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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

1

Kampania i inne działania informacyjn
e.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej z zakresu
ogół społeczeństwa
HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową
skierowanej do ogółu społeczeństwa z użyciem optymalnych
kanałów komunikacji - kampania społeczna pod hasłem
„#mamczasrozmawiac”, skierowana do rodziny wielopokoleniowej.

liczba kampanii: 1

2

Działania edukacyjne podczas imprez
masowych dostępnych dla ogółu
społeczeństwa oraz przedsięwzięć
skierowanych do wybranych grup
zawodowych, w tym organizowanie
stoisk informacyjnych połączonych z
dystrybucją materiałów edukacyjnych.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS inicjuje i czynnie uczestniczy w
spotkaniach ekspertów i konferencjach specjalistycznych oraz
wydarzeniach skierowanych do ogółu społeczeństwa.
W 2017 r. Centrum brało udział w:
- XI Konferencji Top Medical Trends 2017 w Poznaniu (pod
patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej);
- 6 Ogólnopolskim Kongresie Starzenia się – Pacjent 65+ w
codziennej praktyce lekarskiej
w Gdańsku;
- Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów
Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych” – INTERNA 2017
w Krakowie.
W czasie konferencji medycznych, goszczących od 800 do 2500
lekarzy, prowadzone były stoiska z materiałami dotyczącymi
HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową. Lekarze
otrzymywali też ulotki z informacją, kiedy należy proponować
pacjentowi test w kierunku HIV. Promowane były Punkty
Konsultacyjno-Diagnostyczne (PKD), wykonujące anonimowo,
bezpłatnie i bez skierowania badania w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym.

liczba tytułów publikacji: 10
liczba konferencji: 3
liczba stoisk informacyjnych: 3
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ogół społeczeństwa
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
564496,90

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

3

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą p
łciową.
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej "Res Humanae

Szkolenia między innymi dla pracowników medycznych,
pracowników laboratoriów i centrów krwiodawstwa, prelegentów,
nauczycieli, pedagogów, realizatorów KP, studentów oraz innych
grup zawodowych w kontekście problematyki HIV/AIDS.
W 2017 roku zrealizowano szkolenia:
1) Szkolenia dla m.in. pracowników medycznych i osób
prowadzących działania edukacyjne w zakresie podstawowej
wiedzy na temat HIV/AIDS w kontekście problematyki HIV/AIDS i
ZPDP,
2) Szkolenia dla pracowników laboratoriów, punktów
krwiodawstwa, innych placówek wykonujących testy w kierunku
HIV,
3) Szkolenie certyfikacyjne dla doradców prowadzących
poradnictwo okołotestowe w zakresie HIV/AIDS oraz prolongata
certyfikatu.

4

Działania służące zwiększeniu
Wydatki związane z umowami zlecanymi w zakresie tematyki
dostępności do informacji z zakresu
HIV/AIDS.
problematyki HIV i AIDS oraz chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS
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lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba szkoleń: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Szkolenie
certyfikacyjne dla doradców
prowadzących poradnictwo
okołotestowe w zakresie
HIV/AIDS oraz prolongata
certyfikatu - 24 osoby
Wskaźnik dodatkowy 1: Szkolenia
dla pracowników laboratoriów,
punktów krwiodawstwa, innych
placówek wykonujących testy w
kierunku HIV - 40 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: Szkolenia
dla pracowników medycznych 109 osoby
Wskaźnik dodatkowy 1: Szkolenia
dla osób prowadzących działania
edukacyjne - 91 osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
143340,00

specjaliści/eksperci
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

poziom dostępności do informacji:
Poradnictwo HIV/AIDS w zakresie
prawa oraz profilaktyki zakażeń
HIV/STI, postępowania po
ekspozycyjnego i innych
aspektów medycznych, wsparcia
psychologicznego dla osób
dotkniętych problemem HIV/AIDS
i ich bliskich.

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

5

Opracowanie, wydawanie i
dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i
zawodowych) różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Przygotowanie, wznowienie, druk i dystrybucja materiałów
ogół społeczeństwa
zawierających treści profilaktyczne z zakresu problematyki
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową:
- broszura pt. „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, bez względu na
to gdzie mieszkasz czy pracujesz",
- broszura pt. „HIV/AIDS?! O co kaman?!”,
- broszura pt. „Zakażenia przenoszone drogą płciową, czyli jak
dbać o zdrowie”,
- broszura pt. „Choroby przenoszone drogą płciową”,
- ulotka „Dodatni wynik testu w kierunku HIV – co dalej?”
- ulotka dla kobiet KOBIETA, SEX, ZDROWIE
- Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowany na lata 2017-2021
- ulotka w formie podkładki pod kubek
- notes konferencyjny
- kalendarz trójdzielny
- kalendarz książkowy z podstawowymi informacjami nt. HIV i
AIDS

6

Program Telefon Zaufania
Finansowanie programu Telefon Zaufania - profilaktycznego
————————————————— programu ogólnopolskiego, adresowanego do wszystkich osób
fundacja lub stowarzyszenie
zainteresowanych problematyką HIV/AIDS.
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osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
populacje kluczowe

liczba tytułów publikacji: 11
Wskaźnik dodatkowy 1: kalendarz
trójdzielny oraz kalendarz
książkowy - 3. 202 szt.
(trójdzielny), 1.058 szt.
(książkowy)
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka dla
kobiet KOBIETA, SEX, ZDROWIE
- 12.000 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. „Choroby przenoszone drogą
płciową” - 8.636 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. „HIV/AIDS?! O co kaman?!” 72.727 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. „Co musisz wiedzieć o HIV i
AIDS, bez względu na to gdzie
mieszkasz czy pracujesz - 30.000
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. „Zakażenia przenoszone drogą
płciową, czyli jak dbać o zdrowie”
- 55.263 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
„Dodatni wynik testu w kierunku
HIV – co dalej?” - 2.678 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Harmonogram realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV opracowany na lata
2017-2021 - 2.187 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka w
formie podkładki pod kubek oraz
notes konferencyjny - 88 888 szt.
(ulotka), 14 414 szt. (notes).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
171490,48

liczba projektów/programów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
98000,00

7

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne. Finansowanie działalności Punktów Konsultacyjno————————————————— Diagnostycznych, w których można wykonać bepłatnie i
fundacja lub stowarzyszenie
anonimowe testy w kierunku HIV, wraz z poradnictwem
okołotestowym.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
populacje kluczowe

liczba PKD: 31
liczba klientów PKD: 34704
liczba konsultacji: 34704
liczba wykonanych testów: 34673
Wskaźnik dodatkowy 1: wyniki
dodatnie - 492

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1470096,06

8

Zakup testów do Punktów Konsultacyj
no-Diagnostycznych.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS jako koordynator Programu
zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia jest zobowiązane do
zapewnienia stałych dostaw testów przesiewowych niezbędnych
w diagnostyce weryfikującej zakażenie HIV dla Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych na trenie kraju.

klienci PKD, ich rodziny i bliscy
klienici PKD

liczba PKD: 31
liczba klientów PKD: 34704
liczba konsultacji: 34704
liczba wykonanych testów: 34

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
359918,58

9

Program polityki zdrowotnej
Ministerstwa Zdrowia pn.: "Leczenie
antyretrowirusowe osób żyjacych z
wirusem HIV w Polsce na lata
2017-2021"
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Głównym Celem Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa
Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem
HIV w Polsce” jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS,
poprzez zapewnienie dostępu do leczenia antyretrowirusowego
(ARV). Właściwie prowadzone leczenie ARV powoduje
zmniejszenie zapadalności na HIV i śmiertelności z powodu AIDS
oraz zmniejszenie zakaźności osób zakażonych HIV dla populacji
osób zdrowych w Polsce.

dzieci do 18 roku życia zakażone HIV:
/108
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV): /10496
kobiety w ciąży

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 22
liczba odbiorców: 10496

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
359637281,37

10

Realizacja projektów międzynarodowy
ch.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Wspólne działania Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i
ko-infekcjom oraz redukcji szkód (HA-REACT). Nadrzędnym
celem programu HA-REACT jest poprawa profilaktyki HIV i infekcji
powiązanych, zwłaszcza gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia
wątroby, wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach
(PWID). Trzyletni program został uruchomiony pod koniec 2015
roku i jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej (UE). HAREACT realizuje 23 partnerów z 18 państw członkowskich UE,
których wspomagają partnerzy współpracujący, wśród nich:
Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
(EMCDDA). Program wdrażany jest przede wszystkim w trzech
państwach: na Litwie, Łotwie i na Węgrzech (tzw. państwa
priorytetowe programu), zaś narzędzia oraz rekomendacje
wypracowane w trakcie realizacji mają posłużyć wszystkim
państwom członkowskim UE.

osoby żyjące z HIV/AIDS
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
populacje kluczowe
osoby osadzone w zakładach
penitencjarnych

liczba projektów/ działań: 3
liczba partnerów zagranicznych:
23

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
150745,50
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Realizacja projektów międzynarodowy
ch.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Projekt Joint Action INTEGRATE - Trzeci Program Działań UE w
Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020 dotyczy promowania
zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do
podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z
korzyścią dla obywateli. Program ma wspierać i uzupełniać
inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa
członkowskie. W ramach programu, Krajowe Centrum ds. AIDS
wraz z 33 instytucjami i organizacjami z 18 państw UE
uczestniczy we Wspólnych działaniach na rzecz zintegrowanych
działań w zakresie zapobiegania, testowania i opieki nad osobami
zakażonymi HIV, wirusowym zapaleniem wątroby, gruźlicą i
zakażeniami przenoszonymi droga płciową (ang. Joint Action on
integrating prevention, testing and link to care strategies across
HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe - INTEGRATE).

osoby żyjące z HIV/AIDS
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
populacje kluczowe
osoby osadzone w zakładach
penitencjarnych

liczba partnerów zagranicznych:
33

12

Udział Polski w międzynarodowych
wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Udział Polski w międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
społecznych i medialnych. M.in w Grupie Eksperckiej ds.
HIV/AIDS i Infekcji Powiązanych (NDPHS) oraz Grupie
eksperckiej Think Tank przy Komisji Europejskiej.

specjaliści/eksperci

liczba wydarzeń, w których
uczestniczyli przedstawiciele
Polski: 19

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

13

Prowadzenie sprawozdawczości na
rzecz instytucji międzynarodowych
oraz rozpowszechnianie danych.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Prowadzenie sprawozdawczości na rzecz instytucji
międzynarodowych oraz rozpowszechnianie danych.
Sprawozdawczość międzynarodowa (w szczególności dla ECDC,
UNAIDS oraz WHO).

specjaliści/eksperci

liczba sprawozdań: 3
liczba instytucji lub organizacji: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4585,64

14

Analiza statystyczna ankiet
wypełnianych w punktach
konsultacyjno – diagnostycznych w
2016 r..
—————————————————
IBC GROUP Central Europe Holding
S.A.

Analiza statystyczna ankiet wypełnianych w punktach
konsultacyjno – diagnostycznych.Do głównych celów badania
należało:
- charakterystyka społeczno-demograficzna osób zgłaszających
się do PKD (w tym porównanie ze strukturą demograficzną
Polaków),
- analiza czynników sprzyjających zakażeniu HIV,
- analiza związków między cechami społeczno-demograficznymi,
a zachowaniami wiążącymi się z ryzykiem zakażenia HIV,
- analiza związków zachowań/sytuacji, wiążących się z ryzykiem
zakażenia HIV (z uwzględnieniem cech społecznodemograficznych klientów PKD),
- analiza mężczyzn zgłaszających się do PKD, którzy
zadeklarowali kontakty seksualne z mężczyznami ze szczególnym
uwzględnieniem mężczyzn deklarujących kontakty seksualne z
partnerami HIV+ w kontekście stosowania prezerwatyw w
stosunku do ogólnej populacji MSM zgłaszającej się do PKD,
- analiza osób zgłaszających się do PKD, które zadeklarowały
przyjmowanie środków psychoaktywnych drogą iniekcji (IDU),
- analiza klientów PKD w wieku powyżej 50 lat ze szczególnym
uwzględnieniem:
• związków zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem
zakażenia HIV w podziale na płeć,
• cech charakterystycznych dla tej grupy wiekowej w kontekście
zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową,
- analiza osób, które otrzymały wynik dodatni, uwzględniająca w
szczególności:
• charakterystykę społeczną zakażonych HIV na tle reszty
populacji osób, które zgłaszają się do PKD,
• analizę związków między cechami społeczno-demograficznymi a
zachowaniami wiążącymi się z ryzykiem zakażenia HIV,
• analizę związków zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem
zakażenia HIV,
• współwystępowanie innych chorób przenoszonych drogą
płciową,
• populację kobiet zakażonych HIV,
• populację mężczyzn zakażonych HIV.

15

Monitorowanie realizacji Programu,
prowadzenie informatycznej bazy
danych oraz udostępnianie informacji
realizatorom Programu.
—————————————————
Tronix, Connectmedica

Monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznych pracownicy administracji rządowej i
baz danych oraz udostępnianie informacji realizatorom Programu, samorządowej
poprzez m.in.:
- świadczenie usług programistycznych i konsultacji dotyczących
systemów informatycznych,
- bieżąca aktualizacja portalu internetowego http://www.hivaids.edu.pl.

STRONA 7 z 268

osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
populacje kluczowe
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
pracownicy PKD
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV w PKD: 30842
liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV w PKD: 444
liczba raportów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
19680,00

raport/informacja z bazy: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
27433,80

16

Monitoring mediów.
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi, we współpracy z
ogół społeczeństwa
————————————————— wyspecjalizowaną firmą, codzienny monitoring prasy drukowanej i
Krajowe Centrum ds. AIDS
elektronicznej w zakresie tematyki HIV/AIDS i zakażeń
przenoszonych drogą płciową. W 2017 r. monitoringiem objętych
było 803 tytuły oraz portale prasowe w internecie. Wszystkie
raporty od 2005 r. są dostępne na stronie internetowej Centrum.

liczba publikacji/artykułów: 261
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
tytułów - 803

17

Badania społeczne dotyczące
tematyki HIV/AIDS - prowadzenie
badań w wybranych grupach
docelowych, m.in.:
- badania wiedzy i postaw
społecznych i zachowań w zakresie
HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową,
- inne badania (w populacjach
kluczowych, kohortach wiekowych,
itp.) dostosowane do potrzeb w
ramach realizacji Programu.
—————————————————
konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. i
Realizacja Sp. z o.o.

liczba badań: 1
liczba raportów: 1
wyniki badań: Wyniki
zrealizowanego badania wskazują
na malejącą świadomość
związaną z ryzykiem zakażenia
wirusem HIV. W ciągu ostatnich
20 lat poziom wiedzy młodzieży o
HIV/AIDS uległ zmniejszeniu.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
74538,00

Razem:

362 891 606,33

Na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zrealizowano badanie
pn.: Ocena efektywności działań edukacyjnych z zakresu
HIV/AIDS wśród młodzieży.
Realizacja badania miała na celu:
• Określenie poziomu znajomości pojęć związanych z
problematyką HIV/AIDS.
• Określenie poziomu wiedzy związanej z tematem zakażeń,
zapobiegania zakażeniom, możliwości wykrycia / opieki / leczenia
osób zakażonych.
• Zdiagnozowanie czy uczniowie przejawiają zachowania
związane z możliwością zakażenia wirusem HIV.
• Zbadanie postaw uczniów wobec ludzi zakażonych HIV i
chorych na AIDS.
• Określenie odsetka uczniów uczestniczących w programach
edukacyjnych, a także określenie charakteru tych zajęć.
• Zbadanie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych uczniów, a także
tego w jakim stopniu są one obecnie zaspokajane.
Wyniki zrealizowanego badania wskazują na malejącą
świadomość związaną z ryzykiem zakażenia wirusem HIV. Nie
zaobserwowano znacznych zmian na przestrzeni lat w odsetkach
osób podejmujących zachowania ryzykowne.
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ogół społeczeństwa
populacje kluczowe

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

Data wygenerowania: 2018-07-06

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Realizacja w 2017 r. Narodowego
Opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
Programu Zdrowia: KPPN:
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych i publikacji.
Prowadzenie działań edukacyjnych
adresowanych do kadr
uczestniczących w realizacji zadań z
zakresu przeciwdziałania narkomanii.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
terapeuci

liczba tytułów publikacji: 2
nakład: 2100

Planowana kwota:
35000,00
Wydatkowana kwota:
35000,00
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Realizacja w 2017 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii:
Prowadzenie działań edukacyjnych
adresowanych do kadr
uczestniczących w realizacji zadań z
zakresu przeciwdziałania narkomanii
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
terapeuci

liczba konferencji: 4

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
17000,00

Zorganizowanie side – events przez delegację Polski w ramach
60 sesji CND w Wiedniu
•„Profilaktyka w zakresie HIV, HCV i gruźlicy wśród użytkowników
narkotyków i innych trudno dostępnych grup” (15 marca). Sideevent zorganizowany przez KBPN we współpracy z Fundacją
Polityki Społecznej „Prekursor” i włoską Fundacją Villa Maraini.
•„Czy potrzebne są nam standardy w zakresie redukcji popytu?”
(17 marca). Side-event zorganizowany przez KBPN we
współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i
Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA) poruszał kwestię minimalnych
standardów jakości w redukcji popytu na narkotyki oraz redukcji
szkód (EQUS) i europejskich standardów jakości w profilaktyce od
narkotyków (EDPQS). Wśród prelegentów znaleźli się
przedstawiciele Polski, Włoch oraz EMCDDA. Na przykładach
krajowych rozwiązań starali się oni odpowiedzieć na pytanie jak
należy implementować standardy (wypracowane na forum UE) na
poziomie krajowym – jak wskazuje dotychczasowa praktyka
implementacja często napotyka trudności właśnie na poziomie
krajowym.
Centrum Informacji Krajowego Biura corocznie organizuje
ogólnopolską konferencję programów redukcji szkód, zajmujących
się wymianą igieł i strzykawek oraz działaniami z zakresu redukcji
szkód w klubach i dyskotekach. Konferencja została
zorganizowana 5-6 września 2017 roku w Falentach dla ponad 40
uczestników zajmujących się przede wszystkim działaniami z
zakresu redukcji szkód. W trakcie dwóch dni wygłoszonych
zostało kilkanaście prezentacji jak również odbyły się zajęcia
warsztatowe mające na celu analizę sytuacji w obszarze nowych
substancji psychoaktywnych.
Pracownik CINN KBPN wziął udział w XXIV KONFERENCJA
Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie, która odbyła
się 4-5 grudnia 2017 w Warszawie. W sesji dotyczącej nowych
substancji psychoaktywnych przedstawiciel CINN KBPN wygłosił
prezentację pt. W pogoni za białym króliczkiem? – 10 lat w
Polsce. Ponadto zaprezentował wnioski z sesji problemowej na
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temat NSP na zakończenie konferencji.
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Realizacja w 2017 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii:
Działania informacyjne i edukacyjne.
Upowszechnianie informacji na temat
dostępu do działań profilaktycznych,
interwencyjnych, pomocowych i
placówek leczenia dla osób
zagrożonych uzależnieniem lub
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin
przez bieżącą aktualizację baz
danych i ich udostępnianie.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych ogół społeczeństwa
dotyczących zagadnień HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową przeznaczonych dla kobiet i ich
partnerów. Wydanie "Informatora - gdzie szukać pomocy?" VII
edycja

liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota:
31000,00
Wydatkowana kwota:
31000,00
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Realizacja w 2017 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii:
Profilaktyka selektywna. Poszerzanie i
udoskonalanie oferty i wspieranie
realizacji programów o naukowych
podstawach lub o potwierdzonej
skuteczności realizowanych m.in.
przez organizacje pozarządowe i
lokalnie działające podmioty publiczne
w miejscach o zwiększonym ryzyku
używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i NSP
(np. miejsca rekreacji, imprezy
muzyczne, kluby).
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

Celem zadania było zwiększenie dostępności i poszerzenie oferty osoby podejmujące ryzykowne
programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród osób
zachowania
używających narkotyków okazjonalnie poprzez uruchamianie
programów środowiskowych w miejscach zwiększonego ryzyka
używania narkotyków. Projekty były wdrażane bezpośrednio w
środowisku okazjonalnych użytkowników narkotyków lub osób
zagrożonych ich używaniem oraz w miejscach o zwiększonym
rozpowszechnieniu używania - w miejscach organizowania
masowych imprez rozrywkowych (kluby, dyskoteki, imprezy
plenerowe). Realizowane działania miały głównie charakter:
informacyjno-edukacyjny na temat ryzyka związanego z
używaniem substancji, motywujący do zmiany zachowania oraz
udziału w programie profilaktycznym lub leczniczym, informujący o
możliwościach i miejscach świadczących specjalistyczną pomoc
oraz edukacji na temat HIV. Pracownicy środowiskowi udzielali
informacji na temat obowiązującego prawa i konsekwencji
nieprzestrzegania jego przepisów oraz udostępniali materiały
informacyjno-edukacyjne.
W 2017 roku zrealizowano 14 programów w Warszawie,
Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Puławach, Gliwicach,
Częstochowie, Olsztynie, Krakowie i Zielonej Górze oraz podczas
przystanku Woodstock.

liczba projektów/programów: 14

Planowana kwota:
200000,00
Wydatkowana kwota:
200000,00
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Realizacja w 2017 r. Narodowego
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii:
Redukcja szkód. Wspieranie realizacji
programów redukcji szkód
zdrowotnych i społecznych wśród
osób używających szkodliwie i
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i NSP.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

W roku 2017 sfinansowano realizację 26 programów redukcji
szkód zdrowotnych wśród osób uzależnionych. Programy były
prowadzone głównie w większych miastach Polski np. w
Warszawie, Częstochowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Puławach,
Wrocławiu, Chorzowie oraz Zgorzelcu. Projekty były wdrażane na
ulicach, dworcach, „bajzlach”, w punktach stacjonarnych (tzw.
„drop in”), noclegowniach dla uzależnionych.
Programy obejmowały, oprócz wymiany sprzętu iniekcyjnego oraz
rozdawania prezerwatyw i środków czystości, także nawiązanie
kontaktu z klientami, działalność informacyjną i motywującą do
leczenia. Narastający problem używania środków syntetycznych w
formie pozainiekcyjnej powoduje wzrost zapotrzebowania na
prowadzenie działalności edukacyjnej i motywacyjnej dotyczącej
nowych substancji psychoaktywnych. Projekty były prowadzone
we współpracy z lokalnymi służbami i instytucjami, tj.: pomocą
społeczną oraz policją.
Cele programów ukierunkowane były na:
•przeciwdziałanie szkodom zdrowotnym i społecznym
wynikającym z uzależnienia od narkotyków i używania środków
zastępczych – tzw. dopalaczy (m.in. przeciwdziałanie zgonom z
powodu przedawkowania),
•motywowanie do zmiany wzoru przyjmowania narkotyków i
środków zastępczych (tzw. dopalaczy) na przynoszący mniej
szkód zdrowotnych (profilaktyka infekcji HIV, HCV, HBV),
•informowanie na temat dostępu do specjalistycznej pomocy i
motywowanie do skorzystania z niej,
•działania interwencyjne,
•testowanie w kierunku HIV/HCV/HBV,
•prowadzenie dziennych świetlic dla czynnych użytkowników
narkotyków.
Wymiernymi efektami tego typu projektów jest zmniejszenie szkód
zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji
psychoaktywnych poprzez m.in. zmianę wzoru używania na mniej
destrukcyjny, zmniejszanie liczby przedawkowań,
„bezpieczniejsze” zachowania seksualne, a w niektórych
przypadkach nawet podjęcie detoksykacji i terapii.
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osoby zakażone HIV
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)

liczba odbiorców: 3400
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
programów - 26

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
1123660,00
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Realizacja w 2017 r. Narodowego
Prowadzenie badań naukowych w zakresie HIV/AIDS.
Programu Zdrowia: Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii:
Realizacja badań przekrojowych
przynajmniej raz na trzy lata
dotyczących występowania zakażeń
HIV, HBV i HCV wśród użytkowników
środków odurzających, substancji
psychotropowych i NSP w ramach
kluczowego wskaźnika EMCDDA.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)

liczba/wykaz badań: 1

Planowana kwota:
93400,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:
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1 406 660,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

24

Upowszechnianie przekazu
organizowanej przez Krajowe
Centrum ds. AIDS kampani medialnej
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą p
łciową
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Opublikowano materiały kampanijne Krajowego Centrum ds. AIDS ogół społeczeństwa: /5737
„Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promującej dialog
międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza chorób
przenoszonych drogą płciową, w tym HIV w ramach
Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV.

25

Zamieszczenie informacji z zakresu
Zamieszczenie informacji o HIV w Międzynarodowym Dniu
profilaktyki HIV/AIDS na stronie GIS
Pocałunku.
na serwisie facebook
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

26

Finansowanie
Pozostałe

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Promowanie informacji związanych z Opublikowano informacje związane z obchodami Światowego
ogół społeczeństwa: /5974
obchodami Światowego Dnia AIDS
Dnia AIDS dotyczące kampanii edukacyjnej #mamczasrozmawiac
mające na celu zwiększenie dostępu na stronie GIS na serwisie facebook.
do informacji w zakresie profilaktyki HI
V/AIDS
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

27

Promowanie informacji mających na
Zamieszczenie informacji o Światowym Dniu Pamięci o Zmarłych
celu zwiększenie świadomości i
na AIDS na stronie GIS na serwisie facebook.
dostępności w zakresie HIV / AIDS.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

ogół społeczeństwa: /4417

liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

28

Popularyzacja wśród ogółu
społeczeństwa dostępności do
anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

W ramach Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV
opublikowano za pośrednictwem strony GIS serwisu facebook
informację nt. bezpłatnych Puntków KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: /9258

liczba klientów PKD: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

29

Upowszechnianie aktualnego stanu
prawnego w zakresie profilaktyki HIV/
AIDS
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Przekazano informację o aktualnym stanie prawnym w zakresie
HIV/AIDS na stronie internetowej urzędu oraz wojewódzkim
koordynatorom Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba aktów prawnych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

30

Koordynowanie i nadzór nad
sprawozdawczością wojewódzkich
stacji sanitarno-epidemiologicznych
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Zebranie cząstkowych sprawozdań z realizacji zadań w ramach
pracownicy Państwowej Inspekcji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania Sanitarnej
AIDS od wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za 2017 rok.

raport/informacja z bazy: 17

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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ogół społeczeństwa: /70

31

Monitorowanie treści publikacji i
Upowszechnianie strony GIS serwisu facebook w zakresie
artukyłów w prasie o zjawisku HIV/AID najnowszych informacji w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
S.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

ogół społeczeństwa

liczba publikacji/artykułów: 1

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

32

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do podległych placówek.
—————————————————
WSSE i 14 PSSE województwa
podlaskiego

33

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przekazywanie materiałów przygotowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDs do placówek realizujących działania
informacyjno-edukacyjne oraz rozdwanictwo uczestnikom
wypoczynku letniego i zimowego.

Finansowanie
Pozostałe

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych: /470
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/240
pracownicy ochrony zdrowia: /121
pracownicy oświaty: /153
pracownicy służb mundurowych: /2
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14
studenci, uczestnicy wypoczynku
letniego : /400

liczba tytułów publikacji: 17

Ekspozycja bannera internetowego.
Ekspozycja bannera internetowego w elektornicznym wydaniu
————————————————— "Gazety Wyborczej"
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /30000

Wskaźnik dodatkowy 1: Odbyło
się 30000 odsłon bannera.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 996,00

34

Ekspozycja plakatów "Mam czas rozm Ekspozycja plakatów "Mam czas rozmawiać" w autobusach
awiać".
komunikacji miejskiej w Białymstoku oraz szynobusach i
————————————————— pociągach kursujących po województwioe podlaskim.
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /53000

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 33
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakaty
były wyeksponowane w 20
autobusach i 13 szynobusach.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 649,00

35

Emisja spotu "Mam czas rozmawiać" Emisja spotu "Mam czas rozmawiać w TVP O/Białystok oraz
————————————————— Radio Akaderw w Białymstoku
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /64800

liczba tytułów publikacji: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 7129,08
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

36

Konkursy wiedzy o HIV/AIDS.
Organizacja konkursów wiedzy o HIV/AIDS na antenie Radia
————————————————— Akadera w Białymstoku, na Facebooku WSSE oraz podczas akcji
WSSE w Białymstoku
edukacyjnej zorganizowanej dla studentów.

37

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

38

39

ogół społeczeństwa: /710
studenci : /70

liczba imprez: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 599,90

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2727,17
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
Starostwo Powiatowe:
72,00
Urząd Miasta: 500,00

Przygotowanie gadżetów.
Przygotowanie gadżetów do kampanii "Mam czas rozmawiać"
ogół społeczeństwa: /1400
————————————————— wzmacniających realizację działan profilaktycznych w środowisku.
WSSE w Białymstoku
Gadżety rozdysponowano do PSSE woj. podlaskiego.

