezpłatne i
anonimowe testowanie w kierunku
HIV połączone z poradnictwem.
OT2.CO1.CS1.Z1

rozszerzenie wachalrza oferty

członkowie organizacji

programowej w konkursie ofert dla pozarządowych
organizacji pozarządowych na
projekty z zakresu pomocy
społecznej
OT2.CO1.CS2.Z1

włączenie się w obchody

inne

Światowego Dnia Aids w woj.
warm.maz.
OT3.CO2.CS1.Z1

Rozesłanie do szpitali

pracownicy służby zdrowia

"Rekomendacji grupy ekspertów

Liczba placówek, które przyjęły i realizują te standardy:
3

powołanych przez Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne w
zakresie perinatalnej transmisji
HIV"
OT3.CO2.CS1.Z3

Rozesłanie do wszystkich szpitali

pracownicy służby zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: 18 szpitali

posiadających w swoich
strukturach oddziały
ginekologiczno-położnicze
informacji o wytypowanych w
województwie ośrodkach
referencyjnych dla ciężarnych
HIV(+)
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Urząd Wojewódzki - wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Organizacja Światowego Dnia

ogół społeczeństwa

Ocena efektywności podejmowanych działań: PCK

Walki z AIDS 01.12.2009 roku w

pracownicy oświaty

podjęło współpracę z 5 Gimnazjami w Poznaniu,

województwie wielkopolskim

uczniowie szkoły gimnazialnej

przeszkolono ok. 345 uczniów

poprzez przekazanie dotacji w

Wskaźnik dodatkowy 1: Poznań: w czasie tramwajady

formie konkursu ofert,

1.12.2009 r. 35 wolontariuszy dotarło z ulotkami do ok.

Stowarzyszeniu PCK oddział w

10.000 osób

Poznaniu,

Wskaźnik dodatkowy 2: Kalisz: w czasie heppeningu

25 000,00

13 000,00

250,00

219,84

4 390,00

4 390,00

30 641,52

30 641,52

1.12.2009 uczniowie Liceum nr. 1 rozdali ok. 1000
szt.ulotek
OT1.CO1.CS1.Z2

Kolportaż elementów kampanii

ogół społeczeństwa

elementy kampanii (gadżety): ulotki: 30000, kalendarze

"Wróć bez HIV " plakaty, ulotki,

100, długopisy 100, pakiety edukacyjne z

długopisy, kalendarze

prezerwatywami 100.

przekazanych z Krajowego
Centrum ds AIDS
OT1.CO1.CS1.Z2

Udział w finale wojewódzkiego

ogół społeczeństwa

Efektywność kampanii: W konkursie brało udział 167

konkursu plastycznego na plakat,

uczniowie szkoły gimnazialnej

Gimnazjów z Wielkopolski, ok 25.000 uczniów

zorganizowanego dla

Wskaźnik dodatkowy 1: w województwie wielkopolskim

gimnazjalistów z Wielkopolski

funkcjonuje ponad 600 Szkół Gimnazjalnych

przez WSSW w Poznaniu, w
ramach realizacji kampanii pt.
Wróć bez HIV.
OT1.CO1.CS1.Z2

Udział w społecznej,

ogół społeczeństwa

Efektywność kampanii: W Wielkopolsce na 56

multimedialnej kampanii Wróć bez

bilboardach przedstawiono trzy kreacje kampanii

HIV. Zlecenie druku, wyklejenia i

pt.Wakacje marzeń 2099 zł. HIV gratis oraz Przystanek

ekspozycji billboardów na terenie

w podróży 50 zł. HIV gratis, a także Wyjazd służbowy.

województwa wielkopolskiego

Dieta 45 euro. HIV gratis.

Agencji Reklamowej MARTIS S.A.

Wskaźnik dodatkowy 1: W Poznaniu i byłych miastach
wojewódzkich zawieszone były billboardy, mające
zwrócić uwagę odbiorców na unikanie ryzykowanych
zachowań i poznanie swojego statusu serologicznego
poprzez zrobienie testu w kierunku HIV.
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OT1.CO1.CS1.Z2

Zlecenie w Zakładzie

ogół społeczeństwa

Efektywność kampanii: ulotki przekazano podczas

Poligraficznym WUW druku ulotek

konferencji w Kuratorium Oświaty oraz na spotkaniu

zatytułowanych

Dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych,

1. Wakacje marzeń 2099 zł. HIV

powiatowych centrów pomocy rodzinie

1 100,00

1 057,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

35 000,00

7 380,00

Razem:

58 688,36

gratis
2. Ulotka do ogółu społeczeństwa
OT1.CO1.CS3.Z4

Zlecenie w Zakładzie

kobiety w wieku prokreacyjnym,

Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotki zostały przekazane do

Poligraficznym WUW druku

kobiety ciężarne i planujące ciążę

czterech SP ZOZ w Poznaniu, które posiadaja oddziały

ulotek dotyczących kampanii pt.

ginekologiczno - polożnicze

"Daj szansę swojemu dziecku.
Nie daj szansy AIDS".
OT1.CO2.CS1.Z1

Konferencja prasowa dla

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba uczestników 20 osób

dziennikarzy

pracownicy massmediów

Wskaźnik dodatkowy 2: konferencja zorganizaowana
przez Biuro Prasowe Wojewody Wielkopolskiego

OT1.CO2.CS2.Z1

Sfinansowanie badań testowych

ogół społeczeństwa: 2500/530

Wskaźnik dodatkowy 1: Przeznaczono środki na

w kierunku HIV dla ogółu

wykonanie 2500 badań testowych w kierunku wirusa

mieszkańców województwa

HIV.

wielkopolskiego

Wskaźnik dodatkowy 2: Do anonimowych i bezpłatnych
badań zgłosiło się 530 osób. Nie znaleziono przeciwciał
anty HIV.
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Urząd Wojewódzki - zachodniopomorski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I
ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZA ROK 2009

Lp.

Zadanie własne

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba

Pozostałe

zakładana/Liczba wykonana

Planowana

Wydatkowana

Wydatkowana

kwota realizacji

kwota realizacji

kwota

zadania

zadania

dofinansowania z
pozostałych źródeł

OT1.CO1.CS1.Z1

Wiedza = zdrowie. zadanie

osoby świadczące usługi seksualne

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba

realizowane we wsparciu

oraz korzystające z tych usług: 50/100 klientów programu

wojewody

mężczyźni uprawiający seks z

3 450,00

3 450,00

Wojewoda: 3 450,00

5 000,00

5 000,00

Wojewoda: 5 000,00

4 300,00

4 300,00

Wojewoda: 4 300,00

mężczyznami: 20/20
Razem: 70/120
OT1.CO1.CS1.Z1

program edukacji młodzieży

studenci: 100/100

szkolnej
OT1.CO2.CS1.Z1

działania edukacyjne w szkołach

Ocena efektywności podejmowanych działań: liczba
odbiorców prasy, liczba uczestników programu

pracownicy oświaty: 30/30
studenci: 500/500
Razem: 530/530

OT1.CO2.CS1.Z1

edukacja służb społecznych

pracownicy służby zdrowia: 50/50

10 000,00

10 000,00 Wojewoda: 10 000,00

20 000,00

20 000,00 Wojewoda: 20 000,00

służby mundurowe: 200/200
pracownicy socjalni: 50/50
służby ratunkowe: 120/120
członkowie organizacji
pozarządowych: 20/20
Razem: 440/440
OT1.CO2.CS1.Z1

opracowanie i dystrybucja

pracownicy służby zdrowia: 100/100

materiałów informacyjnych dla

pracownicy oświaty: 100/100

służb społecznych

służby mundurowe: 100/100
pracownicy socjalni: 100/100
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/100
członkowie organizacji
pozarządowych: 100/100
Razem: 600/600
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OT2.CO1.CS1.Z1

wsparcie dla osób

kobiety żyjące z HIV: 10/10

Pozytywne zmiany w środowisku osób najbliższych na

seropozytywnych

rodziny z dziećmi: 75/75

podstawie ankiety ewaluacyjnej: tak

osoby niepełnoletnie żyjące z

Liczba programów w tym nowych: 1

7 000,00

7 000,00

Wojewoda: 7 000,00

7 000,00

7 000,00

Wojewoda: 7 000,00

Razem:

56 750,00

HIV/AIDS: 12/12
osoby żyjące z HIV/AIDS: 35/35
Razem: 132/132
OT2.CO1.CS2.Z4

organizacja seminarium "Kobieta

członkowie organizacji

Efektywność realizowanych programów na podstawie

a AIDS" m.in. dla osób

pozarządowych: 20/20

analizy danych ewaluacyjnych: ankieta ewaluacyjna

bezrobotnych

inne: 30/30

Liczba udzielonych dotacji: 1

Razem: 50/50

Kwota dotacji: 3000

STRONA 295 z 295