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1400

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 1771,20

Szkolenie.
Szkolenie koordynatorów powiatowych nt zachowań ryzykownych
————————————————— w kontekście zakażeń HIV.
WSSE w Białymstoku

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 362,93

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu jest /3228
poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania
zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz
kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i
chorych na AIDS.Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się
wiedzą na temat medycznych i psychospołecznych aspektów
HIV/AIDS. Do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowało się
42 uczestników z 23 gimnazjów. Jury wyłoniło 3 laureatów, którzy
otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez organizatorów.
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autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /24

40

Upowszechnianie przekazu
Przekazanie informacji o celach i założeniach kampanii do
ogół społeczeństwa: /28000
kampanijnego w mediach oraz
lokalnych mass mediów oraz umieszczenie informacji na stronach przedstawiciele mediów: /20
poprzez strony internetowe i Faceboo internetowych PSSE i instytucji współpracujących z PIS.
k.
—————————————————
WSSE w Białymstoku 14 PSSE
województwa podlaskiego

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zamieszczono 45 informacji.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

41

Wytyczne do podległych placówek.
—————————————————
WSSE w Białymstoku 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia: /151
pracownicy oświaty: /188
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /7
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14

Wskaźnik dodatkowy 1: wytyczne
dotyczące realizacji KPZZHiZA,
Światowego Dnia AIDS oraz
kampanii

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
717,62
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

42

Całodzienny motyw przewodni
Całodzienny motyw przewodni dotyczący HIV/AIDS w rozgłośni
dotyczący HIV/AIDS w rozgłośni radio radiowej: konkurs radiowy, rozmowy z ekspertami w zakresie
wej.
HIV/AIDS, emisja spotu edukacyjnego.
—————————————————
PSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

43

Ekspozycja form wizualnych.
Ekspozycja plakatu i ulotek nt profilaktyki HIV/AIDS i testowania w ogół społeczeństwa: /1000
————————————————— kierunku HIV w holu WSSE i PSSE.
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Wysokiem Mazowieckiem,
Białymstoku

liczba imprez: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Przekazanie do podległych placówek informacji zachęcających
do podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS i kampanii "Mam czas
rozmawiać".
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Konkurs wiedzy o HIV/AIDS.
Organizacja konkursu wiedzy o HIV/AIDS "Czy warto o tym
————————————————— rozmawiać" .
PSSE w Sejnach

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/100

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 760,00

45

Narady.
Narady ze wspólrealizatorami oraz z koordynatorami działań
————————————————— profilaktycznych w podległych placówkach.
PSSE w Sejnach, Kolnie

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /8
pracownicy oświaty: /9
pracownicy służb mundurowych: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /2

Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 5 narad

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

46

Przygotowanie materiałów
Przygotowanie rollupa na Światowy Dzień AIDS oraz plakatów
promujących obchody Światowego
promujących Światowy Dzień AIDS
Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przygotowano 1 rollup oraz
wydrukowano ok 50 plakatów

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 485,00

47

Zajęcia edukacyjne.
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki
————————————————— HIV/AIDS
PSSE w Suwałkach, Zambrowie

uczniowie szkół gimnazjalnych: /95
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/95
pracownicy oświaty: /30
pracownicy służb mundurowych: /2
studenci : /20

liczba imprez: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 70,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja stoisk informacyjno-eduk Organizacja stoisk informacyjno-edukacyjnych podczas imprez
acyjnych.
lokalnych oraz na zaproszenie placówek.
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz PSSE w
Sejnach, Wysokiem Mazowieckiem,
Siemiatyczach, Białymstoku,
Hajnówce, Suwałkach, Bielsku
Podlaski

ogół społeczeństwa: /630
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/788
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /60
studenci: /70

liczba stoisk informacyjnych: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
105,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

49

Narady.
Organizacja narady dotyczącej działań planowanych do realizacji
————————————————— w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
WSSE w Białymstoku PSSE w
Zwalczania AIDS w 2018r.
Wysokiem Mazowieckiem,
Siemiatyczach, Łomży, Grajewie,
Białymstoku, Hajnówce, Zambrowie,
Bielsku Podl

pracownicy ochrony zdrowia: /9
pracownicy oświaty: /27
pracownicy służb mundurowych: /4
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /4
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /6
przedstawiciele mediów: /1

Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 25 narad

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne
Przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie spotkań
————————————————— edukacyjnych.
PSSE w Suwałkach, Wysokiem
Mazowieckiem, Zambrowie, Łomży,
Grajewie, Augustowie, Białymstoku,
Hajnówce

uczniowie szkół gimnazjalnych: /36
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/105
pracownicy ochrony zdrowia: /48
pracownicy oświaty: /14
pracownicy służb mundurowych: /13
inni
studenci: /54
uczestnicy wypoczynku letniego i
zimowego : /1050

liczba działań edukacyjnych: 24

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 15,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

51

Poradnictwo metodyczne i merytorycz Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego.
ne.
—————————————————
WSSE i 14 PSSE województwa
podlaskiego

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /196

liczba obszarów tematycznych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

52

Udział w spotkaniach Wojewódzkiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Suwałkach, PSSE w Łomży

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
specjaliści/eksperci
przedstawiciele organizacji
pozarządowych

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 17
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 60,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu oraz prezentacje nt:
1. Działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS realizowanych przez WSSE w Białymstoku.
2. Celów, założeń i działań realizowanych przez WSSE w
Białymstoku w ramach kampanii "Mam czas rozmawiać" .
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Wizytacje.
Wizytacje w placówkach realizujących założenia Krajowego
————————————————— Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
WSSE w Białymstoku 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /15

Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 45 wizytacji

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
461,50
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
4 356,29

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

54

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Realizacja ogólnopolskich kampanii
społecznych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS na terenie województwa kuj
awsko-pomorskiego.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 19 PSSE

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Wzorem lat ubiegłych PIS uczestniczyła w realizacji
ogół społeczeństwa: 20000/25000
ogólnopolskich kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS (KC ds.
AIDS) oraz fundacji przez nie rekomendowanych. W 2017 r.
skupiała się głównie na promowaniu kampanii edukacyjnej „Mam
czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac) promującej dialog
międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych,
takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. W jej
realizację były zaangażowane wszystkie (19 PSSE). Pozostałe
kampanie/akcje KC ds. AIDS ogłaszane w latach 2013 - 2016
realizowały już tylko pojedyncze PSSE.
1. Kampania ph. „Coś Was łączy? Zrób test na HIV” zachęcająca
do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia
informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka
zakażenia (PSSE w Nakle nad Notecią),
2. Kampania Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i
swojego dziecka™ skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym,
które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych
lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na
badania w kierunku HIV (PSSE w Nakle nad Notecią ,Rypin).
3. Akcja "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test"
zachęcająca przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do
wykonania testu w kierunku HIV (PSSE we Włocławku)
4. Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIVspołeczna kampania informacyjna skierowana do środowisk
medycznych, zachęcająca do poznania i stosowania aktualnej
wiedzy o HIV i AIDS oraz zalecająca badania w kierunku HIV
zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS (PSSE w Nakle nad
Notecią).
5. Kampania Fundacji Studio Psychologii Zdrowia ph. "HIVokryzja.
Wyleczmy się" mająca na celu eliminowanie uprzedzeń wobec
osób zakażonych wirusem HIV. (PSSE w Nakle nad Notecią,
Rypin).
Kampanie realizowane były przez pracowników pionu oświaty
zdrowotnej i promocji zdrowia PIS poprzez zastosowanie takich
form edukacyjnych jak:
- nagłośnienie kampanii w mediach (prasa, radio, TV, Biuletyny
Informacji Publicznej, strony internetowe WSSE i PSSE, portale
internetowe),
- nagłośnienie kampanii w ramach działań edukacyjnoprofilaktycznych podejmowanych przez pracowników PIS
(szkolenia, debaty, apele szkolne, happeningi, akcje
środowiskowe),
- dystrybucja materiałów kampanijnych do adresatów kampanii,
- organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

rozdawnictwem materiałów edukacyjnych.
55

Akcja "Czerwona Kokardka".
Akcja "Czerwona Kokardka" zainicjowana została przez
ogół społeczeństwa: 1000/1000
————————————————— Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszcz
WSSE w Bydgoszczy i 4 PSSE
(WSSE) w 2006 r. i jest realizowana do chwili obecnej w związku
z obchodami Światowego Dnia AIDS. Zgodnie z tradycją akcja
przeprowadzona została 1 grudnia (tym razem) na Placu Wolności
w Bydgoszczy, przy współpracy z Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział
Bydgoszcz (wieloletni partner inicjatywy) oraz PSSE w
Bydgoszczy. Wzorem lat ubiegłych przy ułożonej z płonących
zniczy czerwonej kokardce organizatorzy akcji oddali cześć
osobom zmarłym na AIDS oraz prowadzone były działania
informacyjno-edukacyjne skierowane do przechodniów. Akcję ph.
„Czerwona Kokardka” realizowały również PSSE w
Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Rypinie i Tucholi. Mimo, iż
przebieg jej w każdym z powiatów był zróżnicowany to wspólnym
elementem była „Czerwona Kokardka” symbol Światowego Dnia
AIDS. Układano ją podczas akcji prowadzonych w centrach miast,
apeli, czy też innych uroczystości organizowanych na tę
okoliczność. Wydarzeniom tym towarzyszyły działania
informacyjno-edukacyjne prowadzone wśród młodzieży szkolnej
oraz mieszkańców miast objętych akcją (porady, rozdawnictwo
materiałów informacyjno-edukacyjnych i czerwonych kokardek ) .
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liczba imprez: 5

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Obchody Światowego Dnia AIDS.
Państwowa Inspekcja Sanitarna jak co roku aktywnie
ogół społeczeństwa: 1400/5000
————————————————— uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia AIDS. Działania
WSSE i 14 PSSE
podejmowane w związku z obchodami w większości przypadków
realizowane były przy współpracy z partnerami lokalnymi
(przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych,
podmiotów leczniczych, władz samorządowych, organizacji
pozarządowych, lokalnych mediów ). W ramach obchodów
pracownicy PIS podjęli następujące działania:
- akcja "Czerwona Kokardka" (WSSE w Bydgoszczy i PSSE w
Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Rypinie i Tucholi),
- przesłanie informacji na temat Światowego Dnia AIDS i trwającej
w tym okresie kampanii społecznej pod hasłem ,,mam czas
rozmawiać” do partnerów lokalnych (placówki oświatowowychowawcze, podmioty lecznicze, władze samorządowe),
- wystosowanie listów intencyjnych Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych do instytucji partnerskich.
- upowszechnianie informacji na temat Światowego Dnia AIDS i
trwającej w tym okresie kampanii społecznej pod hasłem ,,mam
czas rozmawiać” w lokalnych mediach (telewizja, radio, prasa,
portale internetowe, strony internetowe WSSE i PSSE, BIP),
- konferencje naukowo-szkoleniowe organizowane w związku z
obchodami Światowego Dnia AIDS (PSSE w Toruniu),
- inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w związku z
obchodami Światowego Dnia AIDS w placówkach oświatowowychowawczych (debaty i apele szkolne, prelekcje, prezentacje
multimedialne,warsztaty, konkursy, wystawy prac
pokonkursowych, punkty informacyjno-edukacyjne, ekspozycje
materiałów edukacyjnych),
- edukacja rówieśnicza prowadzona przez uczniów Zespołu Szkół
w Mogilnie. Liderzy przygotowani przez nauczycieli edukowali
swoich kolegów stosując takie formy edukacyjne jak: prezentacje,
emisje filmów profilaktycznych, dyskusje i kolportaż materiałów oz.
- happening ph. ,,Stop AIDS !” zainicjowany przez PSSE w
Aleksandrowie Kujawskim z udziałem uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku,
- happening w Centrum Handlowym „Wzorcownia” we Włocławku
z udziałem uczniów I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.
Partnerami inicjatywy byli Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku i
TV Bydgoszcz,
- punkty informacyjno-edukacyjne połączone z ekspozycją
materiałów informacyjnych o tematyce HIV/AIDS w siedzibach
PSSE oraz instytucji partnerskich,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych.
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liczba kampanii: 1
liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 5
liczba imprez: 150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Imprezy masowe.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 7 PSSE:
Bydgoszcz, Mogilno, Nakło nad
Notecią, Radziejów, Rypin, Sępólno
Krajeńskie, Włocławek

Pracownicy PIS uczestniczyli w 20 imprezach masowych (pikniki, ogół społeczeństwa: /7980
festyny rodzinne, targi, dożynki) organizowanych przez partnerów
lokalnych ( dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, rady
osiedla, Nakielski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Partnerstwo
dla Krajny i Pałuk, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad
Notecią, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie, władze samorządowe). W ramach inicjatywy
organizowane były punkty informacyjno-edukacyjne, w których
prowadzone było poradnictwo z zakresu zdrowego stylu życia w
tym HIV/AIDS oraz rozdawnictwo materiałów informacyjnoedukacyjnych. Imprezom towarzyszyły zazwyczaj ekspozycje
wydawnictw oświatowo-zdrowotnych oraz inne wydarzenia
zachęcające zgromadzoną społeczność do odwiedzania punktów
(quizy, pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ćwiczenia
z alkogoglami i narkogoglami ). W w/w imprezach uczestniczyło
ok. 7980 osób.

liczba stoisk informacyjnych: 20
liczba imprez: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Punkty ekspozycji materiałów
informacyjno-edukacyjnych o
tematyce HIV/AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Punkty ekspozycji materiałów informacyjno-edukacyjnych o
ogół społeczeństwa: 4000/6000
tematyce HIV/AIDS organizowane były przez pracowników
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w siedzibach jednostek własnych
(WSSE i 3 PSSE) oraz 34 siedzibach instytucji partnerskich
(placówkach oświatowo-wychowawczych, podmiotów leczniczych,
bibliotek, domów kultury, władz samorządowych). W ramach
realizowanego zadania działaniami edukacyjnymi objęto ok. 6000
osób.

liczba imprez: 38

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Punkty informacyjno-edukacyjne o
tematyce HIV/AIDS.
—————————————————
8 PSSE: Inowrocław, Lipno,
Radziejów, Rypin, Świecie, Toruń,
Wąbrzeźno, Włocławek

Punkty informacyjno-edukacyjne były organizowane w ramach
ogół społeczeństwa: 2500/2700
akcji prozdrowotnych prowadzonych w siedzibach PIS oraz
siedzibach instytucji partnerskich. W 2017 r. przeprowadzono i 35
tego typu akcji, 3 w siedzibach PSSE (Rypin, Toruń, Włocławek)
oraz 32 w siedzibach instytucji partnerskich (szkoły rodzenia,
szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, biblioteki publiczne, domy
kultury, urzędy pracy, władze samorządowe, podmioty lecznicze).
W ramach akcji działały punkty informacyjno-edukacyjne, którym
zazwyczaj towarzyszyły ekspozycje materiałów oświatowozdrowotnych. W punktach można było uzyskać poradę specjalisty
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz otrzymać stosowny materiał
edukacyjny. Niekiedy w akcje angażowana była młodzież szkolna
(wręczanie ulotek, czerwonych kokardek, zachęcanie do
odwiedzania punktów). Działaniami edukacyjnymi objęto ok. 2700
osób.

liczba stoisk informacyjnych: 30
liczba imprez: 35

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Edukacja dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
5 PSSE: Brodnica, Nakło nad
Noteci,Toruń, Wąbrzeźno, Włocławek

Zadanie realizowane jest na terenie województwa kujawskopomorskiego od 2008 roku. W jego ramach odbywają się zajęcia
edukacyjne zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w których uczestniczą
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia
prowadzą przeszkoleni w tym zakresie tematycznym nauczyciele
w oparciu o własne lub opracowane podczas szkoleń scenariusze
zajęć oraz wydawnictwa KC ds. AIDS (książeczka pt.„Mali
przyjaciele”, kolorowanka pt. "Zawsze Razem"). W 2017 r.
zadanie realizowały 3 PSSE:
1. PSSE we Włocławku była realizatorem przedsięwzięcia pt.
„Rozmowy z dziećmi o AIDS” (4 edycja). W jego ramach odbyły
się zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w których
uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat). Prowadzili je
przeszkoleni w tym zakresie tematycznym nauczyciele.
Działaniami edukacyjnymi objęci zostali również rodzice
edukowanych dzieci. Przybliżono im tematyką i cel zajęć. W
kącikach dla rodziców organizowano wystawy materiałów
oświatowych nt. HIV/AIDS. Zadanie realizowane było w 3
włocławskich przedszkolach. Łącznie edukacją objęto 66 dzieci i
66 ich rodziców.
2. PSSE w Toruniu była realizatorem przedsięwzięcia pt. „Jak
rozmawiać z dziećmi o AIDS?" - 6 edycja. W ramach
przedsięwzięcia odbyła się narada i szkolenie dla bezpośrednich
realizatorów projektu (10 nauczycieli) oraz zajęcia edukacyjne dla
dzieci. Część teoretyczną szkolenia dla nauczycieli poprowadził
pracownik oświaty zdrowotnej PSSE natomiast część praktyczną
metodyk z Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu. W przedsięwzięciu uczestniczyło 10 toruńskich
placówek oświatowo-wychowawczych (4 przedszkola, 6 szkół
podstawowych). Edukacją objęto 400 dzieci Zadanie zostało
dofinansowane przez Urząd Miasta Torunia.
3. PSSE w Brodnicy była realizatorem przedsięwzięcia pt.
„Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS” - 9 edycja. W ramach inicjatywy
przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodzicow.
Prowadzili je przeszkoleni we wcześniejszych edycjach
nauczyciele. W przedsięwzięciu wzięło udział 6 placówki
oświatowo-wychowawcze (2 przedszkole, 4 szkoły podstawowe).
Edukacją objęto 139 dzieci i 125 rodziców.
4. Podczas Turniej Teatru Jednego Aktora „Witajcie naszej bajce”
rozgrywanego w Nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta
Kornaszewskiego pracownik PSSE w Nakle nad Notecią wygłosił
pogadankę na temat HIV/AIDS dla rodziców przebywających z
dziećmi w ośrodku oraz zapoznał dzieci z treścią kolorowanki
„Zawsze razem", którą dzieci otrzymały (liczba odbiorców: 25
rodziców i 25 dzieci).
5. PSSE w Wąbrzeźnie przeprowadziła zajęcia edukacyjne na
temat chorób zakaźnych, w tym HIV/AIDS dla dzieci
uczęszczających do Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i
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pracownicy oświaty: 17/19
liczba działań edukacyjnych: 40
dzieci w wieku przedszkolnym i
liczba odbiorców: 815
wczesnoszkolnym kl. O-III: 800/605
rodzice dzieci objętych edukacją: /191

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 600,00

Integracji Społecznej (dzieci uczęszczające do świetlicy w
WCPTiIS – 8 osób)
61

Edukacja młodzieży z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 9 PSSE

Z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) odbyło się 107
spotkań z młodzieżą szkolną poświęconych problematyce HIV/
AIDS (prelekcje, pogadanki, prezentacje multimedialne, wykłady,
warsztaty). Prowadzącymi zajęcia byli pracownicy PIS,
nauczyciele oraz edoukatorzy profilaktyki HIV/AIDS. Zajęcia
kończyły się zazwyczaj dyskusją, uczestnicy spotkań otrzymywali
materiały informacyjno-edukacyjne na powyższy temat. Łącznie
edukacją objęto 4062 uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawskopomorskiego.
1. Edukatorzy profilaktyki HIV/AIDS z Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przeprowadzili 4
godz. warsztaty dla młodzieżowych liderów zdrowia
(wolontariusze Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego
PCK z Bydgoszczy - 18 osób) oraz prelekcję dla młodzieży
mieszkającej w Internacie Zespołu Szkół Drzewnych w
Bydgoszczy (18 osób).
2. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Brodnicy wygłosił wykład
na temat HIV/AIDS dla 55 uczniów jednej z brodnickich szkół
gimnazjalnych. Spotkanie zakończone zostało dyskusją, w której
aktywnie uczestniczyła młodzież.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wraz z
pracownikiem pionu oświaty zdrowotnej PSSE w GolubiuDobrzyniu przeprowadzili cykl zajęć z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS. Edukacją w powyższym zakresie objęci zostali
uczniowie 7 szkół gimnazjalnych (900 uczniów) i w 3 szkół
ponadgimnazjalnych (900 uczniów) z terenu powiatu golubskodobrzyńskiego.
4. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Grudziądzu
przeprowadził zajęcia edukacyjne pt. „Co musisz wiedzieć o
HIV/AIDS w trzech grudziądzkich szkołach ponadgimnazjalnych.
Uczniom przekazane zostały materiały informacyjno-edukacyjne
na w/w temat oraz udzielono odpowiedzi na nurtujące ich
zagadnienia. Edukacją objęto 422 osoby.
5. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Lipnie przy
współudziale samorządów terytorialnych powiatu lipnowskiego
zorganizował 18 szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Każde
ze szkoleń trwało 2 godziny lekcyjne. Ich adresatami byli
uczniowie, nauczyciele i pedagodzy szkolni ze szkól
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego.
Zajęcia prowadzone były w oparciu o doświadczenia życiowe
prelegenta, osobę żyjącą z wirusem HIV - edukatora profilaktyki
HIV/AIDS. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały informacyjnoedukacyjne na w/w temat. Łącznie edukacją objęte zostały 963
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uczniowie szkół podstawowych: /43
uczniowie szkół gimnazjalnych:
1300/1690
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
825/2299
uczniowie Ośrodka Wychowawczego
w Strzełnie: /30

liczba działań edukacyjnych: 105
liczba odbiorców: 4062

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 1500,00
Urząd Gminy: 2100,00

osoby.
6. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Mogilnie
przeprowadził prelekcję na temat HIV/AIDS dla wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie jako
podsumowanie działań edukacyjnych prowadzonych w tym
zakresie przez wychowawców (30 osób).
7. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Rypinie w
ramach współpracy partnerskiej przeprowadził w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kowalkach spotkanie edukacyjne pt. „Wiedza
ratuje życie”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie wraz z
wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym – 100 osób. Młodzież
otrzymała materiały informacyjno-edukacyjne na temat HIV/AIDS.
W trakcie dyskusji kończącej spotkanie pracownik OZ I PZ
odpowiadał na nurtujące uczniów pytania.
8. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Tucholi był
inicjatorem zajęć pt. „HIV i AIDS to także Twój problem”, które
prowadzone były na lekcjach biologii. Edukacja objętych zostało
ok.200 uczniów II i III klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr
2 w Tucholi.
9. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Toruniu
przeprowadził 8 prelekcji zawierających elementy warsztatowe w
5 toruńskich szkołach (Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy
w Toruniu, SP nr 17 w Toruniu, 3 Zespoły Szkół w Toruniu). W
spotkaniach uczestniczyło 340 uczniów.
10. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE w Żninie wraz z
psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Żninie przeprowadzili w cykl zajęcia edukacyjnych z zakresu
profilaktyki HIIV/AIDS w 8 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
żnińskiego. Podczas zajęć wykorzystane były ćwiczenia zawarte
w poradniku KC ds. AIDS ,,Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”.
Uczniowie otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne na temat
HIV/AIDS. Łącznie edukacją objęto 229 uczniów.
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Edukacja nauczycieli i pedagogów
szkolnych z zakresu profilaktyki HIV/A
IDS.
—————————————————
5 PSSE : Lipno, Radziejów, Rypin,
Toruń, Włocławek

Przeprowadzone zostały 24 szkolenia z zakresu profilaktyki
pracownicy oświaty: 25/107
HIV/AIDS (wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty) dla
nauczycieli i pedagogów szkolnych (98 osób). Zajęcia prowadzili
pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
(PSSE) bądź z ich inicjatywy psychoterapeuci i edukatorzy
profilaktyki HIV/AIDS. Zadanie to realizowało 5 PSSE.
1. W ramach współpracy partnerskiej pracownik OZ i PZ PSSE w
Radziejowie wygłosił prelekcję na temat HIV/AIDS w Miejskim
Zespole Szkół w Radziejowie. Jej odbiorcami byli nauczyciele (8) i
rodzice uczniów tej szkoły (85). Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne nt. HIV/AIDS.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
(PSSE) przeprowadziła dwa szkolenia dla nauczycieli
koordynujących program profilaktyki HIV/AIDS w szkołach (11).
Zajęcia prowadził pracownik pionu oświaty zdrowotnej PSSE.
3. PSSE we Włocławku przeprowadziła 2 dniowe szkolenia dla
edukatorów profilaktyki HIV/AIDS ( warsztaty) pt. „Profilaktyka
HIV/AIDS i uzależnień od środków psychoaktywnych”. W
szkoleniu uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy szkolni ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadził pracownik
PSSE oraz pedagog - specjalista z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i
uzależnień.
4. PSSE w Rypinie przeprowadziła spotkanie edukacyjne pt.
„Wiedza ratuje życie” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kowalkach. W szkoleniu uczestniczyło 95 uczniów i 5 nauczycieli.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjnoedukacyjne.
5. PSSE w Lipnie była organizatorem 18 szkoleń z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS, w których uczestniczyło 72 nauczycieli i
pedagogów szkolnych i 891 uczniów ze szkół gimnazjalnych i
ponad gimnazjalnych powiatu lipnowskiego. Zajęcia prowadzone
były w oparciu o doświadczenia życiowe prelegenta osobę żyjącą
z HIV , edukatora profilaktyki HIV/AIDS.
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liczba odbiorców: 107
liczba działań edukacyjnych: 24

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00
PIS: 500,00
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Konferencja naukowo-szkoleniowa z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE w Toruniu, Polskie Towarzysto
Higieniczne Oddział ToruńskoWłocławski

18 października 2017 r. w Centrum Kultury „Dwór Artusa” w
Toruniu odbyła się konferencja ph. „Aktualne problemy zdrowia
publicznego”. Honorowy patronat nad konferencją objął
Prezydent Miasta Torunia. Patronaty medialne przyjęły: Telewizja
Toruń, Dziennik Nowości oraz Radio GRA. Partnerami inicjatywy
byli: Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Toruńsko –
Włocławski, Urząd Miasta Torunia, lokalne media. Zagadnienia
związane z problematyką HIV/AIDS przedstawił prof. dr. hab.
Zbigniew Izdebski w wykładzie pt. „Medyczne i społeczne aspekty
HIV/AIDS jako problem zdrowia publicznego”.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, szkół wyższych, placówek służby
zdrowia,środowisk uchylających się od szczepień ochronnych,
PIS, członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego,
nauczyciele i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w i powiatu
toruńskiego - ok. 280 osób.
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Konkursy, olimpiady z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
5 PSSE: Golub-Dobrzyn, Nakło nad
Notecią, Rypin, Tuchola, Świecie

Państwowa Inspekcja Sanitarna była organizatorem 8 konkursów uczniowie szkół gimnazjalnych: 605/
(2 plastycznych, 1 na scenkę tematyczną, 5 wiedzy w tym 1
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
olimpiady). Ich adresatami byli uczniowie szkół podstawowych,
285/
gimnazjalnych i pona dgimnazjalnych województwa kujawskopomorskie (265 osób). Zadanie realizowane było przy współpracy
z partnerami lokalnymi (Gminne Komisje ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowe Policji, władze
samorządowe, placówki oświatowo-wychowawcze).
1. Konkurs plastyczny pt. „Nie ryzykuję ? Chronię swoje zdrowie” organizatorem konkursu była PSSE w Golubiu-Dobrzyniu. Jego
adresatami byli uczniowie szkół gimnazjalnych (7) i
ponadgimnazjalnych (3) powiatu golubsko–dobrzyńskiego. Mimo
tak szerokiego rozpropagowania konkursu wzięło w nim udział
tylko 8 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Fundatorem
dyplomów i nagród był PPIS w Golubiu –Dobrzyniu.
2. XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia,
pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z
uzależnieniami oraz kształtowanie prawidłowych postaw i
zachowań zdrowotnych wśród młodzieży. Był on adresowany do
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu nakielskiego. Jego
organizatorami byli: PSSE w Nakle nad Notecią, Wydział
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Nakle nad Notecią oraz Zespół ds. Profilaktyki Społecznej,
Nieletnich i Patologii. W konkursie wzięło udział 30 uczniów.
Środki finansowe na realizację zadania pozyskane zostały z
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3).
3. Konkurs wiedzy pt. „Wiedza ratuje życie” - konkurs odbył się w
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach (powiat Rypin).
Poprzedzony został zajęciami edukacyjnymi dla młodzieży z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS. W ramach konkursu
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uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liczba działań edukacyjnych: 1
140/175
liczba odbiorców: 280
pracownicy oświaty: 10/10
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/7
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20
członkowie Polskiego Towarzystwa
Higienicznego: 10/10
przedstawiciele lokalnych mediów: /3
przedstawiciele obiektów leczniczych:
/25
przedstawiciele wyższych uczełni: /30

liczba działań edukacyjnych: 8
liczba odbiorców: 265

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 4200,00
Urząd Miasta: 2300,00

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 3000,00
PIS: 300,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 1000,00

przeprowadzony został quiz. Trzech wykazujący się najlepszą
wiedzą uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez PPIS w
Rypinie. Zarówno zajęcia z młodzieżą jak i konkurs przeprowadził
pracownik PSSE w Rypinie.
4. XVIII Olimpiady Wiedzy o AIDS - wydarzenie to na stałe
wpisało się w kalendarz działań profilaktycznych podejmowanych
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na terenie powiatu tucholskiego.
Olimpiada organizowana jest (niezmiennie od lat) przez PSSE w
Tucholi oraz Gimnazjum Nr 1 w Tucholi przy partnerstwie władz
samorządowych. Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat
HIV/AIDS oraz wyrobienie pozytywnych postaw wobec ludzi
żyjących z HIV i chorych na AIDS. Adresatami inicjatywy są
uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu tucholskiego. Olimpiada
przebiega w dwóch etapach (szkolnym i powiatowym). W 2017 r.
w eliminacjach szkolnych Olimpiady wzięło udział 88 uczniów
natomiast w jej finale, który odbył się 1 grudnia w Gimnazjum Nr
1 w Tucholi 28 uczniów z 5 placówek oświatowowychowawczych.
5. Test wiedzy o HIV/AIDS - w Zespole Szkól Licealnych i
Agrotechnicznych w Tucholi wśród uczniów klas maturalnych
przeprowadzony został test wiedzy na temat HIV/AIDS.
Organizatorami wydarzenia był Zespół Katechetyczny Szkoły oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi. W teście
wzięło udział 19 maturzystów. Wyróżniono 3 osoby, dla których
nagrody (książki) ufundował PPIS w Tucholi.
6. Przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Żyj bez ryzyka” - w ramach
przedsięwzięcia realizowanego w Szkole Podstawowej w Lnianie
(poza innymi działaniami edukacyjnymi) przeprowadzone zostały
3 konkursy (wiedzy, na plakat i na scenkę tematyczną), w których
wzięło udział 40 uczniów. Nagrody konkursowe ufundował Urząd
Gminy w Lnianie. PSSE w Świeciu było Inicjatorem
przedsięwzięcia.

65

Narady organizowane w celu
pozyskania partnerów lub kontynuacji
współpracy w zakresie profilaktyki HIV
/AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 4 PSSE;
Aleksandrów kujawski, GolubDobrzyń, Świecie, Toruń

Pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PIS byli
organizatorami 32 narad (4 WSSE i 28 PSSE) oraz uczestniczyli
w wielu spotkaniach z partnerami działań edukacyjnoprofilaktycznych w związku z realizacją wspólnych inicjatyw o
charakterze prozdrowotnym. Narady organizowane były głównie w
celu pozyskania partnerów bądź kontynuowania współpracy.
Służyły one wymianie doświadczeń z działalności prowadzonej w
ramach profilaktyki HIV/AID, określeniu priorytetów w tym w
obszarze problemowym oraz ustaleniu zakresu współpracy.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele: placówek oświatowowychowawczych, podmiotów leczniczych, PCK oraz organizacji
pozarządowych.
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pracownicy ochrony zdrowia: /35
pracownicy oświaty: /39
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /34
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: /6
członkowie PCK: /29
nauczyciele przedszkolni: /7

liczba działań edukacyjnych: 32
liczba odbiorców: 150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Narady dla powiatowych
koordynatorów Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy

WSSE w Bydgoszczy zorganizowała 1 naradę dla powiatowych
koordynatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS (pracownicy pionu oświaty zdrowotnej
PSSE). Podczas narady dokonano podsumowaniu działań
podjętych w ramach programu oraz omówiono sprawy związane
z organizacją obchodów Światowego Dnia AIDS w tym akcji
"Czerwona Kokardka".

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 19/27

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych
na AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy

Z okazji Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS WSSE w
Bydgoszczy już po raz trzeci uczestniczyła w Bydgoskim
Festiwalu Nauki, który zwykle odbywa się w maju na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW). W
ramach wydarzenia wygłoszony został wykład z zakresu
problematyki HIV/AIDS nawiązujący m. in. do idei Światowego
Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. W spotkaniu uczestniczyli
studenci UKW w Bydgoszczy - 12 osób.

inni
studenci UKW w Bydgoszczy: /12

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wojewódzka interwencja
nieprogramowa pn. "Bezpieczne waka
cje".
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Wzorem lat ubiegłych Państwowa Inspekcja Sanitarna była
realizatorem interwencji nieprogramowej "Bezpieczne wakacje".
Jej głównymi odbiorcami byli uczestnicy letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Interwencja miała na celu
zapewnienie jak najszerszej rzeszy dzieci i młodzieży
bezpiecznego wypoczynku poprzez minimalizację zachowań
ryzykownych dla zdrowia, którym sprzyja okres wakacji i ferii
zimowych. Mając na uwadze luz i beztroskę jaka towarzyszy
młodzieży w tym okresie poza takimi tematami jak oparzenia
słoneczne, bezpieczeństwo w wodzie i na drodze, używanie
środków psychoaktywnych i konsekwencje zdrowotne z tym
związane wiele miejsca poświęcano problematyce HIV/AIDS.
Tematyka ta realizowana była w 135 ośrodkach letniego i
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania edukacyjne w
tym zakresie prowadzili wychowawcy oraz pracownicy 7 PSSE
poprzez zastosowanie takich form jak: (prelekcje, pogadanki,
konkursy, emisje filmów, udostępnianie materiałów informacyjnoedukacyjnych na temat HIV/AIDS). Łącznie edukacją objęto 3737
osób.

inni: 30/140
dzieci i młodzież przebywająca w
ośrodkach letniego wypoczynku:
18000/3737

liczba działań edukacyjnych: 140
liczba odbiorców: 3737

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 19 PSSE

Na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego działają dwa
ogół społeczeństwa: 450/471
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne HIV/AIDS (PKD) w
klienci PKD : 450/
Bydgoszczy i w Toruniu, które prowadzą anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV oraz poradnictwo przed i po testowe.
Punkt bydgoski, którego działalność przed kilkudziesięciu laty
zainicjowała WSSE w Bydgoszczy obecnie prowadzi
Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu na zasadzie
porozumienia partnerskiego. Pracownicy pionu oświaty
zdrowotnej i promocji zdrowia PIS wzorem lat ubiegłych
promowali działalność obu punktów w ramach prowadzonych
przez siebie działań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie
HIV/AIDS (szkolenia, punkty informacyjno-edukacyjne, strony
internetowe WSSE i PSSE, lokalne media, bilbord mieszczący się
na terenie WSSE w Bydgoszczy). Z usług bydgoskiego PKD w
2017 r. skorzystało 471osób (322 mężczyzn, 149 kobiet). Wykryto
4 przypadki zakażenia wirusem HIV.

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 471

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

70

Ekspozycja, emisja informacji na
Informacje były zamieszczone w autobusach Zakładu Komunikacji ogół społeczeństwa: 1500/1500
ekranie LCD.
Miejskiej w Gdyni i na dworcu PKP w Lęborku.
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
przekazywanych informacji - 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

71

Przeprowadzenia szkolenia dla
Szkolenie było przeprowadzane przez pracownika Państwowej
funkcjonariuszy policji.
Inspekcji Sanitarnej w Bytowie i Słupsku.
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

pracownicy służb mundurowych:
100/100

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilosć
szkoleń - 2

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

72

Przeprowadzenie wykładów, prelekcji, Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzali
zajęć edukacyjnych dla młodzieży.
zajęcia wśród młodzieży .
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 567/

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
spotkań - 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

73

Stoiska informacyjno-edukacyjne.
Stoiska były organizowane przez pracowników Inspekcji
————————————————— Sanitarnej podczas imprez, festynów - 44.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 3150/6454

liczba stoisk informacyjnych: 44

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

74

Dystrybucja materiałów edukacyjnych. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazywali
————————————————— materiały edukacyjne do placówek oświatowo-wychowawczych i
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego podmiotów leczniczych.

uczniowie szkół gimnazjalnych: 2840/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
4000/

liczba tytułów publikacji: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

75

Ekspozycje ścienne.
Ekspozycje ścienne wykonywane przez pracowników Państwowej ogół społeczeństwa: 200/200
————————————————— Inspekcji Sanitarnej.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
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Wskaźnik dodatkowy 1: Ilosć
ekspozycji - 2

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

76

Konkurs - Przegląd Małych Form Teat
ralnych.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

77

Celem konkursu było promowanie zachowań zapobiegających
uzależnieniom oraz wspierających wzrost poziomu
odpowiedzialności za własne życie. Forma teatralna
przedsięwzięcia sprzyjała integracji środowisk szkolnych i była
inspiracją do działań w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez
sztukę.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba imprez: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
9660,00
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 300,00
Sponsor prywatny: 0,00

Organizacja konkursów, olimpiad o
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej organizowali, współorganizowali
tematyce HIV/AIDS.
etapy powiatowe, międzyszkolne konkursy wiedzy.
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1331/1331

liczba imprez: 18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 700,00
Starostwo Powiatowe:
5300,00
Urząd Miasta: 470,00

78

Wizytacje, w tym działania edukacyjne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie nadzoru
podczas akcji letniej i zimowej.
nad placówkami wypoczynku letniego i zimowego przeprowadzili
————————————————— wizytację i edukacje wśród uczestników wypoczynku.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3679/5437
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/3224

liczba tytułów publikacji: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

79

Wywiady prasowe.
Udzielanie wywiadów, przekazywanie informacji dot. działań z
————————————————— obchodami Światowego Dnia AIDS.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

przedstawiciele mediów: 13/

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przekazanych artykułów 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

80

Zamieszczanie informacji na stronach Informacje na bieżąca były zamieszczane na stronach
internetowych.
internetowych i portalach społecznościowych.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 1900/2100

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zamieszczonych informacji 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja Gry Miejskiej pod tytułem
"Młodzi Razem dla Bezpieczeństwa"
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

1 czerwca 2017 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1000
wejherowskiego, wzięli udział w Grze miejskiej, której celem było
promowanie zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego zachowania
wśród młodzieży. Głównym organizatorem zabawy był PSSE w
Wejherowie wraz ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Do
współpracy w organizacji zgłosiły się szkoły i instytucje, min.:
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie i Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Zadaniem każdego patrolu było odwiedzenie Punktów
Tematycznych i wykonanie przygotowanych zadań z zakresu
profilaktyki nowotworowej, ochrony przeciwpożarowej, profilaktyki
zakażeń HIV/AIDS, zasad bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki
cyberprzemocy, profilaktyki uzależnień od środków
psychoaktywnych, pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywnego
spędzania wolnego czasu.
82

Punkt anonimowego i bezpłatnego
Podczas trwania Europejskiego Tygodnia Testowania pracownicy
badania krwi w kierunku HIV.
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni przy
————————————————— współpracy z Urzędem Miejskim będą promować to wydarzenie.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 350/218

liczba klientów PKD: 218

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Razem:
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WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

83

Kampania edukacyjna "Młodość
wolna od uzależnień" podczas
imprezy masowej Przystanek
Woodstock 2017
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologicznaw Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania utworzono w wiosce festiwalowej Przystanku
Woodstock 2017 punkt konsultacyjny, w którym prowadzone
m.in. poradnictwo w zakresie profilaktyki zakażeń HIV oraz AIDS,
możliwości diagnozowania zakażenia oraz sposobów jego
uniknięcia. Poradnictwo wzmocniono dystrybucją materiałów
edukacyjnych.. Działania nagłośniono w lokalnych mediach i na
stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp.

84

Kampania edukacyjno - informacyjna W ramach kampanii "Mam czas rozmawia" założenia kampanii i
"Mam czas rozmawiać"
materiały edukacyjne przekazano placówkom nauczania i
————————————————— wychowania, podmiotom medycznym, lokalnym mediom.
WSSE i 11 PSSE z terenu
województwa lubusiego
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Kampania informacyjna "Wróć bez HI
V"
—————————————————
Wojewódzka i 11 Powiatowych Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznych
województwa lubuskiego

86

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
Zorganizowano Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu
Zdrowiu "HIV/AIDS a uzależnienia"
"HIV/AIDS a uzależnienia" dla uczniów szkół gimnazjalnych
—————————————————
PSSE Drezdenko
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Kampania edukacyjno - informacyjna
zorganizowana w ramach obchodów
Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS i
Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna i 11 Powiatowych
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych
województwa lubuskiego

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 5000/7000

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

ogół społeczeństwa: /65000
pracownicy ochrony zdrowia: /100
pracownicy oświaty: /100

liczba kampanii: 1

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

Kampania skierowano do osób podróżujących oraz organizatorów ogół społeczeństwa: 50000/65000
letniego wypoczynku. Założenia kampanii nagłośniono w
lokalnych mediach i na stronach internetowych WSSE i 11 PSSE
województwa lubuskiego. Przeprowadzono narady z kierownikami
biur podróży i organizatorami letniego wypoczynku.
Dystrybuowano materiały edukacyjne do biur podróży i placówek
letniego wypoczynku

liczba kampanii: 1

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

uczniowie szkół gimnazjalnych: /30

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal

ogół społeczeństwa: 1000/500
uczniowie szkół podstawowych: 100/
uczniowie szkół gimnazjalnych:
500/500
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/1000
przedstawiciele mediów: 20/5
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 50/50

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 7
liczba imprez: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne

W ramach kampanii wykonano:
- nagłośniono tematykę w lokalnych mediach, zamieszczono
informację o kampanii na stronach internetowych WSSE i 11
PSSE województwa lubuskiego,
- dystrybuowano materiały edukacyjne,
- zorganizowano warsztaty, pogadanki, wykłady, imprezy
profilaktyczne, punkty informacyjno - edukacyjne,
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Organizacja punktów informacyjno Zorganizowano 44 punkty informacyjno - edukacyjne, w ramach
edukacyjnych w trakcie imprez
których poruszano zagadnienia związane z profilaktyka HIV/AIDS
szkolnych i imprez plenerowych
i dystrybuowano tematyczne materiały edukacyjne
organizowanych przez lokalne władze
samorządowe
—————————————————
WSSE Gorzów Wlkp.,
PSSEDrezdenko, Gorzów Wlkp.,
Nowa Sól, Słubice, Sulecin,
Świebodzin, Zielona Gora, Żagań,
Żary

ogół społeczeństwa: /5000

liczba stoisk informacyjnych: 44

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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Szkolenie lub narady z
Zorganizowano szkolenie dla położnych i pielęgniarek oraz
przedstawicielami organizacji
koordynatorów szkolnych programów profilaktycznych.
pozarządowych, pracownikami
socjalnymi itp. w celu podjęcia
działań zapobiegających
stygmatyzacji i dyskryminacji osób
zakażonych HIV
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żarach

pracownicy ochrony zdrowia: 15/10
pracownicy socjalni: 10/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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Wykłady, warsztaty dla różnych grup Zorganizowanie wykładów, warsztatów dla młodzieży szkół
odbiorców.
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, osadzonych w areszcie
————————————————— sledczym
WSSE Gorzów Wlkp.,PSSE
Międzyrzecz,Nowa Sól, Słubice,
Sulecin, Żary, Żagań

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/5000
inni: /100

liczba inicjatyw: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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Konkursy wiedzy o HIV/AIDS
W ramach realizacji zadania zorganizowano 2 konkursy wiedzy o
————————————————— HIV/AIDS dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych powiatu
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sulęcinie

uczniowie szkół gimnazjalnych: 200/

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 197

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00
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Szkolenie "Metodyka prowadzenia
Zorganizowano 2 szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla
zajęć z uczniami w zakresie
powiatowych i szkolnych koordynatorów programów edukacyjnych
profilaktyki HIV/AIDS"
i profilaktycznych z terenu województwa lubuskiego
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 26/
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 100/

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 156

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Szkolenie "Zapobieganie HIV/AIDS i
Zorganizowanie szkolenia dla poborowych z 5 gmin powiatu
innym chorobom przenoszonym drogą strzelecko - drezdeneckiego
płciową"
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Drezdenku

młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 240

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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VII Powiatowy konkurs wiedzy o
Zorganizowano konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
HIV/AIDS "Wiedza ratuje życie"
gimnazjalnych powiatu świebodzińskiego
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Świebodzinie
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Kampania informacyjna dotycząca
anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV na terenie
województwa lubuskiego
—————————————————
Wojewódzka i 11 Powiatowych Stachji
Sanitarno - Epidemiologicznych
województwa lubuskiego

uczniowie szkół gimnazjalnych: 100/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
100/

W ramach kampanii zorganizowano:
ogół społeczeństwa: 50000/65000
- narady z ginekologami i położnikami,
- informacje prasowe na stronach internetowych WSSE i PSSE, w
lokalnych mediach, na terenie uczelni wyższych, w podmiotach
leczniczych, w środkach komunikacji miejskiej.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 17

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

liczba PKD: 1

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

Razem:
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WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Realizacja Kampanii społecznej o
charakterze edukacyjnoprofilaktycznym "Mam czas
rozmawiać" skierowanej do rodziny wi
elopokoleniowej.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe,
urzędy miast i gmin, placówki ochrony
zdrowia, ośrodki kultury

Upowszechnienie w mediach lokalnych, na stronach
ogół społeczeństwa: /31099
internetowych oraz podczas organizowanych akcji
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
profilaktycznych, Kampanii "Mam czas rozmawiać" promującej
/4562
dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, zwłaszcza o chorobach
przenoszonych drogą płciową, w tym HIV. Dystrybucja materiałów
kampanijnych.

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 5273
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów realizujących zadanie
- 871

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Organizacja przedsięwzięć dot.
obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, urzędy miast i gmin, szkoły
ponadpodstawowe, PTOZ, PTZN,
PCK, Szpital Kliniczny Katowice

1. Przygotowanie i zamieszczenie informacji na temat Światowego
Dnia AIDS na stronach internetowych psse oraz partnerów.
2. Przygotowanie punktu informacyjnego dla petentów psse
(PSSE Cieszyn).
3. Organizacja obchodów w placówkach szkolnych oraz
placówkach ochrony zdrowia.
4. Współorganizacja konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów
(PSSE Jaworzno).
5. Organizacja akcji edukacyjnej pn. "Stop uzależnieniom. Jestem
świadomy, nie ryzykuję". Honorowy patronat objął Krajowy
Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.
Odbył się spektakl teatralny "Sąd nad HIV" w wykonaniu uczniów
oraz część wykładowa. Przeprowadzono konkurs plastyczny dla
uczniów (PSSE Katowice).
6. Organizacja akcji profilaktycznej dla studentów chorzowskich
uczelni z udziałem przedstawiciela Poradni Uzależnień od
Środków Psychoaktywnych i Współuzależnień w Chorzowie
połączonej z bezpłatnym testowaniem w kierunku HIV (PSSE
Chorzów).

ogół społeczeństwa: /1091
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/4859
studenci: /70

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 26
liczba imprez: 20
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 6020

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
463,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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1. Organizacja punktów
informacyjnych podczas imprez
masowych plenerowych i innych.
2. Organizacja akcji profilaktycznych
połączonych z rozdawnictwem
materiałów w placówkach oświatowyc
h.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, Park Śląski, centra
handlowe, Śląskie Centrum
Osteoporozy, stowarzyszenia,
fundacja, PCK

1. Organizacja punktów informacyjnych w różnych instytucjach i
na imprezach plenerowych w mieście (dni promocji zdrowia w
mieście, happeningi, Expo zdrowia, Czantoria dla Twojego
zdrowia, Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu, Tydzień
Seniora, Łańcuch Czystych Serc itp.)
2. Organizacja akcji profilaktycznych połączonych z
rozdawnictwem materiałów edukacyjnych dla uczniów w
placówkach oświatowych.
3. Organizacja akcji profilaktycznych w ramach Bezpiecznych
wakacji na terenie ośrodków wypoczynkowych i rekreacyjnych.

ogół społeczeństwa: /60984
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/6500

liczba imprez: 106
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 6383
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 67484

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne

STRONA 46 z 268

99

1. Realizacja Projektu p. "HIV/AIDS wiem, nie boję się, toleruję" dot.
profilaktyki zakażeń wirusem HIV,
wyróżnionego w Konkursie
Pozytywnie Otwarci 2016.
2. Organizacja szkolenia z zakresu
założeń i metodyki realizacji działań
dot. profilaktyki HIV/AIDS.
3. Organizacja prelekcji/pogadanek
dla uczniów.
4. Organizacja szkolenia dla różnych
grup społecznych.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, PTH O/Śląski, szkoły
ponadpodstawowe, ośrodki
wypoczynku letniego, PCK

Ad.1. W pierwszym etapie Projektu odbyła się Konferencja
szkoleniowa dla koordynatorów powiatowych i nauczycieli szkół
ponadpodstawowych woj. śląskiego. Wykładowcami byli
specjaliści zajmujący się zawodowo problematyką HIV/AIDS.
Jeden z wykładów (z elementami warsztatów) stanowił
przygotowanie kadry pedagogicznej do przeprowadzenia lekcji
edukacyjnej dla uczniów wg przedstawionego scenariusza zajęć.
Uczestnicy otrzymali tablice edukacyjne oraz gotowy scenariusz
zajęć jako pomoc dydaktyczna. Lekcje w szkołach odbyły się w
okolicach Światowego Dnia AIDS. W kolejnym etapie
zorganizowano dla uczniów Konkurs na spot edukacyjny
przestrzegający przed ryzykownymi zachowaniami lub pokazujący
tolerancję wobec osób żyjących z wirusem HIV. Komisja
konkursowa wyłoniła pięciu równorzędnych laureatów.
Ad.2 Organizacja szkolenia dla koordynatorów powiatowych
(WSSE Katowice).
Ad.3. Organizacja działań informacyjnych dla uczniów (prelekcje,
pogadanki, wykłady, audycje, prezentacje, film edukacyjny) dot.
profilaktyki HIV/AIDS, w tym w ramach akcji Bezpieczne wakacje
w ośrodkach wypoczynku letniego.
Ad.4. Organizacja szkoleń/wykładów dla różnych grup
społecznych dot. profilaktyki HIV.
- Organizacja warsztatów profilaktycznych dla osadzonych w
Areszcie Śledczym (PSSE Bytom).
- Organizacja Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS (PSSE Częstochowa)

ogół społeczeństwa: /10495
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/39787
pracownicy ochrony zdrowia: /8
pracownicy oświaty: /183
pracownicy służb mundurowych: /500
osadzeni: /24

liczba działań edukacyjnych: 220
liczba odbiorców: 50977
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów realizujących zadanie
- 734

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

ogół społeczeństwa

liczba stron/liczba odsłon: 18
liczba tytułów publikacji: 24
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3868

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

- Organizacja szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową dla naczelników wydziałów
Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, połączona z dystrybucją
materiałów informacyjnych do komisariatów (PSSE Sosnowiec).
100

1. Rozpowszechnianie i publikacja
informacji dot. profilaktyki HIV/AIDS
oraz realizowanych działań w tym
zakresie na stronach internetowych
WSSE i psse woj. śląskiego.
2. Dystrybucja materiałów
informacyjnych w różnych
środowiskach społecznych oraz do
instytucji i partnerów.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, lokalne media, partnerzy,
instytucje miejskie, placówki ochrony
zdrowia

Ad.1. Rozpowszechnianie informacji (m.in. dot. Światowego Dnia
AIDS) wśród lokalnych partnerów i instytucji, zamieszczanie
informacji na stronach internetowych WSSE, psse i partnerów.
Współpraca z lokalnymi mediami.
Ad.2. Dystrybucja materiałów informacyjnych w różnych
środowiskach społecznych oraz do różnych instytucji i partnerów.
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Upowszechnienie informacji w
środowisku medycznym dot.
obowiązku proponowania wykonania
testu w kierunku HIV kobietom w
ciąży i ich partnerom.
—————————————————
psse woj. śląskiego, placówki ochrony
zdrowia

Upowszechnienie informacji w środowisku medycznym dot.
obowiązku proponowania wykonania testu w kierunku HIV
kobietom w ciąży i ich partnerom: przekazanie broszur
informacyjnych, narady z przedstawicielami placówek ochrony
zdrowia, pisma do lekarzy.

102

Informowanie o możliwości wykonania Organizowanie akcji i punktów informacyjnych w placówkach
testu w kierunku HIV przez kobiety
ochrony zdrowia dot. profilaktyki HIV/AIDS (dla kobiet i ich
ciężarne podczas organizowanych
partnerów), połączonych z dystrybucją materiałów informacyjnych.
akcji profilaktycznych.
—————————————————
PSSE (Dąbrowa Górnicza, Gliwice,
Jaworzno, Rybnik, Zawiercie),
placówki ochrony zdrowia

kobiety w wieku prokreacyjnym: /7200 liczba odbiorców: 10860
kobiety planujące ciążę
liczba inicjatyw: 181
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży: /3660

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych Dystrybucja materiałów edukacyjnych dot. HIV/AIDS i innych
dot. HIV/AIDS i innych chorób
chorób przenoszonych drogą płciową przeznaczonych do kobiet i
przenoszonych drogą płciową
ich partnerów - do placówek ochrony zdrowia.
przeznaczonych do kobiet i ich
partnerów - do placówek ochrony zdro
wia.
—————————————————
PSSE (Bytom, Ruda Śl.)

kobiety w wieku prokreacyjnym: /878
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży

liczba tytułów publikacji: 6
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 878

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Promowanie bezpłatnego i
anonimowego testowania w PKD w
kierunku zakażenia wirusem HIV
wśród ogółu społeczeństwa.
—————————————————
PSSE (Katowice, Sosnowiec, Tychy),
placówki ochrony zdrowia

ogół społeczeństwa: /4255
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: /68

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
działań -58
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
odbiorców - 4323

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

W ramach prowadzenia bieżących działań, a także podczas akcji
plenerowych, szkoleń, narad i eventów informowano
zainteresowane osoby o punktach prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV połączone z poradnictwem
okołotestowym.

lekarze ginekolodzy/położnicy: /9
położne: /198

liczba odbiorców: 207
liczba inicjatyw: 29

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Razem:
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463,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

105

Audycja radiowa w lokalnym Radiu O W audycji przekazano podstawowe informacje dot. profilaktyki
patów.
HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Opatów

ogół społeczeństwa: 1600/1607

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

106

Impreza prozdrowotna dla młodzieży. Impreza zorganizowana dla młodzieży szkół gimnazjalnych z
————————————————— powiatu staszowskiego.
PSSE Staszów

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/200

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

107

Konferencja dla uczniów szkół ponad
gimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Starachowice

W konferencji wykład wygłosił edukator HIV/AIDS z Fundacji Res
Humanae oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w
Kielcach. Interesującym akcentem była wystawa prac
plastycznych dot.profilaktyki HIV/AIDS eksponowana uprzednio w
jednej ze szkół.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/135

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 135

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 300,00

108

Konkurs plastyczny.
Konkurs skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
————————————————— Uczestniczyli w nim reprezentacje 10 szkół ponadgimnazjalnych.
PSSE Jędzrejów

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
30/32

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 300,00

109

Międzyszkolny i powiatowy konkurs
Konkurs przeprowadzono w 6 szkołach ponadgimnazjalnych.
"Wiedza o AIDS".
—————————————————
PSSE Staszów

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/215

liczba imprez: 2

Planowana kwota: 210,00
Wydatkowana kwota:
210,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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110

Popularyzacja profilaktyki HIV/AIDS w Podczas imprez organizowanych z okazji Koneckich Dni
ramach Koneckich Dni Profilaktyki.
Profilaktyki popularyzowano tematykę HIV/AIDS wśród
————————————————— społeczności lokalnej.
PSSE Końskie

ogół społeczeństwa: 300/1607

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

111

Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Spotkania zorganizowano w Domu Kultury we Włoszczowie i w
————————————————— Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 we Włoszczowie. W
PSSE Włoszczowa
spotkaniach udział wzięła osoba chora na AIDS - edukator.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/500

liczba imprez: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 350,00

112

Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Spotkania odbyły się w 6 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
————————————————— staszowskiego.
PSSE Staszów

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/155

liczba imprez: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

113

Spotkania młodzieży z
W spotkaniach uczestniczyli uczniowie 5 szkół
przedstawicielem Fundacji "Res Hum ponadgimnazjalnych z miasta Końskie.
anae".
—————————————————
PSSE Końskie

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
300/490

liczba imprez: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 2000,00

114

Spotkanie edukacyjne "Nie daj szansy Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu
AIDS".
Świętokrzyskim wspólnie z Komendą Powiatową Policji w
————————————————— Ostrowcu Świętokrzyskim.
PSSE Ostrowiec Świętokrzyski

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
100/240

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 240

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Stoiska informacyjne w bibliotekach
Stoiska informacyjne zorganizowano w 2 bibliotekach publicznych ogół społeczeństwa: 2600/2634
publicznych w Kielcach.
w Kielcach.
—————————————————
PSSE Kielce

liczba stoisk informacyjnych: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2634

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

116

Szkolenia dla funkcjonariuszy Policji w Szkolenia zorganizowano dla funkcjonariuszy policji z I
Kielcach.
Komisariatu Policji w Kielcach.
—————————————————
PSSE Kielce

pracownicy służb mundurowych:
90/90

liczba imprez: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 90

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

117

Umieszczenie informacji dot.
Informacje dot. HIV/AIDS umieszczane są na stronach
HIV/AIDS na stronach internetowych internetowych inspekcji sanitarnej woj.świętokrzyskiego i
PSSE woj.świętokrzyskiego i WSSE
przekazywane do mediów lokalnych.
Kielce i przekazanie informacji do
mediów lokalnych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj.świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 6000/6180

liczba kreacji: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

118

Cykl szkoleń dla funkcjonariuszy
W szkoleniach uczestniczyli funkcjonariusze policji z I Kompanii
policji z miasta Kielce.
Oddziału Prewencji, I Komisariatu Policji w Kielcach, Oddziału
————————————————— Prewencji Policji w Kielcach.
WSSE Kielce

pracownicy służb mundurowych:
150/156

liczba imprez: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

119

Ekspozycja wizualna w budynku
Ekspozycje wizualną zaprezentowano interesantom
PSSE w Sandomierzu.
odwiedzającym PSSE w Sandomierzu z okazji obchodów
————————————————— Światowego Dnia AIDS.
PSSE Sandomierz

ogół społeczeństwa: 50/50

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

120

Impreza edukacyjna dla uczniów szkół Imprezę zorganizowano w Spółdzielczym Domu Kultury
gimnazjalnych.
Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Udział wzięli
————————————————— uczniowie reprezentujący 5 szkół gimnazjalnych.
PSSE Starachowice

uczniowie szkół gimnazjalnych:
200/120

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Impreza prozdrowotna z okazji
Imprezę zorganizowano w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu
Światowego Dnia AIDS.
Świętokrzyskim.
—————————————————
PSSE Ostrowiec Świętokrzyski

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
45/45

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

122

Koncert solidarności z chorymi na
AIDS i nosicielami wirusa HIV "Żyj
bez ryzyka".
—————————————————
PSSE Jędrzejów

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
300/60

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

123

Konkurs multimedialny "Razem
Konkurs przeznaczony gimnazjalnej z terenu powiatu Skarżysko
przeciwko HIV/AIDS".
Kamienna.
—————————————————
PSSE Skarżysko Kamienna

uczniowie szkół gimnazjalnych: 15/9

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
595,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

124

Powiatowy konkurs literacki "Nie daj
Konkurs skierowany do uczniów z 5 szkół gimnazjalnych.
szansy AIDS - bądź odpowiedzialny".
—————————————————
PSSE Starachowice

uczniowie szkół gimnazjalnych: 10/10

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

125

Spotkania informacyjnoSpotkania odbyły się w ramach obchodów Swiatowego Dnia AIDS młodzież powyżej 15 r.ż.: /57
edukacyjne"Więcej wiesz o HIV/AIDS w Schronisku dla Nieletnich w Gackach i Specjalnym Ośrodku
- mniej ryzykujesz".
Szkolno-Wychowawczym w Busku Zdroju.
—————————————————
PSSE Busko Zdrój

liczba imprez: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 387

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

126

Spotkanie dla młodzieży
W spotkaniu dla młodzieży uczestniczył psycholog, który
ponadgimnazjalnej powiatu Skarżysko przedstawił młodzieży aspekty emocjonalno-społeczne HIV/AIDS.
Kamienna.
—————————————————
PSSE Skarżysko Kamienna

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
40/40

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

127

Spotkanie edukacyjne "Każdy krok
W spotkaniu edukacyjnym warsztaty prowadził edukator - nosiciel
ma znaczenie".
wirusa HIV.
—————————————————
PSSE Ostrowiec Świętokrzyski

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
100/131

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Impreza zorganizowana w Środowiskowym Hufcu Pracy
połączona z pokonkursową wystawa prac plastycznych,
posumowaniem konkursu plastycznego i występami młodzieży.
Współorganizatorem imprezy była Komenda Powiatowa Policji w
Jędrzejowie.
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128

Spotkanie informacyjno-edukacyjne.
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół
————————————————— Ogólnokształcących w Ożarowie zorganizowano pt. "Bądź
PSSE Opatów
bezpieczny w dobie HIV/AIDS'. W spotkaniu uczestniczył
profesjonalny edukator ds.HIV/AIDS.

uczniowie szkół gimnazjalnych: 78/78
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
67/67

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 145

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

129

Warsztaty dot. profilaktyki HIV/AIDS. Warsztaty dla młodzieży zorganizowano w Zespole Szkół
————————————————— Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu w ramach
PSSE Sandomierz
obchodów Światowego Dnia AIDS. Społeczność szkolna mogła
również skorzystać z materiałów edukacyjnych na stoisku
informacyjnym.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/235

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 235

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

130

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy "Co
musisz wiedzieć o HIV/AIDS".
—————————————————
PSSE Busko Zdrój

uczniowie szkół podstawowych: /3
uczniowie szkół gimnazjalnych: 15/5
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
15/6
pracownicy oświaty: /14
zaproszeni goscie: /11

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
184,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

131

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży.
Zajęcia skierowane były do gimnazjalistów z Zespołu Szkół w
————————————————— Samsonowie. Zajęcia zakończył happening z udziałem
WSSE Kielce
społeczności szkolnej.

uczniowie szkół gimnazjalnych: 50/52

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

132

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży.
Zajęcia zorganizowano dla młodzieży z Technikum Leśnego w
————————————————— Kielcach i II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.
PSSE Kielce

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
300/150

liczba imprez: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 130

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Konkurs organizowany z okazji Swiatowego Dnia Walki z
AIDS.Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu buskiego.
Współorganizatorami byli Zespół Szkół TechnicznoInformatycznych w Busku Zdroju, Starostwo Powiatowe w Busku
Zdroju, Urząd Miasta i Gminy.
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych Materiały edukacyjne przekazywane są wg. rozdzielników przez
przez Wojewódzka Stację Sanitarno- WSSE do PSSE i dystrybuowane zgodnie z potrzebami
Epidemiologiczna do Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
woj.świętokrzyskiego, rozdawnictwo
materiałów do współpracujących
podmiotów oraz osób fizycznych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj.świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 20000/20619
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 14/14

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 20619

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

134

Prelekcja na pikniku integracyjnym
Piknik integracyjny został zorganizowany przez Powiatowe
"Bezpieczne wakacje".
Centrum Pomocy Rodzinie. W prelekcji szczególna uwagę
————————————————— zwrócono na drogi zakażenia i sytuacje sprzyjające zakażeniom.
PSSE Opatów

ogół społeczeństwa: 150/152

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

135

Stoisko edukacyjne.
W czasie trwania Akcji Honorowego Oddawania Krwi w Zespole
————————————————— Szkół Nr 1 w Opatowie zorganizowano stoisko z materiałami
PSSE Opatów
edukacyjnymi o tematyce HIV/AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 220/220
pracownicy oświaty: 4/4

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 224

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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989,20

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

136

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Realizacja kampanii prowadzonej pod - przekazanie informacji przez WSSE do PSSE i umieszczenie
hasłem: #mamczasrozmawiac
materiałów kampanijnych na stronach internetowych WSSE i
PSSE woj. małopolskiego
————————————————— - promocja kampanii na konferencji edukacyjnej w dniu 22
WSSE i PSSE woj. małopolskiego
listopada 2017 r.
- udział w audycji Radio Kraków poświęconej kampanii oraz w
audycji w studenckim Radio UJ FM
- współorganizacja konferencji „Warto Rozmawiać " (przez PSSE
w Dąbrowie Tarnowskiej i Starostwo Powiatowe w Dąbrowie
Tarnowskiej) dla przedstawicieli placówek oświatowo
wychowawczych, oraz jednostek samorządowych
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ogół społeczeństwa: 20000/20000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): 1000/1000
osoby przed inicjacją seksualną:
2000/2000
młodzież poniżej 15 r.ż.: /10000
młodzież powyżej 15 r.ż.:
15000/25000
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: 200/250
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 200/200
lekarze ginekolodzy/położnicy: 200/40
położne: 100/20
kobiety w wieku prokreacyjnym: 2000/
kobiety planujące ciążę: 1000/
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży: 2000/
pracownicy ochrony zdrowia: 100/500
pracownicy oświaty: /150
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /100
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/500
konsultanci krajowi i wojewódzcy: /4
przedstawiciele mediów: 20/25
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 20/20

Finansowanie
Pozostałe

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 26620
liczba kampanii: 1
liczba konferencji: 1
liczba imprez: 4

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1005,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 555,00
Starostwo Powiatowe:
450,00
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Działania podejmowane przez
Państwową Inspekcję Sanitarna woj.
małopolskiego w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS oraz
koordynacja działań podejmowanych
przez podmioty
współpracuje/partnerskie na terenie
woj. małopolskiego.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

- wystosowanie pisemnych wystąpień do placówek nauczania i
wychowania, podmiotów leczniczych oraz samorządów
terytorialnych zachęcających do podejmowania działań
związanych z obchodami Światowego Dnia AIDS w 2017 roku,
- współorganizowanie imprez edukacyjnych w placówkach
nauczania i wychowania oraz podmiotach leczniczych,
- zamieszczenie na stronach internetowych PIS woj.
małopolskiego aktualnych danych epidemiologicznych oraz
artykułów dot. profilaktyki HIV/AIDS,
- nagłośnienie działań w ramach Światowego Dnia AIDS w
lokalnych środkach masowego przekazu,
- przygotowanie i prowadzenie stoisk edukacyjnych, różnorakich
konkursów ( wiedzy, plastycznych, teatralnych i innych),
- nawiązanie współpracy z instytucjami samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi przy podejmowaniu działań w
ramach obchodów, oraz w celu pozyskania środków na zakup
nagród dla uczestników konkursów,
- wykonywanie oraz pomoc przy przygotowywaniu ekspozycji
wizualnych,
- udzielanie poradnictwa metodycznego przez pracowników stacji
sanitarno-epidemiologicznych dla podmiotów realizujących
zadania,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych nt. profilaktyki HIV/AIDS
do podmiotów realizujacych działania w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS.

ogół społeczeństwa: 20000/20000
młodzież poniżej 15 r.ż.: 7000/8000
młodzież powyżej 15 r.ż.:
15000/15000
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /200
przedstawiciele mediów: 25/25
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 3/3

liczba stoisk informacyjnych: 25
liczba imprez: 25
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 7460

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Udział pracowników WSSE i PSSE w
imprezach masowych poprzez
organizowanie stoisk informacyjnych
połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

Edukacja społeczeństwa podczas imprez masowych takich jak:
-„Zdrowy styl życia” w ramach Tygodnia PCK w Bochni,
-„Rodzinna Niedziela” w parku Uzbornia w Bochni,
- Obchody „Dni Honorowego Krwiodawstwa” w Bochni,
- Happening „Limanowski Głos Profilaktyki” ,
- Małopolskie Dni Profilaktyki w Krakowie,
- Święto Rodziny Krakowskiej.

ogół społeczeństwa: 5000/7000

liczba stoisk informacyjnych: 6
liczba imprez: 6
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 6000

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań edukacyjnych w
placówkach nauczania i wychowania.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

- wystosowano (przez PSSE) wystąpienia pisemne do placówek
nauczania i wychowania, zachęcające do podejmowania działań
w ramach realizacji Krajowego Programu,
- w wielu szkołach, a zwłaszcza w szkołach promujących zdrowie,
jak co roku organizowano zajęcia edukacyjne oraz spotkania z
uczniami dotyczące profilaktyki zakażeń HIV/AIDS. W ramach
tych zajęć prowadzono warsztaty edukacyjne na których
uczniowie, wykonując rozmaite ćwiczenia, obalali mity i ustalali
prawdę, związaną z zagadnieniami HIV/AIDS oraz ćwiczyli
zachowania asertywne. Zapoznali się z autentycznymi historiami z
życia osób HIV+, przedstawionymi w filmach takich jak „Życie pod
murem”, czy „Ty wybierasz”. Chętni uczniowie wykonywali też
ekspozycje wizualne.
- organizowano wykłady, prelekcje, konkursy wiedzy i plastyczne,
spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w szkołach i placówkach wypoczynku
letniego w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Informacji i porad
wspartych otrzymanymi materiałami edukacyjnymi można było
uzyskać w punktach informacyjnych organizowanych przez
pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- nawiązano współpracę z instytucjami samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi przy podejmowaniu działań w
ramach realizacji Krajowego Programu,
- współorganizowano ( przez PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej)
konkurs wiedzy pod hasłem „Cała prawda o AIDS” oraz konkurs
plastyczny „ Nie daj szansy AIDS” dla młodzieży szkół
podstawowych/oddziałów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- w III LO w Tarnowie oraz Zespole Szkół Budowlanych w
Tarnowie przeprowadzono szkolne konkursy wiedzy o HIV i AIDS
dla uczniów klas I,
- przeprowadzono (przez samorząd uczniowski ) konkurs
plastyczny w Szkole Podstawowej w Zębie pt. „Zdrowie masz
jedno!” oraz wykonano wystawę plakatów, których ekspozycja
znajduje się w szkole (tematy plakatów: „Historia HIV na świecie”,
„HIV w Afryce”, „Etapy życia z HIV”, „Sposoby zakażenia wirusem
HIV”, „Kto ma HIV?”, „HIV nie wybiera. Ty możesz.”, „Słynni
ludzie, którzy zmarli na AIDS”),
- edukowano pielęgniarki ( przez pracownika PSSE w Tarnowie)
podczas kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo środowiska
nauczania i wychowania” organizowanego przez Stowarzyszenie
Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach – wykład,
prezentacja nt. Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS,
- prowadzono zajęcia edukacyjne dla 6-latków na podstawie
broszury pt „Zawsze razem” (PSSE),
- udzielano poradnictwa metodycznego przez pracowników stacji
sanitarno-epidemiologicznych dla podmiotów realizujących
zadania,
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uczniowie szkół podstawowych:
200/350
uczniowie szkół gimnazjalnych:
500/500
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/1000

liczba działań edukacyjnych: 96
liczba odbiorców: 1850

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1505,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

- dystrybuowano materiały edukacyjne nt. profilaktyki HIV/AIDS
do podmiotów realizujących działania w ramach profilaktyki
HIV/AIDS.
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Podejmowanie z inicjatywy
pracowników PIS takich działań jak:
- konkursy (wiedzy, plastyczne itp.),
- szkolenia,
-kontrolowanie przez WSSE w
Krakowie wybranych PSSE w
zakresie realizacji Krajowego
Programu,
-pozyskiwanie partnerów
wspierających te działania,
-prowadzenie konferencji edukacyjnyc
h.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

- wykonanie 4 kontroli problemowych w PSSE Nowy Targ,
Myślenice, Bochnia i Sucha Beskidzka,,
- organizacja olimpiady wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych w
Brzesku przez PSSE w Brzesku– zakup nagród / sponsorowanych
przez Starostwo Powiatowe w Brzesku,
-.organizacja konkursu wiedzy dla uczniów ph. „Olimpiada Wiedzy
o AIDS i Uzależnieniach” przez PSSE w Gorlicach dla uczniów
szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych,
- organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS pn. „Nie daj
szansy AIDS” przez PSSE w Limanowej dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych,
- przeprowadzenie przez PSSE w Nowym Sączu konkursu
plastycznego zorganizowanego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pod hasłem „STOP AIDS”,
- kontynuowanie corocznej inicjatywy PSSE w Nowym Targu , tj.
zorganizowanie 2 edycji Powiatowego konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS pt. „Nie daj szansy AIDS” ,
- kontynuowanie corocznej inicjatywy PSSE w Olkuszu, tj.
przeprowadzenie Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS dla
uczniów klas VII szkół podstawowych oraz uczniów klas
gimnazjalnych ( wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i
Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu) „Gdy wiesz
wszystko o wirusie, możesz przeciwstawić mu się” (VI edycja)
oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów
szkół ponadpodstawowych (drużynowy) też wspólnie z Wydziałem
Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu
„Mam czas rozmawiać”,
- zorganizowanie przez PSSE w Wieliczce Konkursu Wiedzy o
HIV /AIDS dla uczniów Zespołu Szkół w Niepołomicach, którego
przedmiotem było wykonanie plakatu lub komiksu,
- przygotowanie przez PSSE w Chrzanowie szkolenia dla
nauczycieli i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
podstawowych z klasami gimnazjalnymi pt. „HIV w komunikacji z
młodzieżą”.
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uczniowie szkół podstawowych: /200
uczniowie szkół gimnazjalnych:
7000/7000
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/2000
pracownicy oświaty: 150/150

liczba działań/inicjatyw: 15
liczba odbiorców: 9350

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
6630,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 1580,00
Starostwo Powiatowe:
5050,00
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Prowadzenie wojewódzkiego Zespołu
ds realizacji Krajowego Programu w
woj. małopolskim
—————————————————
WSSE w Krakowie

- zorganizowanie 2 spotkań Zespołu,
- opracowanie rocznego Harmonogramu Działań,
- zorganizowanie konferencji edukacyjnej "Jak realizować
profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą
płciową w edukacji młodzieży"- w dniu 22.11.2017 r. w Centrum
Konferencyjnym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II w Krakowie W ramach konferencji wysłano pisma
zapraszające na ww. konferencję. Zorganizowano także
prelegentów i miejsce konferencji. pozyskano patronaty.
Opracowano cała stronę graficzną m.in. zaproszeń, plakatów,
certyfikatów.
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pracownicy oświaty: /180
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /20
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /20
konsultanci krajowi i wojewódzcy: 4/4
specjaliści/eksperci: /4
przedstawiciele mediów: /5
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: /3
terapeuci: /4

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 13
liczba inicjatyw Zespołu: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2
poziom potrzeb: pozyskanie
środków finansowych na
organizację konferencji w dniu 22
listopada

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10705,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 9705,00
Marszałek: 1000,00

Razem:

19 845,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Edukacja społeczeństwa podczas
akcji masowych poprzez organizację
stoisk i punktów informacyjnych, w
których są dostępne materiały informa
cyjne
—————————————————
10 PSSE

Zorganizowano 36 punktów informacyjnych, w których konsultacji ogół społeczeństwa: 14000/20247
udzielali pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej, w zakresie
podstawowej wiedzy o HIV/AIDS. W punktach tych,
organizowanych zazwyczaj w plenerze podczas festynów,
udzielano informacji, instruowano osoby zgłaszające się,
udostępniano materiały edukacyjne. Była to także dogodna
sytuacja do propagowania informacji o zasadności wykonania
testu w Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym w Lublinie.
Działanie było realizowane w partnerstwie z urzędami miast i
gmin, starostwami, stowarzyszeniami i spółdzielniami
mieszkaniowymi i innymi jednostkami.

liczba stoisk informacyjnych: 36
Wskaźnik dodatkowy 1: 30
partnerów

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Propagowanie treści ogólnopolskich
kampanii społecznych
—————————————————
20 PSSE, 1 WSSE

Przekaz kampanii "Mam czas rozmawiać" był skierowany do
szerokiego kręgu odbiorców. Treści kampanii nawiązywały do
możliwości prowadzenia rozmów dotyczących zdrowia pomiędzy
osobami pozostającymi w bliskich relacjach. Informacje graficzne,
artykuły i spoty były zamieszczane na stronach internetowych i
profilach Facebook Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych, na stronach partnerów w środowisku
lokalnym oraz za pośrednictwem mediów w prasie, radiu i TV.
Aby zainicjować kampanię w środowiskach lokalnych
wystosowano pisma do podmiotów leczniczych i placówek
nauczania oraz przeprowadzono narady.

ogół społeczeństwa: 22000/126463
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży: 1000/
pracownicy ochrony zdrowia: /70
pracownicy oświaty: /45
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /21
przedstawiciele mediów: 14/13
inni: 6000/

liczba kreacji: 35
Wskaźnik dodatkowy 1: 20 narad
Wskaźnik dodatkowy 1: 115
placówek
Wskaźnik dodatkowy 1: 240
ekspozycji wizualnych
Wskaźnik dodatkowy 2: 13
partnerów medialnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do placówek i instytucji realizujących
profilaktykę
—————————————————
20 PSSE, 1 WSSE

Materiały edukacyjne dostarczano do placówek nauczania (334),
podmiotów leczniczych (388),miejsc wypoczynku dzieci i
młodzieży (207) klubów i domów kultury (10), zakładów
usługowych (99) i innych instytucji (28) oraz podczas imprez
lokalnych

inni

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
miejsc do których dostarczono
materiały informacyjne - 1066
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Obchody Światowego Dnia Walki z AI
DS
—————————————————
20 PSSE, 1 WSSE

Obchody 1 grudnia miały na celu zaakcentowanie znaczenia
profilaktyki w celu ograniczenia liczby nowych zakażeń wirusem
HIV. Były też okazją do przypomnienia, gdzie bezpłatnie można
wykonać test na obecność przeciwciał oraz uzyskać poradę przed
i po teście.Przy tej okazji podano do publicznej wiadomości hasło
nowej kampanii społecznej "Mam czas rozmawiać". Wszystkie
aktualne informacje były publikowane na stronach internetowych
własnych i partnerów w środowisku lokalnym. W placówkach
nauczania organizowano imprezy edukacyjne (12) połączone z
prelekcjami i wykładami, apele i spektakle. Organizowanym
imprezom towarzyszyły punkty informacyjne w których udzielano
informacji i prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych 8 punktów dla ok 1060 odbiorców.
PSSE wysyłały wytyczne i listy intencyjne do placówek nauczania,
zakładów opieki zdrowotnej z propozycją działań.

ogół społeczeństwa: 10000/108500
młodzież poniżej 15 r.ż.: 3507/2150
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5920/5055
pracownicy ochrony zdrowia: /50
pracownicy oświaty: /153
przedstawiciele mediów: /11

liczba stoisk informacyjnych: 8
liczba imprez: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
miejsc w których realizowane były
działania 241
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

146

Organizacja konkursów i olimpiad
Zadanie polegało na nawiązaniu współpracy z dyrekcjami szkół
młodzież poniżej 15 r.ż.: 205/897
————————————————— oraz koordynatorami edukacji szkolnej w celu przekazania
młodzież powyżej 15 r.ż.: 854/2970
10 PSSE
wytycznych i udzieleniu porad metodycznych w związku z
organizacją imprez konkursowych.
Olimpiady i konkursy są finałem edukacji młodzieży.
Przeprowadzono 14 konkursów, w których wzięło udział 91
placówek nauczania. Największym rozmachem cieszy się
realizowana od 14 lat Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS w
powiecie ryckim. Podobnie działania podejmowano w powiecie
chełmskim, kraśnickim, lubartowskim, opolskim, parczewskim i
zamojskim. Pozostałe powiaty organizują eliminacje o mniejszym
zasięgu. PSSE w Chełmie, Puławach i Zamościu były zaproszone
do współpracy Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu
Życia oraz Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej.

liczba imprez: 14
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek 91

Planowana kwota: 3700,00
Wydatkowana kwota:
4020,65
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja młodzieży szkolnej z
Zadanie było realizowane poprzez formy edukacji słownej:
udziałem i przy współpracy z
pogadanki, wykłady, szkolenia z wykorzystaniem prezentacji
pracownikami Państwowej Inspekcji S multimedialnych, ćwiczenia z dziećmi.
anitarnej
—————————————————
13 PSSE w województwie lubelskim

młodzież poniżej 15 r.ż.: /876
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1586
pracownicy oświaty: 28/41
inni: /120

liczba działań edukacyjnych: 84
liczba odbiorców: 2623

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja środowiska szkolnego Zadanie było realizowane poprzez poradnictwo metodyczne i
nauczycieli, pedagogów, pracowników merytoryczne, instruktaże oraz narady i szkolenia.
opieki zdrowotnej - pielęgniarek,
pracowników jednostek
samorządowych oraz pracowników,
których praca wiąże się z ryzykiem
zakażenia siebie lub klientów
—————————————————
15 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 327/
pracownicy oświaty: 215/
pracownicy służb mundurowych: 131/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 35/

liczba działań edukacyjnych: 448
liczba odbiorców: 976
Wskaźnik dodatkowy 1: 20
szkoleń
Wskaźnik dodatkowy 1: 414
instruktaży i porad
Wskaźnik dodatkowy 2: 14 narad

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

4 020,65
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WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

149

Organizacja i koordynacja
Rozpowszechnienie treści kampanii w środowisku lokalnym,
ogólnopolskich kampanii społecznych przekazanie informacji do lokalnych mediów, dystrybucja i
w województwie łódzkim.
promocja materiałów kampanijnych.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego.

ogół społeczeństwa: 9930/9775

liczba kampanii: 2
liczba stoisk informacyjnych: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 7110

150

Konkursy.
Organizacja oraz przeprowadzenie aktywizujących form
————————————————— edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej: konkursów wiedzy,
PSSE województwa łódzkiego.
plastycznych i innych /opracowanie regulaminów, zestawów
pytań, praca w jury itp./.

inni: 679/787

liczba imprez: 8
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Światowy Dzień AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego.

ogół społeczeństwa: 1493/1513

liczba stoisk informacyjnych: 5
liczba imprez: 14
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1782

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Edukacja.
Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS dla dzieci i młodzieży ze szkół
PSSE województwa łódzkiego.
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

inni: 550/1104

liczba inicjatyw: 14
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów realizujących zadanie:
7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Lokalna Kampania "Porozmawiajmy o
HIV/AIDS"
—————————————————
PSSE w Zduńskiej Woli.

liczba inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 614
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
podmiotów realizujących zadanie:
7

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe: 0,00

Organizacja i przeprowadzenie obchodów Światowego Dnia
AIDS, połączonych z uroczystym podsumowaniem konkursów i
wręczeniem nagród finalistom oraz funkcjonowaniem Punktów
Informacyjno-Konsultacyjnych.

Organizacja spotkań z młodzieżą klas I szkół
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
ponadgimnazjalnych, których celem jest dostarczenie rzetelnej
769/614
wiedzy o HIV/AIDS, kształtowanie akceptującej postawy wobec
zakażonych i chorych, pobudzenie do samodzielnych przemyśleń
i odpowiedzialnych wyborów życiowych. W treści spotkań
występować będą elementy wychowania seksualnego i profilaktyki
uzależnień.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
521,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Starostwo Powiatowe: 0,00
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Program "Profilaktyki Zakażeń HIV".
Zaproszenie szkół gimnazjalnych do realizacji programu
————————————————— "Profilaktyka zakażeń HIV". Dla koordynatorów szkolnych z 26
PSSE w Piotrkowie Trybunalskim
szkół zostało zorganizowane spotkanie, na którym przedstawiono
założenia, cele i zadania do wykonania oraz termin realizacji.
Pracownik PSSE dokonał wizytacji realizacji programu w 10
szkołach. Każda szkoła realizująca program przesłała do PSSE
sprawozdanie z wykonania zadania.

uczniowie szkół gimnazjalnych:
1702/1702
rodzice uczniów: 742/742
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Prowadzenie monitoringu nowo
wykrytych zakażeń HIV i zgonów z
powodu AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

przedstawiciele Narodowego Instytutu liczba raportów/dokumentów: 12
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
pracownicy PKD

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV w
województwie łódzkim. Zbieranie danych z placówek medycznych
o nowo wykrytych zakażeniach HIV oraz zgonach z powodu AIDS.
Opracowywanie statystyk.

liczba inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 2444
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
podmiotów realizujących: 25

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

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

1 621,20

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Kampania mamczasrozmawiać w
Zamieszczenie informacji o kampanii na stronie Urzędu
ogół społeczeństwa: 46/46
powiecie Iławskim
Miejskiego w Zalewie, dystrybucja minirozmówek do 8 podmiotów
————————————————— leczniczych 1 szkoły. Rozprowadzono 46 broszur.
PSSE Iława

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 46

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

157

Kampania mamczasrozmawiać w
powiecie olsztyńskim
—————————————————
PSSE Olsztyn

inni: 190/190

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 190

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

158

Kampania medialna
Informacje o kampanii wysłano do 5 mediów zamieszczono w 3 :
mamczasrozmawiac w powiecie elblą elblag.net, portel.pl, Razem z Tobą.
skim
—————————————————
PSSE Elbląg

przedstawiciele mediów: 5/3

liczba kampanii: 1
liczba tytułów publikacji: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna
Przekazanie informacji o kampanii do lokalnych mediów i na
mamczasrozmawiac w powiecie węgo strony internetowe Urzędu Miasta w Węgorzewie, i Starostwa
rzewskim
Powiatowego, zamieszczenie na stronie BIP PSSE Węgorzewo.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

przedstawiciele mediów: 1/1
strony internetowe : 2/2

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Zamieszczenie informacji o kampanii na stronach internetowych
BIP PSSE Olsztyna, Starostwa Powiatowego w Olsztynie, ZO
PCK w Olsztynie dystrybucja materiałów kampanijnych 240
broszur minirozmówek, wykład do rodziców 190 osób z zespołu
Szkół Samochodowych i SP nr 3 w Dobry Mieście. Informacje
dodatkowe o PKD w kierunku HIV Olsztyn.
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Kampania medialna w powiecie ełcki
m
—————————————————
PSSE Ełk

Opracowanie komunikatu do kampanii mamczasrozmawiac i
pracownicy ochrony zdrowia: 5/5
zamieszczenie na stronie BIP Ełk, udzielenie wywiadu do Ełckiej przedstawiciele mediów: 4/4
gazety powiatowej, przekazanie materiałów kampanijnych do
Biblioteki Publicznej w Ełku, które zostały udostepnione na stoisku
promocji zdrowia w bibliotece z okazji Dnia Kobiet .

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 50

161

Kampania medilana w powiecie nowo
miejskim
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Kampania mamczasrozmawiac dystrybucja minirozmówek do 3
zespołów szkół ponadgimanzjalnych 9 przychodni, 1 szpitala 5
poradni K. Przeprowadzono rozmowy instruktażowe wśród 60
pracowników slużby zdrowia nt. kampanii.

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 50

162

Kampania wg wytycznych KC ds AID
S
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Dystrybucja materiałów, informowanie o PKD w mediach
pracownicy ochrony zdrowia: 1/1
lokalnych, zamieszczanie na stronach internetowych. Informacje o pracownicy administracji rządowej i
kampanii mamczasrozmawiac zamieszczono na stronie PSSE
samorządowej: 5/5
Lidzbark Warmiński.

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

163

Konkurs plastyczny dla szkół ponadgi
mnazjalnych
—————————————————
PSSE Kętrzyn

Organizatorzy; PSSE Kętrzyn, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
przewidywana liczba szkół 5. W konkursie wzięło udział 14
uczniów szkół ponadgimnzjalnych i 5 nauczycieli. Sponsorzy:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 300 zł, PSSE Ketrzyn 300 zł.
Wręczenie nagród nastapiło w Starostwie Powiatowym w
Ketrzynie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/14
pracownicy oświaty: 5/5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

164

Rozpowszechnienie informacji o
kampanii (wg wytycznych kc ds.AIDS)
na stronach internetowych i w
mediach lokalnych
—————————————————
PSSE Działdowo

Zamieszczenie informacji o kampanii na stronach internetowych
instytucji współpracujących z PSSE Działdowo: Starostwo
Powiatowe, Szpital Działdowo, Urząd Miasta Działdowo, Iłowo
Urząd Gminy Płośnica, Rybno, Iłowo, Lidzbark Welski,
dystrybucja materiałów do jednostek wg wytycznych. Przekazano
również informcaje o kampanii mamcasrozmawiac do Gazety
Działdowskiej

przedstawiciele mediów: 1/1
strony internetowe : 6/6

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
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uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
3/3
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 50/50
położne: 10/10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

165

Współpraca z mediami lokalnymi
Udzielono wywiadu do meloradia w Ostródzie nt epidemiologii
dotycząca popularyzacji kampanii i
zakażeń HIV, obchodów Światowego Dnbia AIDS, zapobiegania
działań ispekcji sanitarnej w
zakażeniom HIV, oraz kampanii mamczasrozmawiac
profilaktyce HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Ostróda

166

Dystrybucja materiałów eduakcyjnych
do różnych podmiotów powiatu ostród
zkiego.
—————————————————
PSSE Ostróda

167

Dystrybucja materiałów
informacyjnych w powiecie iławskim
do 13 placówek wypoczynku letniego,
gospodarstwa agroturystycznego, 2
podmiotów leczniczych, 12 szkół, 1
baru, 1 Ekomarinyw Siemianach
—————————————————
PSSE Iława

168

169

liczba kampanii: 1
liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Przekazanie 560 materiałów do różnych placówek : o
ogół społeczeństwa: 560/560
krwiodawstwie do Rejonowego Oddziału PCK w Morągu, do szkół
- choroby przenoszone drogą płciową, Druga strona wakacji,
HIV/AIDS o co kaman?, ulotki o PKD Olsztyn Zakażenie HIV to
nie wyrok oraz do podmiotów leczniczych - Musisz to wiedzieć .
Razem placówek do których dostarczono materiały 22.

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 560

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Przeprowadzono dystrybucje materiałów podczas wypoczynku
letniego, przekazano 247 broszur i 24 ulotki w tym: Druga strona
wakacji, Zakażenia przenoszone drogą płciową, broszur Zawsze
razem, oraz ulotek w tym o PKD Olsztyn.

ogół społeczeństwa: 271/271

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 271

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacja młodzieży szkolnej
Cykl spotkań z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu
————————————————— gołdapskiego. Przeprowadzono 2 spotkania z mieszkańcami
PSSE Gołdap
Bursy Szkolnej i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
nt: sytuacji epidemiologicznej, faktów o HIV/AIDS, działalności
PKD w kierunku HIV w warmińsko-mazurskim. Uczestnicy
otrzymali ulotki.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/120

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 120

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacja młodzieży szkolnej w
powiecie gołdapskim podczas akcji let
niej
—————————————————
PSSE Gołdap

młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 99

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Cykl spotkań z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu
gołdapskiego. Przeprowadzono spotkania edukacyjne wśród
wypoczywających na obozach i koloniach letnich.
Przeprowadzono 8 spotkań edukacyjnych dla 278 uczestników,
prowadzono dustrybucje materiałów dla uczestników, przekazano
99 sztuk broszur "Druga strona wakacji"..
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przedstawiciele mediów: 1/1

170

Edukacja młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, z okazji
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
PSSE Działdowo

Konferencja dla młodzieży : Jaką wiedzę na temat HIV/AIDS
posiada młody człowiek? ze szkołami gimnazjalnymi i
ponadgimnazjalnymi w powiecie działdowskim.Edukację
przeprowadzono w Zespole Szkół nr 1, nr 2, Zespole Szkół
Zawodowych w Działdowie l uczestników 170. Młodzież
przygotowała prezentację fakty i mity o HIV/AIDS,
podsumowaniem był spektakl "Dobra pani z działdowskiego
zamku" młodziezowej grupy teatralnej.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/60
młodzież powyżej 15 r.ż.: 80/90

liczba konferencji: 1

171

Konferencja powiatowa w Nowym
Miescie Lubawskim.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Uczestnicy: dyrektorzy szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
władze samorzadowe, przedstwiciele mediów lokalnych,
podsumowanie konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów .
Organizatorzy: PSSE Nowe Miasto Lubawskie, PCK Olsztyn,
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Zespół Szkół
im. Norwida. W programie podsumowanie konkursu powiatowego
Wiedzy o HIV/AIDS i innych zakażeniach krwiopochodnych, udział
wzięło 6 gimnazjalistów, 12 opiekunów 16 rodziców 20 uczniów
szkół podstawowych . W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
urzędów miast i gmin, 8 przedstawicieli mediów lokalnych.
Podczas imprezy było stoisko promocji zdrowia z materiałami
edukacyjnymi, był wykład nt HIV, HBV, HCV. Konferencje
zrelacjonowała TV kablowa Eltronik w Nowym Mieście
Lubawskim, ukazał się artykuł w Gazecie nowomiejskiej.
Konferencja jest organizowana od wielu lat . W iprezie wziłęło
udział 120 osób.

pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 10/10
pracownicy ochrony zdrowia: 8/8
pracownicy oświaty: 10/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 6/6

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 1

172

Nagranie programu edukacyjnego
przez Telewizyjna Agencję TAP1 z
cyklu Nasze zdrowie emitowanego w
TV Regionalnej Olsztyn, wspólnie z
WSSE Olsztyn
—————————————————
WSSE Olsztyn, TAP 1

20-03-2017 nagrano program edukacyjny emitowany 3 krotnie w
TVP Olsztyn. Program jest dotepny na stronie
www.warmiamazury.tv dla wszystkich osób korzystających z
internetu bez ograniczeń.

ogół społeczeństwa: 1/1

liczba nowatorskich form
profilaktyki: 1

Planowana kwota: 3700,00
Wydatkowana kwota:
3700,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 3700,00

173

Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS w powiecie oleckim
—————————————————
PSSE Olecko

Konkurs o chorobach przenoszonych droga płciową, ze
młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/34
szczególnym uwzględnieniem HIV. Konkurs dla szkół
przedstawiciele mediów: 2/2
gimnazjalnych powiatu oleckiego , informacje przekazane do
Głosu Olecka i Tygodnika Oleckiego. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas VII szkół podstawowych i II i III klas gimnazjalnych.
W etapie szkolnym wzięło udział 140 uczniów w etapie
powiatowym 34 uczniów. Fundatorzy nagród: Starostwo
Powiatowe w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku .

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Punkt promocji zdrowia podczas
Ulicznych Biegów Bociana w Budrach
i Biegów Majowych w Węgorzewie
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Organizatorzy imprezy: Urząd Gminy w Budrach, Ośrodek Kultury ogół społeczeństwa: 150/150
w Budrach, PSSE Węgorzewo. Dystrybucja materiałów
edukacyjnych oraz poradnictwo. W imprezach uczestniczyło około
600 osób rozdysponowano ulotki i udzielono porad
indywidualnych 23 osobom. Wśród materiałów przekazanych były:
broszury o chorobach przenoszonych drogą płciową 23 sztuki i 16
zakładek o HIV/AIDS.

liczba stoisk informacyjnych: 2
liczba imprez: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Stoisko prmocji zdrowia podczas
Stoiska zaopatrzone w mwteriały edukacyjne z temetyki
ogół społeczeństwa: 150/150
Okręgowych Mistrzostw I Pomocy
profilaktyki zakażeń HIV i materiałami z PKD Olsztyn obsługiwane
PCK w Elblagu. Udział 25 osób,
przez pracowników PSSE Elblag wraz z poradnictwem
wydano Zakażenie HIV to nie wyrok
ulotka o PKD Olsztyn 25 szt , Nie daj
Szansy AIDS 25 szt , udzielono 4
porad .
—————————————————
PSSE Elbląg

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

176

Światowy Dzień AIDS w Giżycku.
Zajęcia odbyły się w Specjalnym Ośrodku SzkolnoOrganizacja zajęć edukacyjnych z mło Wychowawczym w Gizycku, dotyczyły podstawowej wiedzy o
dzieżą.
HIV?AIDS oraz kampani mamczasrozmawiac.

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

młodzież poniżej 15 r.ż.: 20/48

—————————————————
PSSE Giżycko

177

Światowy Dzień AIDS w Olsztynie na
Starym Mieście.
—————————————————
PSSE Olsztyn

Organizacja happeningu z organizacja ZO PCK w Olsztynie.
ogół społeczeństwa: 100/100
Preznetacja tablic informacyjnych, rozmowy indywidualne,
przedstawiciele mediów: 8/8
dystrybucja materiałów, media lokalne TV Olsztyn, Radio Olsztyn, społecznośc lokalna: 100/100
Radio Plus, Gazeta Olsztyńska, Nasz Olsztyniak, Życie Olsztyna,
Olsztyn Agora. Dystrybucja broszur, ulotek poradnictwo. W
imprezie wzięło udział oprócz etatowych praciowników 19
wolontariuszy z PCK. Z poradnictwa skorzystało 100 osób.

liczba kreacji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

178

Światowy Dzień AIDS w powiecie bra
niewskim
—————————————————
PSSE Braniewo

Organizacja punktów promocji zdrowia w Gminie Płoskinia, Gmina ogół społeczeństwa: /51
Lelkowo w przychodnbiach. Dystrybucja materiałów
eduklacyjnych oraz poradnictwo. Z punktów skorzystało 51 osób.
Przekazano informacje o Światowym Dniu AIDS do lokalnych
mediów.

liczba stoisk informacyjnych: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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179

Akcja Wstąp po zdrowie w powiecie d
ziałdowskim.
—————————————————
PSSE Działdowo

Organizacja dwóch punktów promocji zdrowia podczas akcji
skierowanej do społeczności lokalnej "Wstąp po zdrowie" w
Działdowie. Organizatorzy imprezy: PSSE Działdowo, Ośrodek
Terapi i i Uzaleznień,m grupy samopomocowe AA i
Narklomańska. Na stoiskach poradnictwom rozdawnictwo
materiałów edukacyjnych Udzielono 38 porad przekazano 150
ulotek uczestnikom

180

Happening uliczny w Iławie
Rozdawnictwo ulotek i broszur happening zorganizowany przez
————————————————— PSSE Iława, szkoły ponadgimnazjalne. Impreza odbyła się 1
PSSE Iława
grudnia przemarsz młodzieży ulicami miasta Iławy i w Galerii
Jeziorak młodziez zaprezentowała plakaty i tablice informacjne nt
HIV/AIDS i kampanii mamczasrozmawiac. Prowadzono rozmowy,
dystrybuowano materiały edukacyjne, relację z imprezy
umieszczono na stronie internetowej infoilawa.pl, Urzędu
Miejskiego w Zalewie, ukazał się artyluł w Kurierze Regionu
Iławskiego, udzielono wywiadu do meloradia o celu imprezy i
możliwośći badań bezpłatnie i anonimowo.

181

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie lidzbarskim z
dystrybucją materiałów edukacyjnych i
poradnictwem.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Zorganizowano 3 punkty promocji zdrowia dla pracowników i
ogół społeczeństwa: 150/156
petentów w Urzędzie Miasta w Ornecie, w Urzędzie Gminy Kiwity, młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/350
w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. Stoisko
pracownicy oświaty: 30/32
odwiedziło 156 petentów i pracowników urzędów, 350 uczniów, i
32 nauczycieli. Udzielono 75 porad. Przekazano 270 ulotek
róznych, 130 broszur, 120 zakładek o HIV, 20 podstawek pod
kubek o PKD Olsztyn, 4 broszury mamczasrozmawiac, 20 broszur
o chorobach przenoszonych drogą płciową.

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

182

Powiatowe Dni rodziny , Więcej
Ruchu więcej zdrowia w powiecie gołd
apskim
—————————————————
PSSE Gołdap

Organizabja dwócjh punktów podczas Dni rodziny i akcji Więcej
ruchu więcej zdrowia, dla społeczności lokalnej. Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gołdapi, Urząd Miasta w Gołdapi , udzielono 35 porad nt
HIV/AIDS dla uczestników imprez rozdano 120 ulotek.

liczba stoisk informacyjnych: 2
liczba imprez: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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ogół społeczeństwa: 150/150

liczba stoisk informacyjnych: 2
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 150

ogół społeczeństwa: 100/100
przedstawiciele mediów: 2/2
strony internetowe : 2/2

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

ogół społeczeństwa: 35/35

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

183

Punkt promocji zdrowia podcza
"Biegów rodzinnych" w Giżycku
—————————————————
PSSE Giżycko

Organizatorzy: PSSE Gizycko, Nadleśnictwo Gizycko, Zakład
ogół społeczeństwa: 50/50
Aktywności zawodowej Centrum Profilaktyki Uzależnień i
Integracji Społecznej w Giżycku. Impreza odbyła się 5 maja wzięło
w niej udział około 800 osób w tym stoisko odwiedziło okoo 50
osób.

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

184

Punkt promocji zdrowia podczas Dni i
Nocy Szczytna
—————————————————
PSSE Szczytno

Organizacja stoiska a materiałami edukacyjnymi, organizatorzy:
ogół społeczeństwa: 100/100
Miejski Dom Kultury w Szczytnie, PSSE Szczytno. Impreza odbyła
się 21 lipca 2017 z ulotek i rozmów indywidualnych skorzystało
100 osób.

liczba stoisk informacyjnych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

185

Punkty promocji zdrowia w powiecie k
etrzyńskim
—————————————————
PSSE Kętrzyn

Zorganizowano punkt promocji zdrowia w NZ POZ Korsze i NZOZ ogół społeczeństwa: 180/180
Srokowo z dystrybucja materiałów i poradnictwem. Ogółem
punktów 5 liczba pacjentów 180 . Rozdysponowano 200
materiałów w tym choroby przenoszone drogą płciową.

liczba stoisk informacyjnych: 5
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

186

Punkty promocji zdrowia w powiecie
mrągowskim
—————————————————
PSSE Mrągowo

Organizacja punktów podczas Dni Honorowego Dawstwa Krwi w ogół społeczeństwa: 700/700
Sirkwitach, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach, w
Zespole Szkół Zawodowych w Mragowie, w Szkole Podstawowej
w Sorkwitach liczba działań 9 rozdysponowano 700 ulotek. Liczba
uczestnbików 700.

liczba stoisk informacyjnych: 9
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 700

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

187

Punkty promocji zdrowia w powiecie n
idzickim.
—————————————————
PSSE Nidzica

Powiatowe Dni Rodziny, , Dzień Sportu Szkolnego, udzielanie
porad dystrybucja materiałów przekazano 250 ulotek .
Organizatorzy: PSSE Nidzica, Fundacja Rozwoju Nida, Urząd
Miasta Nidzica, Powiatowy Urząd Pracy,, Starostwo Powiatowe ,
NOK, MOPS, MGBP, ZOZ Nidzica, i media Nasza Gazeta
Nidzica, portal mojanidzica

liczba imprez: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 250

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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ogół społeczeństwa: 600/600

188

Stoiska promocji zdrowia w powiecie
bartoszyckim.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Organizacja stoisk podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia ogół społeczeństwa: 378/378
Zdrowia w Starostwiie Powiatowym, podczas spotkania członków
Stowarzyszenia Diabetyków, podczas obchodów Światowego
Dnia Rzucania Palenia, podczas konferencji Bez stresu-legalnie.
Liczba uczestników imprez 378 rozdyspoznowano około 400
materiałów edukacyjnych broszur, ulotek w tym propagujących
badania w PKD Olsztyn (specjalna ulotka wydana w ramach pracy
PKD Olsztyn).

liczba stoisk informacyjnych: 4
liczba imprez: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 400

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

189

Stoiska promocji zdrowia w powiecie
oleckim
—————————————————
PSSE Olecko

Zorganizowano:stoisko podczas: festynu rodzinnego Bezpieczny ogół społeczeństwa: 380/380
powiat Białej niedzieli , w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/60
podczas akcji jesiennej związanej z profilaktyka tytoniową.
Łącznie wydano 315 broszur w imprezach wzięło udział około 420
osób. Organizatorzy akcji PSSE Olecko Starostwo Powiatowe w
Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych.

liczba stoisk informacyjnych: 3
liczba imprez: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 315

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

190

Stoisko promocji zdrowia podczas
Biegów rodzinnych w Ostródzie.
—————————————————
PSSE Ostróda

Impreza pod hasłem "Trzymaj formę biegaj z nami" na placu
Ostródzkiego Centrum Sposrtu i Rekreacji w Ostródzie.
Organizatorzy: PSSE Ostróda, Ostródzkie Centrum Sposrtu i
Rekreacji w Ostródzie, Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Ostródzie, ze stoiska skorzystało 50 osób.

ogół społeczeństwa: 50/50

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

191

Trzy punkty promocji zdrowia podczas
festynów rodzinnych.
—————————————————
PSSE Olsztyn

Festyny na osiedlach Olsztyna: Pieczewo, Dajtki, Zatorze,
udzialono 45 porad indywidualnych z rozdawnictwem materiałów.
Organizatorzy: PSSE Olsztyn, Rady Osiedli, Urząd Miasta
Olsztyna.

ogół społeczeństwa: 45/45

liczba stoisk informacyjnych: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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192

Organizacja narady z
przedstawicielami szkół powiatu barto
szyckiego.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Narada ma na celu zaplanowania zadań do realizacji w 2017 roku
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS wytyczenie wspólnych zadań do
realiacji. Ustalenia z narady: edukacja młodziezy nt HIV/AIDS
zakończona zostanie quizem wiedzy . Uczniowie objęci edukacją
otrzymali broszury mamczasrozmawiac -164 szt. Uczestnicy
quizu otrzymali gadżetry, długopisy, magnesy, notesy, podczas
quizu było zorganizowane stoiskoedukacyjne z materiałami i tam
rozdysponowano 50 szt materiałów o HIV/AIDS. Dodatkowo do
Gońca Bartoszyckiego i urzędów rozesłano informcaje o
Światowym Dniu AIDS i lokalnych wydarzeniach. Informacje
ukazały się na stronach BIP PSSE Bartoszyce, Urzędu Miasta w
Bisztynku, Urzędu Gminy w Bartoszyccah iw Gońcu
Bartoszyckim.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 231/231
pracownicy oświaty: 6/6
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 1/1

liczba inicjatyw: 6

193

Konferencja pielegniarek z punktów
szczepień i kampanii
mamczasrozmawiac w powiecie
braniewskim.
—————————————————
PSSE Braniewo

Konferencja dotyczyło chorób przenoszonych droga płciową,
kampanii mamczasrozmawiać liczba uczestników 8 czas 1
godzina. Realizator Promocja Zdrowia i Szczepienia PSSE
Braniewo.

pracownicy ochrony zdrowia: /8

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

194

Szkolenie dla pielegniarek medycyny
szkolenj i nauczycieli powiatu działdo
wskiego
—————————————————
PSSE Działdowo

Szkolenie o HIV i aktualnościciach przeprowadził pracownik PSSE pracownicy ochrony zdrowia: 15/15
Działdowo z dystrybucja materiałów edukacyjnych 10 broszur Co pracownicy oświaty: 6/6
musisz wiedziec o HIV/AIDS..., oraz 50 ulotek ( rózne rodzaje) o
HIV/AIDS. Miejsce szkolenie Urząd Miasta w Działdowie .

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 21
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

195

Cykl działań edukacyjnych
skierowanych do uczniów
—————————————————
PSSE Olsztyn

Edukacja z HIV/AIDS młodziezy ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu olsztyńskiego.Temat zajeć:
Ryzykowne zachowania zagrożeniem HIV/AIDS liczba szkół 6,
liczba spotkań edukacyjnych 7 liczba uczestników 192, miejsce:
Biblioteka Planeta 11, Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych w Olsztynie, Woj. Szpital Rehabilitacyjny w
Ameryce.

liczba działań edukacyjnych: 7
liczba odbiorców: 192

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/192

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Cykl działań edukacyjnych z
profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do
szkół
—————————————————
PSSE Braniewo

Zajęcia edukacyjne przeprowadzono w 3 szkołach
ponadgimnazjalnych w Braniewie dla 172 uczniów, oraz w
Gimnazjum w Płoskini Gimnazjum w Płoskini dla 37 uczniów,
przekazanie podstawowej wiedzy, drogi zakażenia HIV, HCV,
dystrybucja materiałów edukacyjnych. Przeprowadzono razem 4
wykłady na 4 godzinach lekcyjnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/37
młodzież powyżej 15 r.ż.: /172

liczba działań edukacyjnych: 4
liczba odbiorców: 209

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania edukacyjne wśród
młodziezy - cykl spotkań "Zdrowe
Wakacje"w powiecie ełckim
—————————————————
PSSE Ełk

Edukacja prowadzona podczas roku szkolnego i wakacji z
dystrybycja broszur 50 szt o chorobach przenoszonych droga
płciową, przeprowadzono 8 spotkań edukacyjnych podczas 4
godzin pracy, rozdysponowano 50 broszur druga strona wakcji
uczestniczyło 145 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

młodzież powyżej 15 r.ż.: /145

liczba działań edukacyjnych: 8
liczba odbiorców: 145

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

198

Działania edukacyjne wśród
młodziezy szkół ponadgimnazjalnych i
gimnazjalnych
—————————————————
PSSE Mrągowo

Cykl spotkań z młodzieżą szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu mrągowskiego.Przeprowadzono 4
spotkania edukacyjne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych -85
osób oraz 1 spotkanie w wśród gimnazjalistów 40 osób.
Organizatorzy PSSE Mrągowo, Zespół Szkół w Marcinkowie,
Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie. Tematyka : HIV/AIDS a
życie codzienne, drogi zakażenia, profilaktyka, leczenie, rola PKD
w kierunku HIV w Polsce i województwie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali ulotki i broszury tematyczne.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/40
młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/85

liczba działań edukacyjnych: 5
liczba odbiorców: 125

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne wśród
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
powiatu nidzickiego
—————————————————
PSSE Nidzica

Tematyka: podstawowe zagadnienia z HIV/AIDS: ABC wiedzy o
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
HIV/AIDS, Współczesne zagadnienia o HIV/AIDS . Eduakcje
60/107
przeprowadzono w Zespole Szkół Janowiec Kościelny i w Zespole
Szkół Rolniczych i Ogrodniczych Jagarzewo, 6 spotkań
edukacyjnych liczba uczestników 107 dystrybucja broszury Co
musisz wiedzieć o HIV/AIDS 120 egzemplarzy oraz 140 ulotek .

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 107

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Edukacja młodziezy ponadgimnazjaln
ej
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Edukacja w LO nr 1 w Węgorzewie nt HIV/AIDS i chrorób
przenoszonych droga płciową. Liczba zajęć 1, liczba uczestników
27, wszyscy otrzymali broszury o chorobach przenoszonych
drogą płciową.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 78 z 268

młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/27

201

Edukacja młodzieży szkolnej oraz ich
rodziców.
—————————————————
PSSE Pisz

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne wśród młodziezy gimnazjum
Samorządowego w Piszu nt HIV, HCV, HBV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową. Wszyscy uczestnicy otrzymali
ulotki o zapobieganiu HCV oraz broszury 45 szt choroby
przenoszone drogą płciową. Podobne zajęcia przeprowadzono
wśród rodziców uczniów (72 ososby)

młodzież poniżej 15 r.ż.: 45/45
rodzice uczniów: 72/72

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 117

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs wiedzy z profilaktyki HIV/AID
S
—————————————————
PSSE Elbląg

Konkurs dla szkół gimnazjalnych powitu elbląskiego,
zorganizowany przez PSSE Elblag.Tematyka:chroroby
przenoszone drogą płciową, , popularyzacja PKD w kierunku HIV,
miejsce SP nr 14 w Elblągu, , udział 32 uczniów szkół
gimnazjalnych , 17 nauczycieli, publikacja informacji na stronach
elblag.net.portel.pl, Razem z Tobą Współorganizator SP nr 14 w
Elblągu.Sponsorzy: Szpital w Elblagu, Młodziezowy Ośrodek
Terapetyczny KARAN, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Elblagu, Fundacja HUTENA.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 60/60

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 32

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Organizacja konkursów w powiecie
szczycieńskim dla szkół ponadgimnaz
jalnych.
—————————————————
PSSE Szczytno

Konkurs wiedzy dla uczniów LO w Rozogach. Organizator główny młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/15
Lo Rozogi , współorganizator PSSE Szczytno, udział pracownika
PSSE w komisji konkursowej . Nagrody ufundowało WSSE w
Olsztynie były to drobne upominki jak torby płócienne, apteczki,
magnesy na lodówkę, pamięc przenośna, . Konkurs odbył się w
Światowy Dzień AIDS 1 grudnia w Rozogach.

liczba odbiorców: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

204

Organizacja międzygimnazjalnego
konkursu wiedzy dla szkół powiatu ełc
kiego.
—————————————————
PSSE Ełk

Organizatorzy: PSSE Ełk, Urząd Miasta w Ełku, Starostwo
Powiatowe w Ełku. Sponsorzy: Starostwo Powiatowe- sala,
Prezydent Miasta Ełk- nagrody, poczestunek dla uczestników,
Medyk pomoc merytoryczna. Konkursem wiedzy objeto 12
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego,
informacje o konkursie zamieszczono na stronie Starostwa
Powiatowego w Ełku, na stropnach szkół biorących udział w
konklursie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 12/12

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 50,00
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Organizacja szkoleń w 3 jednostkach
wojskowych dla żołnierzy
zawodowych i pracowników wojska.
—————————————————
WSSE Olsztyn,

Szkolenia odbyły się w JW w Lidzbarku Warmińskim, Mragowie i
Pruszczu Gdańskim przy współpracy z Fundacją Edukacja
Społeczna i na jej zlecenie. Szkolenia przeprowadzlili pracownicy
WSSE w Olsztynie i dotyczyły: dróg zakażenia, HIV, HCV, HBV,
kampanii mamcasrozmawiac, punktów konsultacyjnodiagnostycznych w kierunku HIV nowych zagrożeń szczególnie
chemseksu.

pracownicy służb mundurowych: /191

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 191

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Powiatowy Konkurs o HIV/AIDS w
powiecie piskim.
—————————————————
PSSE Pisz

Konkurs wiedzy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/12
powiatu piskiego. Tematyka wiedza z zakresu HIV, HCV, HBV,
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/12
test wiedzy . W konkursie wzięło udział 12 gimnazjalistów i 12
osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Drugi konkurs jest plastyczny
dla szkół gimnajlanych i ponadgimnazjalnych pod hasłem
"Młodość, bezpieczeństwo", wpłynęło 10 prac plastycznych w tym
dwa ze szkół ponadgimnazjalnych. Miejsce konkursów: Zespół
Szkół Katolickich w Piszu. Organizatorzy: Zespół Szkół Katolickich
w Piszu, Starostwo Powiatowe -fundator nagród, PSSE Pisz
współorganizatori fundator nagród 350 zł.

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 32

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 350,00
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Powiatowy Konkurs Wiedzy dla
młodzieży z powiatu nowomiejskiego.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Konkurs dla młodziezy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu nowmiejskiego. Oreganizatorzy PSSE Nowe Miasto
Lubawskie, ZR PCK, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście
Lubawskim. Konkurs zorganizowany przez PSSE Nowe Miasto
Lubawskie, ZR PCK, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół im
Norwida w Nowym Mieście Lubawskimn, . Sponsorzy: Starostwo
Powiatowe , PCK, tematyka konkursu HIV/AIDS i inne zakażenia
krwiopochodne. W konkursie ujeto temmatyklę związana z
popularyzacją bezpłatnych badań w PKD. W etapie powiatowym
wzięło udział 15 uczniów.

uczniowie szkół gimnazjalnych: 6/6
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
9/9

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

208

Przegląd Małych Form Teatralnych w
powiecie nidzickim
—————————————————
PSSE Nidzica

Coroczna impreza w Miejskim Ośrodku Kultury w Nidzicy.
Organizatorzy: PSSE Nidzica, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej , Powiatowa Komenda Policji , Nidzicki Ośrodek
Kultury, Starostwo Powiatowe. W imprezie biora udział uczniowie
szkól gimnazjalnych , nauczyciele, wychowawcy, radni ,
przedstawiciele władz. W 2017 roku wzięło udział 35 uczniów
szkół podstawowych, 30 szkół gimnazjalnych, 10 nauczycieli,
widzowie 250 osób rodzice 60 osó, lokalne media Gazeta
Nidzicka, portal moja-nidzica. Dwa przedstawienia dotyczyły
tematyki HIV/AIDS. Podczas konkursu był punkt promocji zdrowia
z materiałami dotyczącymi HIV/AIDS wydano 120 ulotek, 50
broszur.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 65/65
uczniowie szkół gimnazjalnych:
200/250
pracownicy oświaty: 10/10
pracownicy służb mundurowych: 5/
przedstawiciele jednostek
samorządowych: 10/

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 375

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przeprowadzenie szkolenia dla
Tematyka szkolenia: Ryzykowne zachowania zagrożeniem
pracowników CITI Europe w Olsztynie HIV/AIDS. Liczba uczestników 16. Wszyscy otrzymali materiały
————————————————— edukacyjne: ulotkii broszury.
PSSE Olsztyn

inni
pracownicy firmy bankowej: 16/16

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pielegniarek Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
—————————————————
PSSE Giżycko

Szkolenie objęło podstawową tematykę HIV/AIDS z dystrybucją
materiałów edukacyjnych. Uczestnicy (21 osób) otrzymało
zakładki o HIV/AIDS, broszury co musisz wiedzieć o HIV/AIDS...,
organizatorem szkolenia było PSSE Giżycko.

211

Szkolenie pracowników pzioz PSSE
woj. warminsko-mazurskiego ( 2 szkol
enia)
—————————————————
WSSE Olsztyn

212

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Szkolenie pracowników promocji zdrowia z aktualnych zagadnień pracownicy Państwowej Inspekcji
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS oraz przekazanie materiałów
Sanitarnej: 20/25
edukacyjnych oraz wytycznych do pracy. Szkolenie nr 1 dotyczyło
podsumowania działlanośći PKD w kierunku HIV w Polsce i w
Olsztynie. Szkolenie odbyło się w WSSE w Olsztynie. Drugie
szkolenie dotyczyło analizy danych z PKD Olsztyn za 2017 rok i
odbyło się w WSSE w Olsztynie dla 25 uczestników

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 25

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

XII Powiatowy konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS Razem przeciw AIDS
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Konkurs przeznaczony dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu węgorzewskiego. Nagrody ze
Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Węgorzewie oraz
upominki z WSSE Olsztyn. Tytuł konkursu Razem przeciw AIDS.
Konkurs nagłośniono na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, wyniki zamieszczono na
BIP PSSE Węgorzewo. W konkursie wzięło udział 9 uczniów ze
szkół ponadgimnnazjalnych i 6 ze szkól gimnazjalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 12/6
młodzież powyżej 15 r.ż.: 9/9

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne dla Zespołu Szkół
Gimnazjum w Jedwabnie, Lipowcu i
Szkole Podstawowej w Olszynach
(powiat szczycieński).
—————————————————
PSSE Szczytno

Zajęcia nt: Jak wirus atakuje człowieka, drogi zakażenia, jak
rozpoznaje się zakażenie, jak wygląda opieka medyczna nad
zakazonymi i chorymi (propagowanie PKD w Olsztynie i
Ełku).Odbyło się 6 spotkań z młodzieżą w którekj wzieło 260
uczniów wszyscy otrzymali materiały edukacyjne o HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 80/

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 260

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

214

Edukacja kobiet w ciąży w
Piszu.Działanie systematyczne od
kilku lat.
—————————————————
PSSE Pisz

Dwa spotkania z kobietami w ciąży w Przychodni Zdrowia w Piszu kobiety w ciąży: 19/19
nt. HIV, HCV, HBV, i chorób przenoszonych drogą płciową
podanie inormacji o bezpałtnych badaniach w PKD, dystrybucja
materiałów Jestem szczęśliwa dbam o nas 19 szt.

liczba odbiorców: 19
liczba inicjatyw: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 21/21

215

Akcja Tramwaj zwany pożadaniem w
Olsztynie podczas juwenaliów studen
ckich.
—————————————————
WSSE Olsztyn, Zrzeszenie Studentów
Medycyny o/w Olsztynie

Współpraca z Międzynarowowym Zrzeszeniem Studentów
ogół społeczeństwa
Medycyny Oddział w Olsztynie. Patronat nad akcją, udostępnienie młodzież powyżej 15 r.ż.
ulotek o PKD Olsztyn oraz gadżetów na konkursy organizowane
poeczas akcji w autobusie. W autobusie odbyła sie edukacja nt
profilaktyki zakażen HIV, dystrybucja ulotek oraz inne działania.
WSSE w Olsztynie w ramach wsparcia zadania wydał 300
materiałów edukacyjnych sród nich: podstawki o PKD Olsztyn,
broszury "Co powinieneś wiedzieć o HIV..", składanki Kobieta
seks, zdrowie, broszury To warto wiedziec o HIV/AIDS, smycze,
ulotki o PKD Olsztyn.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wydanych materiałów 300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

216

Informowanie społeczności lokalnej o
PKD w kierunku HIV w Olsztynie i Ełk
u.
—————————————————
PSSE Nidzica

Współpraca z mediami lokalnymi Głos Nidzicki, Nasza Gazeta
Nidzicka, strony internetowe. Nagłaśnienia kampanii
mamczasrozmawiac oraz dystrubucja materiałów kampanijnych
do 8 przychodni, do 6 instytucji w powieciei 13 placówek
nauczania.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
jednostek która otrzymała
materiały kampanijne 29

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Edukacja młodziezy szkolnej
Cykl spotkań z młodzieża nt. profilaktyki HIV/AIDS- choroby
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
————————————————— przenoszone droga płciową, popularyzacja PKD w kierunku HIV w 140/148
PSSE Elbląg
Olsztynie liczba wykładów 7 liczba ucniów szkół
ponadgimnazjalnych 148, klas gimnazjalnych 19, organizatorzy
PSSE Elbląg, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,
Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Przyjazny krąg w
Elblągu. Uczestnicy otrzymali 50 broszur co każdy powienien
wiedzieć i 31 rozmówek kampanijnych mamczasrozmawiac.

liczba działań/inicjatyw: 7
liczba odbiorców: 167

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja młodziezy szkolnej ponadgi
mnazjalnej
—————————————————
PSSE Ostróda

Przeprowadzono 12 spotkań edukacyjnych wśród uczniów LO
Zespołu Szkół Zawodowych Zespołu Szkół Rolniczych w
Otsródzie dla 414 osób, rozprowadzono 420 ulotek o tematyce
HIV/AIDS

liczba działań/inicjatyw: 12
liczba odbiorców: 414

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs wiedzy dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu gołdaps
kiego.
—————————————————
PSSE Gołdap

Wiedza ratuje zycie oto tytuł konkursów w którym wzięło udział 10 młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/10
uczniów szkół ponadguimnazjalnych i gimnazjalnych w konkursie młodzież powyżej 15 r.ż.: 10/10
przypominajacym teleturniej 1 z dziesięciu. Organizatorzy PSSE
Gołdap, Zespół Szkół Zawodowych i Gimnazjum Noblistów
Polskich w Gołdapi

liczba działań/inicjatyw: 2
liczba odbiorców: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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przedstawiciele mediów: 3/

młodzież powyżej 15 r.ż.: 414/414
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Powiatowy Konkurs Wiedzy w
powiecie ostródzkim
—————————————————
PSSE Ostróda

Tematyka: Choroby przenoszone droga płciową, ze szczególnym
uwzględnieniem HIV, sponsorzy: Starostwo Powiatowe w
Ostródzie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higienyi
Zdrowia Publicznego, iorganizator PSSE w
Ostródzie.Wykorzystano również drobne upominaki z WSSE w
Olsztynie. liczba uczestników konkursu 17, 6 nauczycieli
zaangażowanych Telewizja Mazury- relacja.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
17/17
pracownicy oświaty: 6/6

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 17

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne dla młodziezy ze
szkół ponadgimanzjalnych . Elelenty
kampanii mamczasrozmawiac
—————————————————
PSSE Kętrzyn

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
przeprowadzono zajęcia edukacyjne nt chorób przenoszonych
drogapłciową i uzgodniono że pedagog szkolny przeprowadzi z
uczniami krótką rozmowe nt kampanii mamczasrozmawiać. .
Liczba edukacji 3 liczba uczestników 54. Uczestnicy otrzymali
materiały edukacyjne

młodzież powyżej 15 r.ż.: 54/54

liczba działań/inicjatyw: 3
liczba odbiorców: 54

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne z młodzieżą szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z
e szkolnymi koordynatorami
programów profilaktycznych, nauczyci
elami.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Dla nauczycieli 22 osoby i koordynatorów 18 osób zajęcia
edukacyjne : przekazano informacje nt: dróg zakazenia, gdzie
mozna wykonać test bezpłatnie i anonimowo, przekazano równiez
krótka informacje o kampanii mamczasrozmawiac. Zajęcia dla
młodzieży w klasach III gimnazjum w Kraszewie i Zespole Szkół
Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. poruszane zagadnienia:
HIV/AIDS- drogi zakażenia, HIV/AIDS a narkotyki, HIV/AIDS a
nakłówanie i przekłówanie ciała, PKD w kierunku HIV, elementy
kamapnii mamczasrozmawiac . Gimnazjalistów 36, uczniów
technikum 20 . Dystrybucja materiałów podczas edukacji:
Minirozmówki rodzinne 25 szt, choroby przenoszone drogą
płciopwą 4 szt, ulotka o PKD Olsztyn 40 szt, Co musisz wiedzieć o
HIV/AIDS broszura 50 szt, zakładki o HIV 40 szt.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /36
młodzież powyżej 15 r.ż.: /20
nauczyciele i koordynatorzy szkolni :
/40

liczba działań/inicjatyw: 4
liczba odbiorców: 96

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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Udział w spotkaniach Wojewódzkiego
Zespołu ds HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Wojeewódzki , WSSE Olsztyn,
OT PTOZ Olsztyn

Spotkania Wojewódzkiego Zespołu ds HIV/AIDS w Urzędzie
konsultanci krajowi i wojewódzcy:
Wojewódzkim w Olsztynie skład zespołu: Wydział Zdrowia UW
11/8
Olsztyn, przedstawiciele Oddziału Zakaźnego Szpitala w
Ostródzie, WSSE w Olsztynie, Polskiego Towarzystwa Oświaty
Zdrowotnej OT w Olsztynie, Służby Celnej, ZO PCK, Urzędu
Marszłakowskiego, Pielęgniarki Wojewódzkiej, KW Policji w
Olsztynie, Kuratorium Oświaty wymiana doświadczeń planowanie
działań. Spotkanie 22 lutego miało na celu podsumowanie działań
członków zespołu. Ze strony WSSE i PTOZ OT w Olsztynie
przedstawiono: sytuacje epidemiologiczną w warmińskomazurskim, podsumowanie pracy PKD w kierunku HIV w
Olsztynie za rok 2016, przedstawienie założeń pracy WSSE w
Olsztynie na 2017 rok, dyskusja nt aktualnych problemów w
profilaktyce HIV l. uczestników 8. Drugie spotkanie odbyło się 21
listopada 2018 przedsyawiono ze strony WSSE i PTOZ OT w
Olsztynie planów pracy na rok 2018, podsumowanie działalności
przedstwienie sytuacji epidemiologicznej, liczba uczestników 8.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 8
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja krwiodawstwa w Gołdapi
Edukacja Honorowych Dawców Krwi rozmowy indywidualne
————————————————— podczas akcji krwiodawstwa dystrybucja ulotek dla krwiodawców
PSSE Gołdap
liczba uczestników 16.

inni
krwiodawcy: 16/16

liczba odbiorców: 16
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja osadzonych w Zakładzie
Tematyka zajęć: HIV, HCV, HBV, choroby przenoszone drogą
Karnym w Braniewie.
płciową, informacje nt kampanii mamczasrozmawiac.
—————————————————
PSSE Braniewo

osoby pozbawione wolności: /15

liczba odbiorców: 15
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Popularyzacja badań w kierunku HIV
poprzez edukację.
—————————————————
PSSE Iława

pracownicy ochrony zdrowia: 10/10
nauczyciele : 4/4

liczba odbiorców: 14

Szkolenie nt chorób przenoszonych drogą płciową, warsztaty dla
nauczycieli pielegniarek na podstawie podręcznika Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową".
Przekazanie informacji o kampaniimamczasrozmawiac, szkolenie
zorganizowała PSSE Iława liczba uczestników 14.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Popularyzacja wiedzy o PKD w
Rola PKD w kierunku HIV, dane epidemiologiczne, HIV/AIDS we
kierunku HIV w Polsce i warmińsko-m współczesnym świecie, informacja dla nauczycieli, wszyscy
azurskim
otrzymali materiały edukacyjne.
—————————————————
PSSE Mrągowo

228

Dwa szkolenia dla strazy miejskiej w
Olsztynie
—————————————————
WSSE Olsztyn, PSSE Olsztyn

229

230

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Szkolenia zorganizowane przez PSSE Olsztyn i WSSE Olsztyn
pracownicy służb mundurowych:
ma na celu aktualizacje wiedzy w zakresie postepowania
30/61
poekspozycyjnego z dystrybucją materiałów. Na szkoleniu
przekazano informacje o PKD w kierunku HIV w Olsztynie i Ełku.
Szkolenie przeprowadzono w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Olsztynie i w siedzibie Strazy Miejskiej w Olsztynie, czas
trawania 2 godziny. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki o
postepowaniu po ekspozycji na krew.

Wskaźnik dodatkowy 1: lczba
szkoleń 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Szkolenie dla pracowników Aresztu
Śledczego i Straży Miejskiej w Szczyt
nie.
—————————————————
PSSE Szczytno

Szkolenie zorganizowane przez PSSE Szczytno, z dystrybucja
pracownicy służb mundurowych:
materiałów poekspozycyjnych.Tematyka szkolenia: Postępowanie 50/39
po ekspozycji na krew i IPIM, w kontekście HIV, HCV, HBV,
uczestnicy otrzymali ulotki tematyczne. Liczba szkoleń 2, liczba
uczestników 39

Wskaźnik dodatkowy 1: dwa
szkolenia dla 39 uczestników

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Szkolenie dla pracowników służb
mundurowych powiatu bartoszyckiego
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Postępowanie po ekspozycji na krew i IPIM, podsumowanie
pracownicy ochrony zdrowia: 4/4
działalności PKD w kierunku HIV w Olsztynie, dystrybucja
pracownicy służb mundurowych:
materiałów edukacyjnych dla uczestników szkolenia . W szkoleniu 15/15
wzięło udział 19 osób w tym:4 pielęgniarki, 5 pracowników Aresztu
Śledczego w Bartoszycach, 6 pracowników Zakładu Karnego w
Kamińsku, 1 pracownik Straży Miejskiej w Bartoszycach, 3
pracowników Komendy Powiatowej Policji.

liczba kampanii/informacji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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inni: 15/15
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Szkolenie nt postepowania poekspozc
yjnego
—————————————————
PSSE Pisz

Przeprowadzono 2 szkolenia z postępowania poekspozycyjnego
pracownicy ochrony zdrowia: 30/30
roli PKD w kierunku HIV, przekazano dane z pracy PKD wn
kierunku HIV uczestnikom dane statystyczne z tych badań
przekazano ulotki Nie daj sznasy Aids, 29 szt, broszury zakażenia
przenoszone drogą płciową 29 szt, Nie ryzykuj 29 szt, i
zapobieganie zakażeniom HCV 29 szt, liczba uczestników 29.
PSSE w Piszu ufundowała poczęstunek na kwotę 50 zł.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 29

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie nt. postepowania poekspoz
ycyjnego
—————————————————
PSSE Ełk

Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby zdrowia, służb
ratunkowych z dystrybucja materiałów. Przeprowadzono 1
szkolenie nt. ekspozycji zawodowej naz krew i IPIM,
poinformowano o działalności PKD w kierunku HIV w Olsztynie i
Ełku i innych działających w kraju,

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników szkolenia 30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Szkolenie opiekunek MOPS czy
GOPS w zakresie postepowania
poekspozycyjnego w powiecie iławski
m
—————————————————
PSSE Iława

Tematyka: postepowanie poekspozycyjne, epidemiologia zakażeń pracownicy socjalni: 35/138
HiV badania w kierunku HIV w tym w PKD, kampanie
profilaktyczne, dystrybucja ulotek. Przeprowadzono 8 szkoleń dla
138 pracowników MOPS GOPS, w Iławie, Lubawie, Kisielicach,
Suszu, przy wsparciu Urzędów Miast i Gmin tych miast wszyscy
uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkoleń 8 liczba uczestników 136

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Szkolenie postepowanie
poekspozycyjne dla pielegniarek
medycyny szkolnej i przedstawicieli
podmiotów leczniczych powiatu węgor
zewskiego
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Szkolenie poprowadza przedstawiciele PSSE Wegorzewo:
pracownicy ochrony zdrowia: 10/7
Dyrektor PSSE Węgorzewo i pracownik promocji zdrowia w PSSE
Węgorzewo. Tematyka Profilaktyka HIV/AIDS, HCV,
postepowanie po ekspozycji na krew i IPIM, dystrybucja
materiałów ulotek o postepowaniu poekspozycyjnym, podkładek
pod kubek o PKD Olsztyn, kalendarzy trójdzielnych .

liczba kampanii/informacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie postepowanie poekspozycy
jne.
—————————————————
PSSE Ostróda

Szkolenie dla pracowników służby zdrowia powiatu ostródzkiego
oraz służb więzienneych w Ostródzie.Współorganizatorzy:
Centrum Uzyteczności Publicznej w Ostródzie, dystrybucja ulotek
o postepowaniu poekspozycyjnym.Szkoleniem objęto 15
pielegniarek i 26 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Ostródzie.
Tematyka postępowanie po ekspozycji na krew w tym HIV, HCV,
HBV, nagłośnienie kampanii mamczasrozmawiac przekazano
ulotki nie ryzykuj , 25 broszur o chorobach przenoszonych drogą
płciową, 10 broszur mamczasrozmawiac oraz plakaty kampanijne
mamczasrozmawiac 14 szt. Liczba szkoleń 2 liczba uczestników
41.

liczba kampanii/informacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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pracownicy ochrony zdrowia: 20/20

pracownicy ochrony zdrowia: 20/15
pracownicy służb mundurowych:
15/26
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Szkolenie pracowników BHP
Okregowego Inspektoratu Słuzby Wię
ziennej
—————————————————
WSSE Olsztyn

Miejsce Ośrodek szkoleniowy KIkity, liczba uczestników 12.
Przeprowadzono szkolenie nt postepowania po ekspozycji na
krew i IPIM dla pracowników BHP słuzb więziennych, przekazano
50 ulotek oraz 30 broszur choroby przenoszone drogą płciową.
Czas szkolenia 1 godzina. Szkolenie przeprowadził pracownik
WSSE w Olsztynie Elżbieta Michalak.

pracownicy służb mundurowych: /12

Wskaźnik dodatkowy 1: szkolenie
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Szkolenie pracowników policji .
Szkolenie nt. postepowania poekspozycyjnego w powiecie
pracownicy służb mundurowych: /75
————————————————— nowomiejskim połączne z dystrybucją materiałów edukacyjnych.W
PSSE Nowe Miasto Lubawskie
szkoleniu wzięło udział 75 pracowników policji.

Wskaźnik dodatkowy 1: szkolenie
liczba uczestników 75

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pracowników służby
Zapobiegania HIV, HCV, HBV, szkolenie zorganizowane przez
zdrowia w zakresie postpowania poek PSSE promocje zdrowia i epidemiologię PSSE, dystrybucja
spozycyjnego
materiałów edukacyjnych
—————————————————
PSSE Kętrzyn

pracownicy ochrony zdrowia: 20/

Wskaźnik dodatkowy 1: 1
szkolenie

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Szkolenie pt: "Nie dajmy szansy
HIV/AIDS" w akcji
—————————————————
PSSE Mrągowo

Szkolenie Państwowej Strazy Pożarnej w Mragowie nt.
postepowania poekspozycyjnego. W szkoleniu wziłęli udział
strażacy z Ochotniczej Strazy Pożarnej w Sorkiwtach, Pieckach,
Grabowie, Warpun, Szestno, Krutyni liczba uczestników 15
wszystcy otrzymali ulotki.

pracownicy służb ratunkowych: 50/15

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników szkolenia 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

240

Szkolenie z postepowania
poekspozycyjnego w powiecie nidzicki
m.
—————————————————
PSSE Nidzica

Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek, tematyka HIV, HCV,
pracownicy ochrony zdrowia: 15/15
drogi zakażenia, diagnostyka, rola PKD w kierunku HIV, promocja służby sprzatające: 5/
kampanii mamczasrozmawiac, w szkoleniu uczestniczyło 15
pielegniarek. Wszyscy otrzymali materiały edukacyjne 60 ulotek i
60 broszur.

liczba kampanii/informacji: 1

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
3 700,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Upowszechnianie przekazu kampanii
społecznych inicjowanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.
Dystrybucja materiałów kampanijnych.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

Upowszechnienie kampanii społecznej "#mamczasrozmawiać".
Stoisko informacyjno-edukacyjne w centrum handlowym Solaris
Center w Opolu.
Kontynuacja dystrybucji materiałów kampanijnych promujących
badania w kierunku zakażenia HIV wśród kobiet w ciąży i kadry
medycznej.
Ekspozycje wizualne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych
oraz w miejscach publicznych.

ogół społeczeństwa: /84
lekarze ginekolodzy/położnicy: /18
położne: /15
kobiety w wieku prokreacyjnym: /27
kobiety w ciąży: /90
pracownicy ochrony zdrowia: /125
przedstawiciele mediów: 8/6
inni: /6

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 10270
liczba kampanii: 5
liczba tytułów publikacji: 6
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
stron internetowych - 24, liczba
mediów - 6, liczba ekspozycji
wizualnych - 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Upowszechnianie informacji na
stronach internetowych stacji sanitarn
o-epidemiologicznych.
Organizacja stoisk informacyjnoedukacyjnych.
Akcje informacyjne w szkołach ponad
gimnazjalnych.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie

Konferencja wojewódzka pt. "Życie (z) i (bez) HIV"
współorganizowana przez WSSE w Opolu oraz Pełnomocnika
Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień (1.12.2017).
Happening szkolny w Kluczborku.
Koncert "STOP uzależnieniom - czas na dobrą muzykę i
wymarzony zawód" w Oleśnie (Finał konkursu o HIV/AIDS).
Upowszechnianie informacji w mediach lokalnych i regionalnych.
Stoiska informacyjno-edukacyjne (3).

ogół społeczeństwa: /95
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/750
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /14
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /10
przedstawiciele mediów: /15
studenci: 100/85

liczba tytułów publikacji: 19
liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 3
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 495
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
stron internetowych - 4, liczba
mediów - 10
Wskaźnik dodatkowy 2: Partnerzy
JST (3): UMWO, Starostwo
Powiatowe w Oleśnie, Starostwo
Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja konkursów wiedzy o
HIV/AIDS dla młodzieży.
—————————————————
PSSE Krapkowice, PSSE Olesno,
PSSE Nysa, PSSE Prudnik

XV Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS w Krapkowicach,
Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Nysie, V Powiatowy
Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS w Prudniku, Szkolny konkurs
wiedzy o HIV/AIDS w Oleśnie

uczniowie szkół gimnazjalnych: /13
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
300/202
pracownicy ochrony zdrowia: /1
pracownicy oświaty: /5
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /4

liczba odbiorców: 222
liczba działań edukacyjnych: 4
Wskaźnik dodatkowy 1:
Współorganizatorzy: Starostwo
Powiatowe w Krapkowicach
(fundator nagród), Starostwo
Powiatowe w Prudniku (fundator
nagród), Zespół Szkół
Ekonomicznych w Nysie
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
szkół - 18, OHP - 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
2700,00
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Spotkania edukacyjne dla uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, studentów oraz
kadry pedagogicznej.

Spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Szkolenie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w
Strzelcach Opolskich.

—————————————————
PSSE Brzeg, PSSE Głubczyce, PSSE
Kędzierzyn-Koźle, PSSE Nysa, PSSE
Kluczbork, PSSE Namysłów, PSSE
Opole, PSSE Strzelce Op.
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uczniowie szkół gimnazjalnych: 35/86
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
480/1026
pracownicy oświaty: 20/13
inni: /32
studenci: 70/120

liczba działań edukacyjnych: 49
liczba odbiorców: 1277
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wykładowcy: PPIS w Strzelcach
OP., edukator HIV/AIDS w
Brzegu, terapeuta uzależnień w
Kędzierzynie-Koźlu
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
szkół: ponadgimnazjalnych - 24,
gimnazjalnych - 2, podstawowych
-1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
350,00

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Kampania pod patronatem Krajowego Włączono się w realizację kampanii medialnej "Mam czas
Centrum ds. AIDS na 2017r.
rozmawiać".
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego i WSSE w Poznaniu

ogół społeczeństwa: 500000/90000
uczniowie szkół gimnazjalnych: /4200
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/14600
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /35
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: /46
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /40
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /150
terapeuci: /3
pracownicy oświaty: /570

liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
redacji lokalnych mediów: 167

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs pod hasłem "Nie daj szansy
AIDS" o zasięgu wojewódzkim.
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego i WSSE w Poznaniu

uczniowie szkół gimnazjalnych: 2500/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/3720

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów: 1
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
prac na etapie powiatowym: 52

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
2500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
Wojewoda: 2000,00
PIS: 7106,00
Marszałek: 2000,00
Starostwo Powiatowe:
3757,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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Konkursy plastyczne i inne o zasięgu Przeprowadzono 15 konkursów o zasięgu powiatowym dla
powiatowym.
młodzieży z 40 szkół gimnazjalnych i 18 szkół
————————————————— ponadgimnazjalnych.
12 PSSE województwa
wielkopolskiego

uczniowie szkół gimnazjalnych:
250/708
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
100/390

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów: 15
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
uczestników: 1098

Opracowano, przygotowano i przeprowadzono wojewódzki
konkursu profilaktyczny "Nie daj szansy AIDS" na film pod
tytułem "Krótka historia o HIV" skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Regulamin konkursu został dostarczy do
każdej szkoły ponadgimnazjalnej województwa wielkopolskiego.
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Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
870,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 870,00
Starostwo Powiatowe:
1000,00
Urząd Miasta: 460,00
Urząd Gminy: 400,00

248

Obchody Światowego Dnia AIDS eventy.
—————————————————
19 PSSE województwa
wielkopolskiego

249

250

Organizowano 13 punktów informacyjno - edukacyjnych, 12
imprez okolicznościowych, 2 happeningi, 1 konferencje, 1 apel i 2
przedstawienia teatralne z okazji Światowego Dnia AIDS z
udziałem młodzieży z szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ogół społeczeństwa: 1000/4500
uczniowie szkół gimnazjalnych:
500/740
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
2000/2300

liczba stoisk informacyjnych: 13
liczba imprez: 12
Wskaźnik dodatkowy 1:
happeningi: 2
Wskaźnik dodatkowy 2:
przedstawienia teatralne: 2

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
150,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 150,00

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS o
Organizowano i przeprowadzono olimpiadę pt:"Czy wiesz już
zasięgu międzypowiatowym.
wszystko o HIV/AIDS?" między trzema powiatami.
—————————————————
3 PSSE województwa wielkopolskiego

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/166

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkół: 11

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
350,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 350,00
Starostwo Powiatowe:
1000,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS o
Zorganizowano i przeprowadzono 9 olimpiad wiedzy na temat
zasięgu powiatowym.
HIV/AIDS dla młodzieży z szkół ponadgimnazjalnych
————————————————— województwa wielkopolskiego.
9 PSSE województwa wielkopolskiego

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/3830

liczba imprez: 9
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkół ponadgimnazjalnych: 69

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
620,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 620,00
Starostwo Powiatowe:
2690,00
Urząd Miasta: 550,00
Urząd Gminy: 630,00
Sponsor prywatny: 700,00
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Szkolenia tematyczne dla różnych
Zorganizowano i przeprowadzono 15 szkoleń dla służb
grup społecznych.
mundurowych, pracowników oświaty, seniorów i młodzieży z
————————————————— Ochotniczego Hufca Pracy.
5 PSSE województwa wielkopolskiego

osoby powyżej 50 r.ż.: 25/45
pracownicy oświaty: 40/188
pracownicy służb mundurowych: /116
pracownicy służb ratunkowych: /17
OHP: /18

liczba szkoleń: 15
liczba odbiorców: 384

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
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Akcja informacyjno-edukacyjna
Zaplanowano i przeprowadzono akcję informacyjno - edukacyjną
"Bezpieczne Wakacje 2017".
wśród młodzieży podczas zorganizowanego wypoczynku letniego
————————————————— oraz pracowników i klientów biur podróży.
13 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/650
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/1000
pracownicy oświaty: /27
pracownicy i klienci biur podróży:
50/20

liczba działań edukacyjnych: 37
liczba odbiorców: 1650
Wskaźnik dodatkowy 1: punkty
informacyjno-edukacyjne: 39

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja informacyjno-edukacyjna
Przygotowano i przeprowadzono 31 akcji informacyjno "Bezpieczne Walentynki 2017".
edukacyjnych o HIV/AIDS wśród uczniów szkół gimnazjalnych i
————————————————— szkół ponadgimnazjalnych.
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: /200
uczniowie szkół gimnazjalnych:
300/700
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/3000

liczba działań edukacyjnych: 31
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
punktów informacyjnoedukacyjnych: 5
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
wystawy tematycznych: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
310,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
510,00
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Konferencja "Bezpieczeństwo a
praktyka. Nie daj szansy AIDS".
—————————————————
WSSE w Poznaniu

pracownicy służb mundurowych:
140/140
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 60/60

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu we
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
zorganizowała 29.11.2017r. konferencję pt. „Bezpieczeństwo a
praktyka. Nie daj szansy AIDS”. Konferencja została objęta
honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Do udziału w
konferencji zaproszono przede wszystkim funkcjonariuszy policji,
pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa
wielkopolskiego oraz innych służb mundurowych i media. Celem
konferencji było przybliżenie i ugruntowanie wiedzy n/t HIV/AIDS,
zasad profilaktyki oraz postępowania po zawodowej ekspozycji na
materiał potencjalnie zakaźny.
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Projekt edukacji rówieśniczej
Zorganizowano i przeprowadzono 31 szkoleń wraz z warsztatami
"Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
HIV".
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
650/642

liczba działań edukacyjnych: 31
liczba odbiorców: 642

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
1071,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 1071,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 50,00
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Informacja o Punktach Konsultacyjno Zamieszczono i aktualizowano informację o Punktach
- Diagnostycznych.
Konsultacyjno - Diagnostycznych na stronach internetowych
————————————————— WSSE w Poznaniu oraz 31 PSSE województwa wielkopolskiego.
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 500000/25000

liczba stron/liczba odsłon: 32
liczba obszarów tematycznych: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wzmocnienie działalności Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego w
województwie wielkopolskim.
—————————————————
PSSE Kalisz, Konin

PSSE w Kaliszu i Koninie we współpracy z Fundacją Simontowski ogół społeczeństwa: 100/84
Instytut Zdrowia zorganizowały i promowały bezpłatne i
anonimowe badania w kierunku HIV. Informację o akcji
przekazywano do lokalnych mediów, placówek oświatowowychowawczych i placówek służby zdrowia.

liczba klientów PKD: 84
liczba wykonanych testów: 84
liczba PKD: 2

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
5 871,20

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

258

Akcja profilaktyczna "Mój Walenty jest Promowanie testowania w kierunku HIV wśród osób młodych ,
the best, idzie ze mną zrobić test".
pełnoletnich z okazji Walentynek - 14 lutego.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

259

Inauguracja kampanii społecznej o
charakterze edukacyjnoprofilaktycznym "Mam czas
rozmawiać" opracowanej przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

260

Kampania "Coś Was łączy? Zrób test
na HIV".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: akcja
realizowana poprzez
umieszczanie informacji na
stronach internetowych WSSE,
PSSE i partnerów, przekazanie
informacji do lokalnych mass
mediów
Wskaźnik dodatkowy 2:
zorganizowano zajęcia dla osób
młodych ( 160 uczestników ), 5
stoisk informacyjnych ( 830 osób
), ekspozycje wizualne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Kampania "Mam czas rozmawiać" rozpoczęła się 17 listopada
ogół społeczeństwa: /109210
2017 roku i realizowana była głównie poprzez wykorzystanie
młodzież powyżej 15 r.ż.: /73
współczesnych nośników informacji, emisji spotów radiowych i
telewizyjnych w lokalnych telewizjach, w radio, w komunikacji
miejskiej, telebimach, stronach internetowych inspekcji sanitarnej i
partnerów działań, artykułów w lokalnej prasie. Ponadto
organizowano narady, stoiska informacyjne, zajęcia dla
młodzieży, akcje informacyjne. Kulminacja działań nastąpiła 1
grudnia - Światowy Dzień AIDS.

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 3
Wskaźnik dodatkowy 1:
Informacje przekazano do 101
placówek oświatowowychowawczych, 141 podmiotów
leczniczych, 52 redakcji mass
mediów, 19 samorządów
lokalnych i innych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Kontynuacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Coś Was
ogół społeczeństwa: 3000/32584
łączy? Zrób test na HIV", która zachęca do poznania swojego
statusu serologicznego oraz upowszechniania informacji na temat
HIV/AIDS, sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia.

liczba kampanii: 1
Planowana kwota: 0,00
liczba stoisk informacyjnych: 5
Wydatkowana kwota: 0,00
liczba imprez: 2
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
pozafinansowe - lokal
realizowana poprzez informacje
pozafinansowe - sprzęt
na stronach internetowych, w
pozafinansowe - kadra
lokalnych mass mediach, akcji
pozafinansowe - materiały
informacyjnych np. na Rynku w
informacyjne
Dębicy.
pozafinansowe - inne
Wskaźnik dodatkowy 2: Podmioty
zadanie realizowane przez
lecznicze 172, placówki
pracownika w ramach etatu
oświatowo-wychowawcze 48,
uczelnie wyższe 12, apteki 29.
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ogół społeczeństwa: /20504
osoby młode : /22282

Finansowanie
Pozostałe

261

Wojewódzki konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o AIDS"
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

XIII edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
podkarpackiego "Porozmawiajmy o AIDS". Współorganizatorem
konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Rzeszowie. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy HIV/AIDS,
kształtowanie właściwych postaw i zachowań w stosunku do
żyjących z HIV i chorych na AIDS, lansowanie zdrowego stylu
życia wolnego od zachowań ryzykownych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/128
młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/165
rodzice, nauczyciele i inni: /320

liczba stoisk informacyjnych: 1
Planowana kwota: 0,00
liczba imprez: 1
Wydatkowana kwota: 0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: Uroczyste
Wsparcie z innych źródeł:
wręczenie nagród laureatom
pozafinansowe - lokal
konkursu odbyło się 8 grudnia
pozafinansowe - sprzęt
2017 roku przy udziale Wojewody
pozafinansowe - kadra
Podkarpackiego Pani Ewy Leniart
pozafinansowe - materiały
, w holu WSSE zorganizowano
informacyjne
wystawę pokonkursową prac
pozafinansowe - inne
plastycznych. Na konkurs
zadanie realizowane przez
wpłynęły 290 prace z 85 szkół.
pracownika w ramach etatu
Wskaźnik dodatkowy 2: Honorowy
Marszałek: 4000,00
patronat nad konkursem objął
Wojewoda Podkarpacki,
Podkarpacki Kurator Oswiaty i
Marszałek Województwa
Podkarpackiego.

262

Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Kontynuacja wojewódzkiego konkursu plastycznego "Zawsze
Razem", który skierowany jest do dzieci uczestniczących w
programie edukacyjnym "Zawsze Razem". Celem konkursu jest
promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych i chorych. Współorganizatorem
konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Rzeszowie.

ogół społeczeństwa: /1200
młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/373
rodzice, nauczyciele: /120

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Na
konkurs wpłynęły 273 prace
plastyczne z 50 placówek,
uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu odbyło się 13
czerwca 2017 roku.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Konkursowi towarzyszyła
wystawa prac plastycznych
laureatów, która została
zorganizowana w holu WSSE.

263

Konferencja dla młodzieży i
wychowawców szkół posiadających
certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"
.
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu

Konferencja dla młodzieży "O profilaktyce HIV i AIDS" odbyła się
7 grudnia 2017 roku w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie z udziałem Pani Ewy Leniart Wojewody
Podkarpackiej. Konferencja odbyła się po posiedzeniu
wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liczba konferencji: 1
/70
liczba stoisk informacyjnych: 2
nauczyciele, członkowie Zespołu : /22 liczba imprez: 1
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

264

Obchody Światowego Dnia AIDS
poprzez organizowanie różnych form
działań.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

W ramach corocznie organizowanych obchodów Światowego
ogół społeczeństwa: 50000/80198
Dnia AIDS organizowane były konkursy, olimpiady, imprezy,
młodzież poniżej 15 r.ż.: /310
stoiska informacyjno edukacyjne, punkty informacyjne i inne
młodzież powyżej 15 r.ż.: /7839
formy. Do lokalnych mass mediów zostały przekazane informacje,
jak również na strony internetowe i portale społecznościowe.
Zorganizowano i przeprowadzono narady, audycje, sesje i
spotkania edukacyjne, debaty i inne formy.

liczba kampanii: 1
Planowana kwota: 0,00
liczba stoisk informacyjnych: 11
Wydatkowana kwota:
liczba imprez: 1
1437,00
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wsparcie z innych źródeł:
Zorganizowano i przeprowadzono
pozafinansowe - lokal
9 konkursów plastycznych,
pozafinansowe - sprzęt
fotograficznych i innych, 1 quiz dla
pozafinansowe - kadra
słuchaczy radia Leliwa, 3 zgaduj pozafinansowe - materiały
zgadule, 5 olimpiad wiedzy.
informacyjne
Wskaźnik dodatkowy 2:
pozafinansowe - inne
Informacje przekazano do 284
zadanie realizowane przez
placówek nauczania i
pracownika w ramach etatu
wychowania, 12 uczelni
inne: 1000,00
wyższych, 161 podmiotów
Starostwo Powiatowe:
leczniczych, 25 samorządów , 48
1250,00
redakcji mediów lokalnych i
Urząd Miasta: 1350,00
innych.
Urząd Gminy: 1100,00

265

Seminarium pt. "ABC profilaktyki
HIV/AIDS".
—————————————————
WSSE

Seminarium dla młodzieży i nauczycieli dot. profilaktyki HIV/AIDS
połączone z promocją punktu anonimowego testowania w
kierunku HIV w województwie podkarpackim i kampanii
społecznej "Mam czas rozmawiać". Wydarzeniu towarzyszyło
Radio Via.

pracownicy oświaty: /25
młodzież, rodzice i inni: /100

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
Seminarium towarzyszyło
uroczystemu rozdaniu nagród XIII
edycji wojewódzkiego konkursu
plastycznego "Porozmawiajmy o
AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

266

Dystrybucja materiałów oświatowo zdrowotnych do podmiotów
leczniczych, placówek oświatowo wychowawczych, uczelni wyższych,
zakładów pracy, organizacji
pozarządowych i innych.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Materiały otrzymane z Krajowego Centrum ds AIDS zostały
wykorzystane w kampaniach, obchodach Światowego Dnia AIDS,
do realizacji wojewódzkich programów edukacyjnych i innych
form.

ogół społeczeństwa: 10000/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 8000/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 8000/
uczniowie, nauczyciele, rodzice. ogół
społeczeństwa: /26000

Wskaźnik dodatkowy 1: Materiały
otrzymane z KC zostały
wykorzystane do realizacji
programów, kampanii i innych
form przy współpracy z różnymi
placówkami i partnerami.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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267

Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet ciężarnych i
planujących ciążę.
—————————————————
PSSE Przemyśl, Jasło, Ropczyce,
Krosno,Leżajsk, Przeworsk,
Kolbuszowa, Sanok, Dębica, Mielec,
Rzeszów, Ustrzyki Dolne, Lubaczów

Edukacja kobiet w wieku prokreacyjnym prowadzona w formie
indywidualnych rozmów, spotkań, połączona z rozdawnictwem
materiałów informacyjnych przy wsparciu podmiotów leczniczych,
poradni przedmałżeńskich, poradni przykościelnych i innych.

kobiety w wieku prokreacyjnym: /50
kobiety planujące ciążę: /4357
kobiety w ciąży: /100

liczba odbiorców: 4507
Wskaźnik dodatkowy 1: Edukacja
prowadzona była przez 1 szkołę
rodzenia, Dekanalną Poradnię
Rodzinną, 71 podmiotów
leczniczych i szkołę
ponadgimnazjalną.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

268

Edukacja młodzieży z placówek
oświatowo - wychowawczych.
—————————————————
PSSE w Dębicy, Lubaczowie,
Jarosławiu, Kolbuszowej, Stalowej
Woli, Ustrzykach Dolnych

Edukacja młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i
chorób przenoszonych drogą płciową prowadzona poprzez
warsztaty profilaktyczne, akcje edukacyjne, prelekcje, sesje
edukacyjne.

uczniowie szkół gimnazjalnych:
120/299
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
550/891

liczba działań edukacyjnych: 23
liczba odbiorców: 1190
Wskaźnik dodatkowy 1: edukacja
młodzieży prowadzona była
poprzez różne formy : warsztaty
profilaktyczne (1),sesje
edukacyjne (19), zajęcia
edukacyjne (3).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

269

Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej" w roku
szkolnym 2016/2017.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Celem głównym programu jest kształtowanie u młodzieży
poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, kształtowanie
postaw tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS,
podejmowanie zdrowych wyborów życiowych, pogłębienie wiedzy
uczniów na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą
płciową. Program był realizowany w 8 szkołach gimnazjalnych i 55
szkołach ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.

uczniowie szkół gimnazjalnych:
1000/642
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
10000/7180
pracownicy oświaty: /245
rodzice uczniów: /1121

liczba odbiorców: 9606
Wskaźnik dodatkowy 1:
Realizujac program specjaliści
inspekcji sanitarnej zorganozowali
7 szkoleń ( 118 uczestników ), 23
narady ( 127 osób) i udzielili 18
instruktaży, wykonali 32 wizytacje.
Wskaźnik dodatkowy 2: W
placówkach realizującycych
program zorganizowano 3
konkursy wiedzy, zgaduj zgadule i
inne dla 300 uczniów, 2 imprezy
prozdrowotne dla ponad 400
osób, 3 stoiska informacyjno
edukacyjne , z których skorzystało
390 osób.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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270

Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
Razem" w roku szkolnym 2016/2017.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Program skierowany był do uczniów przedszkoli i klas I - III szkół
podstawowych województwa podkarpackiego. Celem głównym
programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań
ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.
W roku szkolnym 2016/2017 program ralizowało 241 placówek, w
tym 235 szkół podstawowych i 6 przedszkoli.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 10000/8697
rodzice, nauczyciele: 3000/3196

liczba odbiorców: 10340
Wskaźnik dodatkowy 1:
Specjaliści inspekcji sanitarnej
zorganizowali 2 szkolenia dla 27
realizatorów programu, 75 narad
dla 172 osób, udzielili 77
instruktaży, przeprowadzili 101
wizytacji oceniających realizację
programu.
Wskaźnik dodatkowy 2: Na
stronach intarnetowych WSSE i
PSSE umieszczono informacje o
programie.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

271

Szkolenia z zakresu profilaktyki
Szkolenia skierowane do służb mundurowych, fryzjerek,
HIV/AIDS dla przedstawicieli różnych kosmetyczek, pracowników salonów odnowy biologicznej i innych.
grup zawodowych.
—————————————————
PSSE Jarosław, Kolbuszuszowa,
Lubaczów, Przemyśl, Rzeszów

pracownicy oświaty: /57
pracownicy służb mundurowych: /36
fryzjerzy, kosmetyczki i inni: 25/17
higienistki szkolne: /16

liczba działań edukacyjnych: 7
liczba odbiorców: 136
Wskaźnik dodatkowy 1:
Zrealizowano 7 szkoleń dla
różnych grup społecznych, w
których uczestniczyło 136 osób.

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

272

Promowanie anonimowego
testowania w kierunku HIV - punktów
PKD.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

ogół społeczeństwa: /88790
osoby młode pełnoletnie: /10284

273

Udział w spotkaniach Zespołu ds.
Udział w spotkaniach Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
inni: /1
realizacji Krajowego Programu
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania członkowie Zespołu: /12
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
AIDS organizowanych w roku 2017.
Zwalczania AIDS w województwie pod
karpackim.
—————————————————
WSSE

Promowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku
HIV, promowanie punktów PKD w województwie podkarpackim i
w Polsce poprzez różne przedsięwzięcia w tym również
Europejski Tydzień Testowania.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba członków: 12
liczba inicjatyw: 1
liczba spotkań: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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1 437,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

274

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Organizacja i prowadzenie konferencji
prasowych, w tym w związku z
obchodami Światowego Dnia Walki z
AIDS. Umieszczanie informacji na
stronach internetowych stacji i
nawiązywanie współpracy z lokalną pr
asą.
—————————————————
WSSE w Szczecienie oraz 20 PSSE
woj. zachodniopomorskiego

W roku 2017 w ramach profilaktyki HIV/ AIDS odbyło się 9
konferencji dla 1389 osób. Konferencje zorganizowane zostały
przez 5 PSSE: Drawsko pomorskie, Goleniów, Koszalin,
Szczecin, Szczecinek oraz WSSE w Szczecinie.
W ramach realizowanego zadania przez w/w PSSE oraz WSSE w
Szczecinie tematyka organizowanych konferencji dotyczyła
profilaktyki i nowych zakażeń HIV, a także innych chorób
przenoszonych drogą płciową, a także nowej kampanii kc. ds.
AIDS pt. #mamczasrozmawiac. Do udziału w współprowadzeniu
konferencji oraz jako wsparcie merytoryczne zaproszeni zostali
specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych oraz poza
medycznych. Należeli do nich m.in. prof. dr hab. n. med. Miłosz
Parczewski- kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i
Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Małgorzata KłysRachwalska- kierownik poradni Chorób Zakaźnych i Nabytych
Niedoborów Immunologicznych, Roman Latoszyński – trener,
szkoleniowiec z zakresu edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/
AIDS, Justyna Bągorska – Stowarzyszenie wolontariuszy DADU w
Szczecienie, Joanna Stachyra- Pracownik Poradni Pedagogiczno
– Psychologiczna ,,Tolerancja wobec osób chorych na AIDS”.
Umieszczono 70 informacji na stronach internetowych:
- W ramach nowej kampanii społecznej pt.
,,#mamczasrozmawiac”;
- W ramach organizowanych konferencji, konkursów i olimpiad;
- W ramach Europejskiego Tygodnia Testowania;
- W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS;
- W ramach Dnia Pamięci i Zmarłych na AIDS”
- informacje na temat przeprowadzonych własnych działań.
(PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów,
Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Łobez, Myślibórz,
Police, Pyrzyce, Sławno, Stargard, Szczecin, Szczecinek,
Świdwin, Świnoujście, Wałcz oraz WSSE w Szczecinie ) dla 5651
odbiorców.
Oprócz stron internetowych BIP WSSE i PSSE informacje zostały
zamieszczone na portalach internetowych:
www.echotygodnik.info
https:egryfice.pl
Facebook LO w Gryficach
www.zspploty.pl
echopowiatu.pl
kamienskieinfo.pl
ikamien.pl
pomorski24.com
http://koszalin/policja.gov.pl

ogół społeczeństwa: 74417/79608
pracownicy ochrony zdrowia: 16/7
pracownicy oświaty: 85/72
pracownicy służb mundurowych: /6
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 58/42
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 40/33
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 1175/1229
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba konferencji: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 1000,00
Urząd Gminy: 600,00

https://www.youtube.com
http://debno.pl
https://nowogrodekpomorski.pl
https://www.powiatmysliborski.pl
www.kozielice.pl
www.bielice.com.pl
www.przelewice.pl
www.lipiany.pl
www.warnice.pl
www.pyrzyce.pl
www.pyrzyce24.eu
www.zachodnipomorska.ohp.pl
www.bornesulinowo.pl
www.szczecinek.policja
www.gawex.pl
Opublikowano 13 artykułów w prasie lokalnej dla 4758 odbiorców
(PSSE: Białogard, Drasko Pomorskie, Gryfice, Koszalin, Łobez,
Sławno, Wałcz).
Nawiązano współpracę z następującymi redakcjami gazet:
,,Tygodnik Białogardzianin”, ,,Powiatowa Gazeta Drawska”,
,,Miesięcznik Powiatowy „LOgin”, Tygodnik „Gryfickie Echa”,
,,Tygodnik Koszaliński – MIASTO”, ,,Nowy Tygodnik Łobeski”,
„Dziennik Sławieński”, „Obserwator Lokalny”, EXTRA WAŁCZ.
Nawiązano również współpracę z Radiem, Telewizją oraz Kinem:
Radio ,,PLUS”-Gryfice; Radio ,,Eska” Szczecinek; TV GAWEX;
TV ZACHÓD; TV Kablowa MAX Koszalin; Radio ,,Eska” Koszalin,
,,Radio Koszalin”; TV REGA, Kino Pyrzyce. Przeprowadzono 9
Wywiadów, 1 Audycję oraz podano 3 wiadomości w postaci emisji
spotu pt. #mamczasrozmawiac dla ogółu społeczeństwa, którymi
było 69 199 odbiorców. (PSSE: Koszalin, Pyrzyce, Myślibórz,
Szczecinek, Świdwin).
W ramach współpracy z Radiem i TV:
Pracownik pionu OZiPZ w Gryficach przedstawił w audycji
radiowej tematy z zakresu profilaktyki HIV/ AIDS oraz zachęcał do
testowania się kobiet w ciąży w kierunku HIV w ramach kampanii
,,Jeden test dwa życia” oraz nowej kampanii KC ds. AIDS pt.
#mamczasrozmawiac; PSSE Myślibórz zaprosiło również do
współpracy Panią dr Magdalenę Leszczyszyn- Pynkę w celu
udzielania wywiadu poświęconego aktualnej sytuacji HIV/ AIDS w
telewizji lokalnej. Dodatkowo bezpłatnie wyemitowane zostały
spoty poświęcone nowej kampanii #mamczas rozmawiwac przez
TV REGA w powiecie Świdwińskim oraz przez kino w Pyrzycach.
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Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych, takich jak: prelekcje,
konkursy/quizy, stoiska edukacyjnoprofilaktyczne, wykłady, pogadanki,
ekspozycje wizualne,
zajęcia/spotkania edukacyjne,
instruktaże/rozmowy indywidualne,
warsztaty edukacyjne i imprezy prozdr
owotne.
—————————————————
WSSE w Szczecinie i niektóre PSSE
woj. zachodniopomorskiego

W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/ AIDS zrealizowano 381 działania dla 16613
odbiorców, oto następujące działania:
Przeprowadzono 4 wykłady m.in. dla młodzieży szkól
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w spotkaniach
udział wzięło 120 osób (PSSE: Kamień Pomorski, Szczecinek)
Zorganizowano 29 konkursy/ quizy/ olimpiady wiedzy oraz
konkursy plastyczne na temat wiedzy o AIDS dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestników imprez dla
1044 osób (PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie,
Gryfice, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Police, Sławno,
Szczecin, Świdwin, Wałcz).
Zorganizowano 28 warsztatów dla 638 osób (PSSE: Kamień
Pomorski, Pyrzyce, Szczecin, Szczecinek).
Przeprowadzono 103 prelekcje oraz 1 pogadankę nt. profilaktyki
HIV/ AIDS dla 10826 osób (PSSE: Białogard, Goleniów, Gryfice,
Gryfino, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Police, Sławno, Stargard,
Szczecinek oraz WSSE w Szczecinie). Podczas prelekcji
zapoznano słuchaczy z rodzajami zachowań ryzykownych, które
mogą być przyczyną zakażeń wirusem HIV, a także promowano
testowanie wśród ludzi młodych oraz kobiet w ciąży.
Przeprowadzono 1 projekcję filmu o tematyce przeciwdziałaniu
zakażenia HIV i zapobiegania AIDS dla 104 osób ( PSSE:
Koszalin) podczas spotkań edukacyjnych.
Przeprowadzono 193 instruktarzy, dla 195 osób (PSSE:
Kołobrzeg, Myślibórz, Szczecin, Szczecinek).
Zorganizowano 7 wystaw wizualnych, których odbiorcami było
łącznie 1984 osób. Wystawy organizowane były w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS, jako wystawy prac
konkursowych oraz informacje o konieczności testowania kobiet w
ciąży w kierunku HIV, a także sposobach zapobiegania zakażeniu
(PSSE: Kamień Pomorski, Kołobrzeg Sławno, Szczecinek).
Zorganizowano 1 imprezę prozdrowotną dla 100 osób, która
zorganizowana była w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowano przemarsz –
happening, w którym wzięli udział uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, pracownicy oświaty oraz Pracownicy PSSE
w Kamieniu Pomorskim (PSSE: Kamień Pomorski).
Przy okazji imprez lokalnych oraz na potrzeby partnerów
zorganizowano łącznie 15 stoisk edukacyjno- informacyjnych oraz
3 punkty informacyjne, których odbiorcami było 1518 osób (PSSE:
Choszczno, Koszalin, Myślibórz, Pyrzyce, Sławno oraz WSSE w
Szczecinie). Prowadzenie stoisk połączone było z dystrybucją
materiałów oraz rozmowami indywidualnymi.
Dodatkowymi działaniami informacyjnymi było zaangażowanie się
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białogardzie w
akcję ,,Trzy służby jedno bezpieczeństwo”, podczas której
informowano społeczeństwo o możliwych drogach zakażeń

ogół społeczeństwa: 1300/1479
liczba działań edukacyjnych: 372
młodzież poniżej 15 r.ż.: 90/65
liczba odbiorców: 16613
młodzież powyżej 15 r.ż.: 805/825
uczniowie szkół podstawowych: 20/16
pracownicy oświaty: 367/531
pracownicy służb mundurowych:
10/33
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 56/64
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 40/36
kobiety w ciąży i w wieku
prokreacyjnym : 10/22
kuracjusze uzdrowiska: 50/24
osadzeni w zakladzie karnym: 13/13
osoby dorosłe: 312/491
pracownicy zakładu karnego : 18/21
uczestnicy biwaku trzeźwościowego:
90/96
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 6873/12706
uczniowie szkół policealnych: 100/191
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 62,79
PIS: 900,00
Starostwo Powiatowe:
2474,60
Urząd Gminy: 950,00

wirusem HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, a
także emisja spotu kampanii #mamczasrozmawiac dla kuracjuszy
uzdrowiska znajdującego się na terenie Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim. Łącznie
odbiorcami tych działań było 84 osoby.
276

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (materiały programowe,
kampanijne) adresowane do grup doc
elowych.
—————————————————
WSSE w Szczecinie oraz 20 PSSE
woj. zachodniopomorskiego

W ciągu całego roku 2017 pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz 20 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego
rozdysponowali 28340 sztuk materiałów edukacyjnoinformacyjnych.
Dystrybucja odbywała się również przy okazji prowadzenia stoisk
edukacyjno- informacyjnych, których zorganizowano
15 dla 1506 osób (PSSE: Choszczno, Koszalin, Myślibórz,
Pyrzyce, Sławno oraz WSSE w Szczecinie).

pracownicy oświaty: 275/320
pracownicy służb mundurowych:
50/265
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 261/296
ogół społeczeństwa: 1745/3111
młodzież poniżej 15 r.ż.: 782/1003
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2303/3227
uczniowie szkół podstawowych:
25/522
pracownicy ochrony zdrowia:
1754/4135
dzieci w wieku przedszkolnym:
230/279
kobiety w wieku prokreacyjnym,
planujace ciążę, kobiety ciężarne:
874/1024
osadzeni w zakładzie karnym:
350/238
osoby dorosłe: /340
pacjenci: 1682/2832
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych : 1511/2621
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,
studia tatuażu: 50/100
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liczba tytułów publikacji: 31
Planowana kwota: 0,00
liczba rozdystrybuowanych
Wydatkowana kwota: 0,00
materiałów: 28340
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat zadanie realizowane przez
Badania w kierunku HIV dla kobiet pracownika w ramach etatu
w ciąży - 50 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Wizytówki
do plakatu - Badania w kierunku
HIV dla kobiet w ciąży - 927 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Podkładka pod kubek - Mój
Walnety jest the best idzie ze mną
zrobić test - 100szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
ginekologa - Jeden test dwa życia
- 307 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
przyszłej mamy - Jeden test dwa
życia. Zanim zostaniesz mamą
zrób wszystkie badania - 152 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat Coś was łączy? Zrób test na HIV 203 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki - Coś was łączy? Zrób
test na HIV - 409 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Druga strona Wakacji - 831 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Receptownik - Doktorze nie daj
szansy AIDS. Znam
rekomendacje PTN AIDS - 12 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Kolorowanka - Zawsze razem 1579 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Minirozmówki rodzinne - 4302
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Z-card kobieta, sex & zdrowie - 520 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Inne (z
poprzednich kampanii lub
pozyskane przez promotorów

zdrowia we własnym zakresie) 1726 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Kalendarz
ścienny na rok 2018 - Zakażenia
przenoszone drogą płciową - 58
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- HIV/ AIDS dla lekarzy
rodzinnych. Znam rekomendacje
PTN HIV. Zalecam test na HIV 342 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Informacja po teście na HIV.
Kiedy wynik jest (+) - 112 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Książka Z doświadczeń wolontariuszki - 34
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Co musisz wiedzieć o HIV o
ADIS bez względu na to gdzie
mieszkasz i pracujesz - 1758 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat Postępowanie po ekspozycji
zawodowej - 79 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Informacja po teście na HIV.
Kiedy wynik jest (-) - 70 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do ksiązki - #mamczasrozmawiac
- 323 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- HIV/AIDS?! O co kaman? - 4330
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Zakażenia przenoszone drogą
płciową, czyli jak dbać o zdrowie 2769 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Książeczka dla lekarzy - Choroby
przenoszone drogą płciową - 870
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka Postępowanie po ekspozycji
zawodowej. NIE Ryzykuj - 927
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka PKD - 330 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Informacje o HIV/AIDS / To
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warto wiedzieć. HIV/AIDS - 3460
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka Kiedy powinno się proponować
test na HIV. Znam rekomendacjie
PTN HIV. Zalecam test na HIV 1237 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- HIV/AIDS dla pielęgniarek.
Znam rekomendacjie PTN HIV.
Zalecam test na HIV - 367 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Brosura HIV/AIDS dla Ginekologów. Znam
rekomendacje PTN HIV. Zalecam
test na HIV - 17 szt.
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Organizacja i prowadzenie narad oraz
szkoleń z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS. Wystosowanie przy tym
listów informacyjno- intencyjnych.
—————————————————
WSSE w Szczecinie i niektóre PSSE
woj. zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 151 działania, w tym narady, szkoleń i
wystosowano listy informacyjno- intencyjnych. Łącznie dla 2835
odbiorców.
Przeprowadzono łączne 39 narad z pracownikami ochrony
zdrowia, administracji rządowej i samorządowej, pracownikami
oświaty.
W naradach łącznie brało udział 118 osób. (PSSE: Drawsko
Pomorskie, Gryfice, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Police, Sławno,
Szczecin, Świnoujście oraz WSSE w Szczecinie).
Rozesłano 92 listy intencyjno-informacyjnych do 2155 odbiorców,
w tym placówek szkolno- wychowawczych, ZOZ-ów, NZOZ-ów,
gabinetów i poradni ginekologicznych, Starostw Powiatowych,
Urzędów Miast i Gmin. (PSSE Choszczno, Drawsko Pomorskie,
Gryfice, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Police,
Pyrzyce, Stargard, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Wałcz oraz
WSSE w Szczecinie). Dotyczyły one głównie organizowanych
przedsięwzięć w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w tym konferencji,
konkursów, dni związanych ze Światowym Dniem AIDS, Dniem
Pamięci o Zmarłych na AIDS, a także nowej kampanii społecznej
KC ds. AIDS pt. #mamczasrozmawiac.
Przeprowadzono 20 szkoleń dla pracowników oświaty,
pracowników ochrony zdrowia, pracowników administracji
rządowej i samorządowej, pracowników socjalnych, fryzjerów i
tatuażystów, pracowników służb więziennych, służb
mundurowych, stomatologów, oraz pracowników Państwowej
Inspekcji Sanitarnej z zakresu profilaktyki HIV zarówno w
działaniach edukacyjnych oraz wynikających z ryzyka
zawodowego. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 562 osób
(PSSE: Drawsko Pomorskie, Kamień Pomorski, Szczecin,
Szczecinek).

pracownicy służb mundurowych:
liczba działań/inicjatyw: 151
157/201
liczba odbiorców: 2835
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 146/306
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 11/15
przedstawiciele mediów: 30/52
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
920/950
pracownicy ochrony zdrowia: 340/326
pracownicy oświaty: 829/829
pracownicy socjalni: 26/26
Fryzjerzy, kosmetyczki, tatuażyści:
100/103
Lekarze stomatolodzy: 30/20
Pracownicy kina: /1
Pracownicy niemieckiego wydzialu
zdrowia: 2/2
Wolontariusze: 1/4

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych
(kampanie)
—————————————————
38 PSSE i WSSE

279

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Liczba zadań: 345. Dystrybucja materiałów do instytucji objętych
oddziaływaniem PSSE, pozyskanych z KC ds. AIDS oraz
opracowanych w ramach Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu (materiał informacyjny skierowany do turystów), w tym
"mini rozmówki #mamczasrozmawiać" - 19000, plakaty
#mamczasrozmawiać - 1000, zakładki #mamczasrozmawiać 1000, ulotka skierowana do turystów - 20900.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 10600/6295
młodzież poniżej 15 r.ż.: 2100/1917
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2700/1689
kobiety w ciąży: 90/
pracownicy ochrony zdrowia: 325/72
pracownicy oświaty: 246/61
inni: 400/60

liczba kampanii: 2
liczba tytułów publikacji: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 41900

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacja młodzieży promująca kamp Liczba zadań: 99 Pogadanki, prelekcje, prezentacje
anie
multimedialne.
—————————————————
1 PSSE i 29 szkół objętych
oddziaływaniem 3 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /863
młodzież powyżej 15 r.ż.: /177
pracownicy oświaty: /62
młodzież objęta działaniami: /5264

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ekspozycje wizualne dotyczące
bieżących kampanii edukacyjnych
—————————————————
18 PSSE i WSSE oraz 13 placówek
objętych oddziaływaniem PSSE

Liczba zadań: 92. Formy wizualne, mające na celu wzmocnienie
przekazu merytorycznego kampanii, jak również PKD w siedzibie
PSSE, placówkach szkolno-wychowawczych i podmiotach
leczniczych, siedzibach władz lokalnych.

ogół społeczeństwa: 8050/4763
młodzież poniżej 15 r.ż.: /1020
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/2213
młodzież objęta działaniami: /2178

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Listy intencyjne dotyczące bieżących
kampanii
—————————————————
11 PSSE

Liczba zadań: 19. Pisma intencyjne do instytucji/partnerów
lokalnych (placówki szkolno-wychowawcze, podmioty lecznicze,
urzędy, biblioteki, domy kultury, etc) z prośbą o współpracę przy
propagowaniu idei kampanii / akcji.

pracownicy ochrony zdrowia: 745/107 liczba rozdystrybuowanych
pracownicy administracji rządowej i
materiałów: 389
samorządowej: 11/
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 734/282

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Popularyzacja kampanii na stronach
Działania podejmowane w zależności od pojawiających się
internetowych inspekcji sanitarnej
kampanii. Liczba odbiorców trudna do określenia.
—————————————————
13 PSSE i WSSE

ogół społeczeństwa: /5345

liczba kampanii: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Popularyzacja kampanii w lokalnych
mediach
—————————————————
5 PSSE

Liczba zadań: 7. Przygotowywanie informacji prasowych do
ogół społeczeństwa: /700
mediów, które przyczynią się do pojawienia się artykułów, audycji,
udzielenie wywiadu w radio. Współpraca ma charakter
nieodpłatny. Liczba odbiorców o charakterze przybliżonym, trudna
do określenia.

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Stoiska informacyjno - edukacyjne (ka
mpanie)
—————————————————
6 PSSE

Liczba zadań: 26. Organizacja stoisk ma na celu wzmocnienie
przekazu kampanii oraz wzrost poziomu wiedzy. Organizowane
były w siedzibach PSSE, w podmiotach leczniczych,ośrodkach
kultury, podczas imprez masowych.

liczba imprez: 26

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: 9430/6985
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1645
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych Liczba zadań: 58. Dystrybucja materiałów do instytucji objętych
(ŚDA)
oddziaływaniem PSSE.
—————————————————
9 PSSE i WSSE

ogół społeczeństwa: 12000/7338
młodzież poniżej 15 r.ż.: 150/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/2071
inni: 4000/
młodzież: /3200

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 13432

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ekspozycje wizualne (ŚDA)
—————————————————
9 PSSE i 20 placówek objętych
oddziaływaniem 3 PSSE

ogół społeczeństwa: 4137/8159
młodzież: /3271

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
form wizualnych 46

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkursy dla młodzieży (ŚDA)
Liczba zadań: 26. Konkursy, organizowane w partnerstwie z in.
————————————————— instytucjami, w tym: gminny konkurs wiedzy, plastyczne, na
8 PSSE i 12 placówek objetych
plakat.We współpracy ze szkołami i instytucjami lokalnymi.
oddziaływaniem 5 PSSE

ogół społeczeństwa: /575
młodzież poniżej 15 r.ż.: 285/568
młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/771
młodzież objęta działaniami: /3676

liczba imprez: 25

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 40,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 100,00
Urząd Gminy: 0,00
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Listy intencyjne dotyczące ŚDA
Liczba zadań: 15. Pisma intencyjne do instytucji/partnerów
pracownicy ochrony zdrowia: 771/159 liczba rozdystrybuowanych
————————————————— lokalnych (placówki szkolno-wychowawcze, podmioty lecznicze,
pracownicy oświaty: 994/363
materiałów: 15
12 PSSE
urzędy, biblioteki, domy kultury, media etc) z prośbą o współpracę przedstawiciele mediów: 5/
przy propagowaniu treści związanych ze ŚDA.
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Msza święta
Liczba zadań: 1 Msza w intencji zakażonych HIV i chorych na
————————————————— AIDS oraz osób opiekujących się chorymi.
1 PSSE i parafia Klasztor

ogół społeczeństwa: /150

liczba imprez: 1
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Narady dotyczące działań związanych
ze ŚDA.
—————————————————
2 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 11/3
pracownicy oświaty: 25/19
przedstawiciele mediów: 2/

liczba kampanii: 1

Liczba zadań: 46. Formy wizualne, mające na celu wzmocnienie
przekazu merytorycznego ŚDA, w tym: eksponowanie
tematycznych plakatów, konkursowych prac plastycznych,
informatorów w siedzibie PSSE, placówkach szkolnowychowawczych i podmiotach leczniczych, siedzibach władz
lokalnych.

Liczba zadań: 3. Spotkania mające na celu omówienie działań
związanych z profilaktyką HIV z przedstawicielami placówek
objętych oddziaływaniem (placówki szkolno-wychowawcze,
podmioty lecznicze, NGO).
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

291

Pogadanki w szkołach zorganizowane Liczba zadań: 76 Pogadanki dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.
z okazji ŚDA
—————————————————
4 PSSE oraz 3 placówki objęte
oddziaływaniem 2 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 600/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1900/1090
pracownicy oświaty: 100/8

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
spotkań edukacyjnych 76

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Popularyzacja ŚDA w lokalnych medi
ach
—————————————————
11 PSSE

Liczba zadań: 12.Przygotowywanie informacji prasowych do
mediów, które przyczynią się do pojawienia się artykułów (m.in.
www.egarwolion.pl, ostrowski portal internetowy, małkiński serwis
internetowy, Pułtuska Gazeta Powiatowa, Życie Grójca, Gazeta
Samorządowa AS-PIK (Otwock), Głos Węgrowa i okolic, Kurier
Żuromiński oraz Nasze Sprawy (Żuromin)). Współpraca ma
charakter nieodpłatny. Liczba odbiorców trudna do określenia.

ogół społeczeństwa: /35500
przedstawiciele mediów: /14
inni

liczba tytułów publikacji: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Stoiska informacyjno-edukacyjne (ŚD
A)
—————————————————
9 PSSE

Liczba zadań: 18. Organizacja stoisk ma na celu wzmocnienie
ogół społeczeństwa: 2220/1723
przekazu ŚDA oraz wzrost poziomu wiedzy. Organizowane były w młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/
siedzibach PSSE, w bibliotekach miejskich, podmiotach
młodzież powyżej 15 r.ż.: 850/1450
medycznych, placówkach szkolno-wychowawczych.

liczba stoisk informacyjnych: 18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Stoiska informacyjno-edukacyjne
Inspekcji Sanitarnej, organizowane na
imprezach masowych.
—————————————————
15 PSSE

Liczba zadań: 53. stoiska i punkty zdrowia, organizowane
podczas imprez masowych, festynów, targów,etc.W stoiskach
udzielano porad, prowadzono dystrybucję materiałów
edukacyjnych, popularyzowano ideę PKD.

ogół społeczeństwa: 4150/3441
młodzież poniżej 15 r.ż.: 700/47
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1100/480
osoby powyżej 50 r.ż.: /70

liczba stoisk informacyjnych: 53

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja z zakresu profilaktyki HIV/AI
DS
—————————————————
15 PSSE

Liczba zadań: 77. Edukacja z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
mająca na celu zwiększenie świadomości dotyczącej
podejmowanych zachowań, kierowana do młodzieży,
pracowników oświaty oraz policjantów i pracowników zakładów
pracy. Prowadzona przez specjalistów oświaty zdrowotnej PSSE.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 630/390
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2810/679
osoby powyżej 50 r.ż.: 210/
kobiety w wieku prokreacyjnym: 450/
pracownicy oświaty: 105/222
inni: 30/30
młodzież: /408

liczba działań edukacyjnych: 77
liczba odbiorców: 1743

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Obchody Światowego Dnia Pamięci o Liczba zadań: 1
chorych na AIDS
—————————————————
1 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: /3355

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 4842

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK Liczba zadań 4. Działanie mające na celu: wykształcenie wśród
————————————————— młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz
4 PSSE oraz 4 OR PCK
kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 57/173
młodzież powyżej 15 r.ż.: 19/169

liczba działań edukacyjnych: 4
liczba odbiorców: 342

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 300,00
Urząd Miasta: 0,00
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Szkolenia
Liczba zadań: 1 . Szkolenia dla kadry pedagogicznej we
————————————————— współpracy ze Starostwem Powiatowym.
1 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/
pracownicy oświaty: 115/30

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 30

Planowana kwota: 1050,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
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Warsztaty "Porozmawiajmy o AIDS"
Liczba zadań: 6. Warsztaty skierowane do młodzieży ze szkół
————————————————— ponadgimnazjalnych, organizowane we współpracy z Polskim
1 PSSE
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/130

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 130

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Aktualizacja strony internetowej/FB o Liczba zadań: 43 Liczba odbiorców trudna do określenia, może
treści dotyczące profilaktyki HIV/AIDS być większa niż wskazana.
—————————————————
17 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: /2969
inni

liczba użytych mediów
społecznościowych: 18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych pozakampanijnych
—————————————————
38 PSSE i WSSE w Warszawie

osoby powyżej 50 r.ż.: 300/
liczba rozdystrybuowanych
pracownicy ochrony zdrowia: 140/226 materiałów: 37365
pracownicy oświaty: 340/224
ogół społeczeństwa: 8650/7644
inni: 50/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1220/1618
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2150/1341
młodzież: /2879

Liczba zadań: 347. Dystrybucja kierowana do odbiorców edukacji,
podmiotów leczniczych oraz imprez masowych. tytuły m.in.: "To
warto wiedzieć...", "Kobieta, sex, zdrowie", "Przekraczając granice
pamiętaj, HIV nie zna granic". Łącznie 37365 szt materiałów.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Poradnictwo
Liczba zadań: 205. Poradnictwo kierowane do osób
————————————————— indywidualnych, podczas spotkań w środowisku lokalnym oraz do
9 PSSE i 2 placówki objęte
pracowników podmiotów leczniczych i realizatorów szkolnych.
oddziaływaniem 2 PSSE

ogół społeczeństwa: /42
pracownicy ochrony zdrowia: /41
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
uczniowie objęci działaniami: /87

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 205

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Telefon Informacyjny
Inicjatywa coroczna, mająca zachęcić lokalną społeczność do
————————————————— kontaktowania się ze specjalistami.
1 PSSE

ogół społeczeństwa: 15/6

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania promocyjno - edukacyjne
oraz wzmacniające przekaz,
realizowane przez placówki szkolno-w
ychowawcze.
—————————————————
487 placówek szkolnowychowawczych, objętych
oddziaływaniem 30 PSSE.

inni
uczniowie objęci działaniami: /79976

liczba działań/inicjatyw: 2222
liczba odbiorców: 79976
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych Liczba zadań: 27
skierowana do osób o zwiększonym
poziomie zachowań ryzykownych.
—————————————————
8 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia:
1321/128
pracownicy służb mundurowych:
80/80
pracownicy służb ratunkowych: 70/
osoby pozbawione wolności: 150/723

liczba odbiorców: 931

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja adresowana do osób o
Liczba zadań: 5. Adresatami prelekcji są osoby osadzone.
zwiększonym poziomie zachowań
Połączona z emisją filmów edukacyjnych.
ryzykownych
—————————————————
2 PSSE

osoby pozbawione wolności: 90/115
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno – prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni): 50/

liczba odbiorców: 115

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ekspozycja wizualna dla
Liczba zadań: 1 Autorska ekspozycja przygotowana dla odbiorców osoby pozbawione wolności: /700
specyficznego odbiorcy
w Zakładzie Karnym w Siedlcach.(700 odbiorców)
—————————————————
1 PSSE

liczba odbiorców: 700

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Liczba działań: 2222. Działania te zostały podjęte przez
realizatorów szkolnych w placówkach szkolno-wychowawczych,
objętych oddziaływaniem 30 PSSE. Informacje o
przeprowadzonych działaniach zostały pozyskane ze szkół.
Informacje były składane dobrowolnie, szkoły nie mają obowiązku
sprawozdawczego z realizacji Krajowego Programu w stosunku
do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wśród podejmowanych działań realizowano m.in.:
prelekcje/pogadanki itp (878 działań), poradnictwo (768 działań),
formy wizualne (127 działań), projekcje filmów (67 działań),
konkursy wiedzy, na plakat (107 działań), apele szkolne (39
działań), imprezy plenerowe (25 działań).
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

308

Udział w spotkaniach Zespołu ds.
Liczba zadań: 2. Udział w pracach roboczych Zespołu.
realizacji Krajowego Programu w woj. Przedstawiciel PIS został powołany do pełnienia funkcji
mazowieckim.
Przewodniczącego Zespołu od września 2017.
—————————————————
WSSE w Warszawie

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /2

Wskaźnik dodatkowy 1: ilośc
spotkań Zespołu - 2

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

90,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

309

Lokalne działania w ramach kampanii
społecznej „Mam czas rozmawiać (#m
amczasrozmawiac)".
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Lokalne działania w ramach kampanii społecznej„Mam czas
rozmawiać (#mamczasrozmawiac)" w ramach których
organizowano stoiska informacyjne połączone
z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych/kampanijnych
podczas imprez środowiskowych, akcji informacyjno edukacyjnych z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS,
gdzie prowadzono działania popularyzujące testowanie w
kierunku HIV, rozmowy z uczestnikami szkoleń, imprez,
dystrybucja ulotek/broszur informacyjnych, zakładek do książek,
kolorowanki :Zawsze razem” i/lub książeczki „ Mali przyjaciele” materiał przekazywany był dzieciom po uprzedniej rozmowie z
rodzicami o treściach dotyczących profilaktyki HIV/AIDS
zawartych w odnośnych materiałach dla najmłodszych (m.in.
pikniki rodzinne, eventy prozdrowotne). Informacje/ materiały
kampanijne zamieszczano również na portalu społecznościowym
/Facebook/ oraz na stronach internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej woj. dolnośląskiego.
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Przygotowanie i przeprowadzenie 28
konkursów wiedzy, plastycznych,
teatralnych, quizów.
—————————————————
PSSE w : Górze, Kłodzku,
Legnicy,Lubaniu, Lubinie, Miliczu,
Oleśnicy, Polkowicach, , Trzebnicy,
Wołowie, Zgorzelcu

Opracowanie regulaminów konkursowych oraz przygotowanie i
młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/301
przeprowadzenie 28 konkursów wiedzy, plastycznych,
młodzież powyżej 15 r.ż.: 800/1110
teatralnych, quizów( m.in. ,,Nie daj szansy AIDS”, ,,Nie bój się, ale
bądź rozważny”) .
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Realizacja programu edukacyjnego
Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach lokalnego programu
"Promocja zdrowia w sztuce teatralnej edukacyjnego "Promocja zdrowia w sztuce teatralnej Dziecięcej i
Dziecięcej i Młodzieżowej - Wybieram Młodzieżowej - Wybieram Zdrowie".
Zdrowie".
—————————————————
PSSE Wałbrzych

312

Zorganizowanie 58 stoisk
informacyjno-edukacyjnych
połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Zorganizowanie 58 stoisk informacyjno-edukacyjnych
połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych podczas
różnorodnych imprez lokalnych i akcji profilaktycznych na
uczelniach wyższych i innych lokali użyteczności publicznej.

ogół społeczeństwa: 8000/9500
kobiety w wieku prokreacyjnym:
1500/2000

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 11500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów/ 28
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
odbiorców /1411

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1199,98
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 1500,00
Urząd Gminy: 1800,00

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/260
młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/300

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 560

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: 5000/5000
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/3000
kobiety w wieku prokreacyjnym:
400/500

liczba stoisk informacyjnych: 58

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja i przeprowadzenie akcji
informacyjno- edukacyjnych z okazji
obchodów Światowego Dnia Walki z A
IDS.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Organizacja i przeprowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych z ogół społeczeństwa: 50000/50498
okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS ze szczególnym
wskazaniem na promocję kampanii społecznej "Mam czas
rozmawiać(#mamczasrozmawiać)" wśród lokalnej społeczności
Dolnego Śląska.

314

Przygotowanie i przeprowadzenie 19 Przygotowanie i przeprowadzenie 19 zajęć edukacyjnozajęć edukacyjno - warsztatowych.
warsztatowych dotyczących problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE: Głogów, Legnica, Oleśnica,
Wołów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1119
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Zorganizowano i przeprowadzono 42
szkolenia metodami aktywnymi.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE:
Bolesławiec, Kamienna Góra,
Kłodzko, Legnica, Lubin, Środa
Śląska,Wrocław

Zorganizowano 42 szkolenia metodami aktywnymi z
uwzględnieniem edukacji w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową/ drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 800/847
liczba szkoleń: 42
pielęgniarki podstawowej opieki
liczba odbiorców: 927
zdrowotnej: /20
kobiety w wieku prokreacyjnym: 30/40
pracownicy służb mundurowych:
20/20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

316

Współorganizacja konferencji z okazji
Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych
na AIDS
—————————————————
PSSE Wrocław

Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Plus- Minus konferencji z
okazji Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS z panelem
edukacyjnym – działanie dedykowane 20 leciu pracy Domu
Ciepła, placówki socjalnej, niosącej pomoc osobom żyjących z
HIV/AIDS

młodzież powyżej 15 r.ż.: 70/70

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 70

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

317

Zorganizowanie 1 konferencji szkoleni
owej.
—————————————————
PSSE Zgorzelec

Organizacja konferencji szkoleniowej dla koordynatorów i
realizatorów programu, pedagogów szkolnych, pracowników
ochrony zdrowia i liderów młodzieżowych z powiatu
zgorzeleckiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/108
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy ochrony zdrowia: 5/5
pracownicy oświaty: 10/11

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 124

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

318

Zorganizowanie i przeprowadzenie
189 prelekcji/pogadanek wśród
różnych grup docelowych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Zorganizowanie i przeprowadzenie 189
wykładów/prelekcji/pogadanek wraz z emisją filmów o tematyce
HIV/AIDS wśród różnych grup docelowych: młodzieży
podlegającej kwalifikacji wojskowej oraz uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ogół społeczeństwa: 1500/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: /337
uczniowie szkół gimnazjalnych:
5000/6000
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
4500/5000

liczba działań edukacyjnych: 189
liczba odbiorców: 12337

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 50498

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba odbiorców: 1119
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
działań/19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zorganizowanie i przeprowadzenie
Zorganizowanie i przeprowadzenie sesji popularno-naukowej w
sesji popularno-naukowej.
zakresie problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Lubin

młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/30

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

320

Działania mające na celu promocję
punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie
w
kierunku HIV, połączone z
profesjonalnym poradnictwem okołote
stowym.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 30000/40000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: szacunkowo ok.
40000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

321

Realizacja programu edukacyjnego
Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach lokalnego programu
"Razem przeciw zagrożeniom".
edukacyjnego "Razem przeciw zagrożeniom".
—————————————————
PSSE Wałbrzych

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/250

liczba odbiorców: 250

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zorganizowanie i współorganizacja 17
lokalnych imprez środowiskowych.
—————————————————
WSSE Wrocław i PSSE: w Głgowie,
Lubaniu, Miliczu, Oleśnicy, Oławie,
Środzie Śląskiej, Wrocławiu,
Zgorzelcu

ogół społeczeństwa: 500/500
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/4500
kobiety w wieku prokreacyjnym:
400/500

liczba działań/inicjatyw: 17
liczba odbiorców: 6500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Współorganizacja 2 olimpiad wiedzy Współorganizacja 2 olimpiad wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów
o HIV/AIDS dla uczniów szkół
szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży z Ośrodków Szkolno ponadgimnazjalnych oraz młodzieży z Wychowawczych.
ośrodków szkolno wychowawczych.
—————————————————
PSSE: Dzierżoniów, Wrocław

inni: 60/66

liczba odbiorców: 66

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1300,00

324

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

liczba odbiorców: 23151
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 23151

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Popularyzacja anonimowego i bezpłatnego testowania w
kierunku HIV na portalach społecznościowych /Facebook/ na
stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj.
dolnośląskiego oraz wśród osób dorosłych podczas imprez
środowiskowych, w punktach informacyjno- edukacyjnych,
szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Zorganizowanie i współorganizacja 17 lokalnych imprez
środowiskowych m.in."Tramwaj zwany Pożądaniem"WSSE we
Wrocławiu we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Studentów Medycyny JFMSA - Poland . Po ulicach Wrocławia
poruszał się specjalnie przygotowany tramwaj gdzie zapraszano
przechodniów do wspólnej podróży i edukowano ich w zakresie
HIV/AIDS.

Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych inni: 1000/1000
dotyczących problematyki HIV/AIDS m.in.: plakaty( materiały
ogół społeczeństwa: 20000/22151
kampanijne: mam czas
rozmawiać#mamczasrozmawiać),broszury: "HIV/AIDS o co
kaman", Choroby przenoszone drogą płciową, Zakażenia
przenoszone drogą płciową, Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS) do
Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych, placówek
oświatowo wychowawczych, ochrony zdrowia woj.
dolnośląskiego.
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Edukacja w mediach i na portalach sp
ołecznościowych.
—————————————————
PSSE:Dzierżoniów, Kłodzko,
Legnica, Lubań, Środa Śląska,
Świdnica, Trzebnica, Zgorzelec

Informacje dotyczące zakażeń wirusem HIV emitowano w
Muzycznym Radio - Jelenia Góra, radiowęźle szkolnym,
udzielono 2 wywiadów telewizyjnych w lokalnej telewizji - TV
Dami. Informacje i artykuły edukacyjne dotyczące problematyki
HIV/AIDS publikowano w lokalnych gazetach ( Tygodnik
Dzierżoniowski, "Euroregio Glacensis" - Regionalny tygodnik
Ziemi Kłodzkiej, Gazeta Prowincjonalna, Gazeta Noworudzka,
Tygodnik Noworudzianin, Kurier Kłodzki, Gazeta Trzebnicka
"Nova", Expres Średzki, Gazeta Roland - Środa Śląska, Gazeta
Regionalna - Zgorzelec) oraz zamieszczono na portalach
społecznościowych Facebook.

inni: 500/500
ogół społeczeństwa: 10000/15000

liczba odbiorców: 15500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

326

Poradnictwo metodyczne i merytorycz
ne.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego w
zakresie problematyki HIV/AIDS i realizacji programu przez
koordynatora wojewódzkiego z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz koordynatorów z
Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych woj.
dolnośląskiego.

klienci placówek: 100/200
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
realizatorzy Programu: 20/40
odbiorców/1466
ogół społeczeństwa: 800/1000
pracownicy ochrony zdrowia: 100/200
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 26/26

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

327

Przeprowadzenie 101 wizytacji w
Przeprowadzenie wizytacji oraz kontroli w placówkach
placówkach realizujących program
realizujących program celem oceny realizowanych zadań
oraz 2 kontroli w Powiatowych
programowych.
Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznyc
h.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

realizatorzy Programu: 100/101
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 4/4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Wskaźnik dodatkowy 2: 101
wizytacji programowych, 2
kontrole PSSE

Razem:
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Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
a) Opracowanie i upowszechnianie
publikacji z zakresu wychowania i
profilaktyki uzależnień.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Ośrodek Rozwoju Edukacji poprzez stronę internetową
młodzież powyżej 15 r.ż.
www.ore.edu.pl oraz profil na Facebooku upowszechniał
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
informację dotyczącą kampanii edukacyjnej #Mamczasrozmawiac, pracownicy oświaty
prowadzonej przez Krajowe Centrum ds. AIDS, której celem było
promowanie dialogu międzypokoleniowego dotyczącego zdrowia,
poruszającego trudne tematy, jak np. choroby przenoszone drogą
płciową, w tym zakażenie wirusem HIV.
Na stronie ORE upowszechniany jest również telefon zaufania
HIV/AIDS.
Upowszechniano materiały edukacyjno - informacyjne skierowane
do młodzieży i/lub osób pracujących na co dzień z młodzieżą,
znajdujące się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds.
AIDS www.aids.gov.pl,:
1. Film edukacyjny „AIDS – epidemia wciąż niepokonana”, K.
Federczyk.
2. Druga strona wakacji – broszura dla młodzieży.
3. Filmy edukacyjne: „Miało być inaczej” , „Żyć z HIV”, „Wiedzieć”.
4. Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą
płciową. Edukacja młodzieży szkolnej – podręcznik – segregator.
Ponadto na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
zamieszczono do pobrania publikacje Wydawnictwa ORE,
dotyczące profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży:
Publikacje:
1. „Ryzyko używania narkotyków przez młodzież. Poradnik dla
pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców”, red.
D. Macander.
2. „Profilaktyka uzależnień w szkole”, D. Macander.
3. „Dopalacze”, D. Macander.
4. „Koncepcja resilience ‑ czyli jak można pomóc dzieciom i
młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”, A. Borucka, A.
Pisarska.
5. „Profilaktyka narkomanii w szkole. Materiał dla dyrektorów szkół
i placówek oraz nauczycieli”, E. Stawecka.
6. „Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć by
skutecznie przeciwdziałać”, E. Czemierowska-Koruba.
7. „Wolontariat szkolny”, G. Kata.
8. „Wartości w programie wychowawczym szkoły służące
integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia”, prof. K. Chałas.
9. „Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców”, J. Sakowska.
10. „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży.
Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach
badań naukowych”, red. Sz. Grzelak.
11. „Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej
psychoprofilaktyki”, J. Szymańska.

STRONA 123 z 268

nakład: 10

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Scenariusze zajęć:
1. „Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy. Scenariusze
zajęć profilaktycznych.
2. Nowe zagrożenie – dopalacze”.
3. „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami
psychoaktywnymi. Scenariusz spotkania z rodzicami”.
4. „Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z
zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji
psychoaktywnych”.
Badania i raporty:
1. „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież”. Wyniki
Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach
(ESPAD) w 2015 r.
2. „Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na
podstawie badań HBSC 2014”.
3. „Młodzież 2016”.
4. „Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i
rozwoju dzieci w Polsce”.
Nagrania wykładów:
1. „Profilaktyka zachowań ryzykownych – dlaczego warto się nią
zajmować?” –K. Katarzyna Okulicz-Kozaryn.
2. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”
–Magdalena Rowicka.
3. „Jak skutecznie ograniczać przemoc w szkole” – Jakub
Kołodziejczyk.
4. „Ryzykowne zachowania w sieci” – Stanisław Bobula/Jacek
Pyżalski.
5. „Od wychowania do profilaktyki” – Zbigniew Gaś.
Koszt: zadanie realizowane w ramach zadań statutowych.
Nagranie wykładów sfinansowane zostało w 2016 roku z
Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”.
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b) Upowszechnianie informacji o
Światowym Dniu AIDS poprzez stronę
internetową Ośrodka Rozwoju Edukac
ji.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

W 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji na stronie internetowej
www.ore.edu.pl oraz na Facebooku upowszechniał informację
dotyczącą Światowego dnia AIDS. Utworzony został również link,
który przekierowywał do publikacji opracowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.

pracownicy oświaty
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liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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c) Upowszechnianie informacji z
zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
zachowań ryzykownych dzieci i
młodzieży, przykłady dobrych praktyk
na stronach Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Ośrodka Rozwoju Eduka
cji.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Na stronie internetowej ORE upowszechniane są informacje
pracownicy oświaty: 300/271
dotyczące rekomendowanych programów w ramach systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i ochrony zdrowia
psychicznego. Utworzona jest specjalna zakładka, w której
znajdują się informacje dotyczące Systemu, standardów
skutecznych programów profilaktycznych oraz wykaz programów
rekomendowanych z przekierowaniem na portal
www.programyrekomendowane.pl.
Dodatkowo podczas szkoleń i konferencji upowszechniana była
publikacja „Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień”
oraz ulotka informacyjna dotycząca rekomendowanego programu
„Szkolna Interwencja Profilaktyczna”.
Informacje o działaniach na rzecz promocji zdrowia w
społeczności szkolnej i na temat Krajowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie upowszechniane są poprzez stronę
internetową, która na bieżąco jest aktualizowana.
Na stronie internetowej ORE Wydziału Wychowania i Profilaktyki –
Zespołu ds. Promocji upowszechniane są materiały dotyczące
Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ):
1. „Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób
wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, red. B.
Woynarowska.
2. „Przedszkole Promujące Zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i
osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, M.
Woynarowska – Sołdan, B. Woynarowska.
Ośrodek Rozwoju Edukacji zrealizował następujące działania:
• Szkolenie e-learning, które składało się z 4 modułów i zawierało
następujące treści: definicje terminów z zakresu profilaktyki
zachowań ryzykownych, podstawy prawne działań
profilaktycznych w szkole/placówce, system rekomendacji
programów profilaktycznych, zachowania ryzykowne dzieci i
młodzieży, poziomy profilaktyki i strategie profilaktyczne oraz ich
skuteczność, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w kontekście
koncepcji resilience, podstawowe zasady konstruowania
programu profilaktycznego i jego ewaluacji.
• Konferencja pt.: „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy”.
Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Biurem Światowej
Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Instytutem Psychiatrii i
Neurologii zorganizował konferencję z okazji Światowego Dnia
Zdrowia, którego tematem przewodnim w 2017 roku była
depresja. Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady
dotyczące promocji zdrowia psychicznego i standardów
profilaktyki szkolnej, w tym przeciwdziałania uzależnieniom.
Zaprezentowano również rekomendowane programy
profilaktyczne.
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liczba tytułów publikacji: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
38638,00

Materiały edukacyjne - prezentacja multimedialna do szkolenia elearning pn. „Konstruowanie procedur reagowania w sytuacjach
trudnych”. Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne
pracowników szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego
reagowania w sytuacjach trudnych, a także zaprezentowanie
przykładowych procedur postępowania w sytuacjach trudnych i
etapów ich tworzenia.
• Szkolenia stacjonarne oraz e-learning nt.: „Konstruowania
programów profilaktycznych w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii" dla
pracowników zatrudnionych w MOW/MOS i zajmujących się w
swoich placówkach konstruowaniem i realizacją programów
profilaktycznych. Szkolenie zawierało treści z zakresu profilaktyki
zachowań ryzykownych, podstaw prawnych działań
profilaktycznych w szkole/placówce, system rekomendacji
programów profilaktycznych, zachowania ryzykowne dzieci i
młodzieży czynniki ryzyka i czynniki chroniące w kontekście
koncepcji resilience. Łącznie zorganizowano 2 szkolenia elearning oraz 2 szkolenia stacjonarne.
• Szkolenie stacjonarne nt.: „Ewaluacja programów
profilaktycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii" dla pracowników
zatrudnionych w MOW/MOS i zajmujących się w swoich
placówkach konstruowaniem i realizacją programów
profilaktycznych. Celem szkolenia było wsparcie merytoryczne
pracowników MOW/MOS w zakresie ewaluacji, konstrukcji i
wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży
zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej
społecznie przebywającej w MOW/MOS.
• Szkolenie stacjonarne pt.: „Praca z zachowaniami
autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i
młodzieży” dla nauczycieli/wychowawców i specjalistów
(pedagogów, psychologów) zatrudnionych w MOW/MOS,
poświęcone wzmacnianiu kompetencji wychowawczych
nauczycieli i wychowawców MOW/MOS umożliwiających zmianę
postaw wychowanków, kształtowanie kompetencji społecznych, w
szczególności komunikacyjnych, przeciwdziałanie autoagresji.
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d) Wspieranie rozwoju sieci szkół
promujących zdrowie.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

W ramach realizacji zadania w 2017 ORE zorganizował szkolenia pracownicy oświaty: 290/282
dla wojewódzkich, regionalnych oraz szkolnych koordynatorów
programu Szkoła Promująca Zdrowie, których celem było
wspieranie koordynatorów sieci SzPZ w działaniach na rzecz
podnoszenia jakości pracy szkól i przedszkoli , uczestniczących w
programie:
• Szkolenie pt.: „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Celem było
przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki
z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,
przygotowanie do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia
własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności
fizycznej. W szkoleniu realizowanym w formie warsztatów wzięli
udział przedstawiciele szkół z Krajowym lub Wojewódzkim
Certyfikatem.
• Szkolenie pt.: „Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości
przedszkoli i szkół promujących zdrowie”. Celem była wymiana i
upowszechnianie doświadczeń wypracowanych w sieciach
wojewódzkich oraz identyfikacja potrzeb i kierunków dla dalszego
rozwoju.
• Konferencja jubileuszowa „25 lat programu przedszkole i szkoła
promująca zdrowie- korzyści i perspektywy dalszego rozwoju”.
Celem było promowanie działań związanych z promocją zdrowia
oraz podsumowanie korzyści z rozwoju w Polsce przedszkoli i
szkół promujących zdrowie.
• Wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie.
Jak w latach ubiegłych, w 2017 r. Minister Edukacji Narodowej
przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom
należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie
w Polsce. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła
pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz
wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem
wieloletniej i systematycznej pracy. Program Szkoła Promująca
Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. Koncentruje się
przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch
cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ
jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną,
opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.
• Opracowanie publikacji: „Przedszkole promujące zdrowie.
Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w
zakresie promocji zdrowia”. Materiał jest dostępny stronie
internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, w zakładce Promocja
zdrowia w szkole – materiały do pobrania
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Planowana kwota: 0,00
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Data wygenerowania: 2018-07-06

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis
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Udział w kampaniach informacyjnych.
—————————————————
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy

Zrealizowano:
1) udział w kampaniach informacyjnych kierowanych do grup
docelowych – pracowników o zwiększonym ryzyku zakażeń HIV i
pracowników kolejowej medycyny pracy,
2) dystrybucję adresowanych do grup docelowych pozyskanych
nieodpłatnie lub zakupionych różnorodnych materiałów
informacyjnych i publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki.
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Szkolenia w zakresie postępowania p Kontynuacja szkoleń w ramach działalności podstawowej w
oekspozycyjnego.
zakresie postepowania pozaekspozycyjnego dla pracowników
————————————————— kolejowej medycy pracy.
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy ochrony zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów - 1

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

pracownicy ochrony zdrowia

liczba placówek: 1

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

Razem:
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Badania naukowe realizowane za
pośrednictwem NCN i NCBR
—————————————————
Narodowe Centrum Nauki i
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r. ze środków
inni
budżetowych przeznaczonych na naukę wsparł za pośrednictwem
Narodowego Centrum Nauki) następujące projekty badawcze z
zakresu HIV/AIDS:
- w ramach konkursu MAESTRO projekt pn. „Efekty izotopowe
wiązania do enzymu jako nowe, unikalne narzędzie badania
oddziaływań receptor – ligand” realizowany przez Politechnikę
Łódzką,
- w ramach konkursu HARMONIA projekt pn. „Wpływ starzenia się
na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV”
realizowany przez Uniwersytet Warszawski,
- w ramach konkursu SONATA:
- projekt pn. „Dobrostan psychologiczny osób zakażonych
wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i
mikrodynamika zmian” realizowany przez Uniwersytet
Warszawski,
- projekt pn. Analiza zależności między "wyczerpaniem" komórek
T, zmiennością genów kodujących epitopy wirusa zapalenia
wątroby typu C (HCV) rozpoznawane przez komórki T, a wpływem
leczenia przeciwwirusowego u pacjentów z zakażeniem HCV oraz
współzakażeniem HIV-1/HCV realizowany przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny,
- w ramach konkursu POLONEZ projekt pn. „Molecular dissection
of the MATR3/PSF complex in the regulation of HIV-1
posttranscriptional latency: implications for therapy
(MATR3PSFHIV)” realizowany przez Uniwersytet Jagielloński,
- w ramach konkursu PRELUDIUM projekt pn. „Strukturalne i
dynamiczne aspekty oddziaływań elektrostatycznych proteaszy
HIV-1” realizowany przez Uniwersytet Warszawski,
- w ramach konkursu HERA projekt pn. „EUROPACH:
Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship
and Health” realizowany przez Uniwersytet Jagielloński.
Wydatkowana kwota w 2017 r. - 960 873 zł (bez konkursu HERA,
ponieważ tam przekazywana jest łączna kwota na realizację 5
projektów bez wyodrębnienia jedynego w zakresie HIV/AIDS).
Dofinansowanie całkowite: 6 413 136 zł
Natomiast za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju:
- opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy
zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV realizowanego przez K2
BIOMEDICAL SP. Z O.O. o łącznym dofinansowaniu 7 034
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Finansowanie
Pozostałe

liczba/wykaz badań: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1066203,00

900,75 PLN lata 2017 – 2020 ( w 2017 r. środki nie były
przekazywane ze względu na podpisanie umowy w grudniu),
- Nukleozydo difosforany - nowatorska koncepcja pro-nukleotydów
anty-HIV realizowanego przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
o łącznym dofinansowaniu 1 188 000,00 PLN lata 2013-2018
(w 2017 r. przekazana kwota w wysokości 105 330,00 zł.).
Dofinansowanie całkowite: 8 222 900,75 zł.
Razem:
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1 066 203,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Gromadzenie przez placówki wojskowej służby zdrowia danych
ogół społeczeństwa
epidemiologicznych wraz z ich weryfikacją na temat osób:
wykonujących test w kierunku HIV, u których wykryto zakażenie
HIV, u których rozpoznano AIDS, zakażonych HIV, które zmarły, u
których wykryto zakażenie innymi chorobami przenoszonymi
drogą płciową Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację
zadania są Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON,
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz
————————————————— podmioty lecznicze SPZOZ. Zadanie realizowane w procesie
Departament Wojskowej Służby
ciągłym.
Zdrowia MON, Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
podmioty lecznicze SPZOZ

Finansowanie
Pozostałe
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Usprawnienie nadzoru
epidemiologicznego nad
wykrywalnością zakażeń HIV,
zachorowalnością na AIDS i
umieralnością osób żyjących z
HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
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Włączenie się do kampanii społecznej
realizowanej przez Krajowe Centrum
ds. AIDS.
—————————————————
Departament Wojskowej Służby
Zdrowia MON, podmioty lecznicze
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Działania edukacyjne w
środowiskach kandydatów na dawców
krwi i jej składników (żołnierze,
pracownicy wojska i członkowie ich
rodzin) oraz personelu medycznego
wojskowych podmiotów leczniczych.

Pogadanki i prelekcje w ramach promocji zdrowia; rozmowy
pracownicy służb mundurowych
indywidualne. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania inni
są Departament Wojskowej Służby Zdrowia, Wojskowe Centrum
żołnierze zawodwi
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wojskowe podmioty
lecznicze. Zadanie realizowane w procesie ciągłym. 1.Szkolenie w
zakresie postępowania poekspozycyjnego. 2.Opracowanie
standardowych procedur dot. postępowania po ekspozycji
————————————————— zawodowej, przestrzeganie ogólnych zasad ostrożności.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, podmioty lecznicze

Wskaźnik dodatkowy 1: 1 WCKIK
+ 8 TSWCKIK

338

Kontynuacja szkoleń edukacyjnoprofilaktycznych ukierunkowanych na
środowiska żołnierzy zawodowych
mających na celu kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw
akceptacji wobec osób żyjących z HIV
/AIDS.

liczba działań edukacyjnych: 16
liczba odbiorców: 1378

Kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. kampanii
społecznej w środowisku wojskowym. Instytucją odpowiedzialną
za realizację zadania jest Departament Wojskowej Służby
Zdrowia MON. Zadanie realizowane w procesie ciągłym.

Wskaźnik dodatkowy 1: 49
SPZOZ

pracownicy służb mundurowych
inni
żołnierze zawodowi

Szkolenia dla żołnierzy i pracowników wojska. Instytucją
pracownicy służb mundurowych
odpowiedzialną za realizację zadania jest Departament
inni: /1378
Wojskowej Służby Zdrowia MON, który zorganizował 16 szkoleń w żołnierze zwodowi
16 jednostkach wojskowych w grudniu 2017 r.

—————————————————
Departament Wojskowej Służby
Zdrowia MON
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Profilaktyka zachowań ryzykownych
w środowiskach żołnierzy
zawodowych, pracowników wojska i
ich rodzin.
—————————————————
Departament Wojskowej Służby
Zdrowia MON, Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
podmioty lecznicze

Pogadanki i prelekcje w ramach promocji zdrowia; rozmowy
pracownicy służb mundurowych
indywidualne. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania inni
są Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON oraz wojskowe żolnierze zawodowi
podmioty lecznicze będące jednostkami budżetowymi, lekarze
wojskowi, pielęgniarki jednostek wojskowych. Zadanie
realizowane w procesie ciągłym. 1.Profilaktyka zachowań
ryzykownych w środowiskach żołnierzy zawodowych,
pracowników wojska i ich rodzin. Formy realizacji: pogadanki i
prelekcje w ramach promocji zdrowia, rozmowy indywidualne.
2.Działania edukacyjne w środowiskach kandydatów (żołnierzy,
pracowników wojska i ich rodzin) na dawców krwi i jej składników
oraz personelu medycznego wojskowych podmiotów leczniczych.
Formy realizacji: pogadanki i prelekcje w ramach promocji
zdrowia, rozmowy indywidualne.
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Realizacja problematyki HIV/AIDS
oraz profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową w
ramach programów kształcenia
uczelni wojskowych.
—————————————————
Uczelnie wojskowe

Zajęcia programowe kierowane do studentów uczelni wojskowych inni
w zakresie HIV/AIDS. Zadanie realizowane przez Departament
studenci uczelni wojskowych
Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON w procesie ciągłym.
Realizacja problematyki HIV/AIDS oraz profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową w ramach programów kształcenia
uczelni wojskowych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba działań edukacyjnych: 5

Razem:

STRONA 136 z 268

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

48 000,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

341

Włączanie się funkcjonariuszy Policji
w działania lokalne i regionalne
związane z obchodami Światowego
Dnia AIDS.
—————————————————
Komenda Główna Policji oraz
jednostki podległe

Udział w konferencjach organizowanych przez rożne środowiska, ogół społeczeństwa
instytucje i organizacje związane ze Światowym Dniem AIDS oraz pracownicy służb mundurowych
dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS, w tym prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS (całość
szczegółowej informacji o działaniach w jakie włączały się
poszczególne jednostki policji w załączniku nr 1 do sprawozdania
MSWiA).

liczba imprez: 18

342

Działania edukacyjne i profilaktyczne
mające na celu podnoszenie poziomu
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Prowadzenie szkoleń i organizacja konferencji dotyczących:
- kształtowania postaw, nawyków i zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze specyfiki służby,
- nauki zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.

pracownicy służb mundurowych:
2730/

liczba odbiorców: 947

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

343

Organizacja przedsięwzięć
edukacyjnych mających na celu
wzrost poziomu wiedzy z zakresu
HIV/AIDS wśród pracowników i
funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych i administracji, z
uwzględnieniem odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

W ramach realizacji zadania SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
zorganizował konferencję pn. "Ekspozycja zawodowa i
postępowanie po narażeniu na zakażenie. Ryzykowne
zachowania pozazawodowe", adresowaną do funkcjonariuszy.
Ponadto SP ZOZ MSWiA w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Jeleniej
Górze prowadziły działania edukacyjne, w formie wykładów,
dotyczących m.in. takich tematów jak: Co to jest HIV - drogi
szerzenia się HIV, Sposoby zarażenia się wirusem HIV,
zagrożenie dla własnego zdrowia - objawy u nosicieli wirusa i
chorych na AIDS, Sposoby zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS,
Najważniejsze informacje o HIV, Profilaktyka HIV, Strach-piętnoizolacja a może profilaktyka, Zagrożenia dla własnego życia zażywanie narkotyków, seks, Objawy u chorych na AIDS,
Zakażenie HIV - godne życie, nauka, praca.

pracownicy ochrony zdrowia: 100/8
pracownicy służb mundurowych:
100/219
inni: /43

liczba działań edukacyjnych: 30
liczba odbiorców: 270

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
8097,50

344

Podnoszenie poziomu wiedzy
Szkolenia medyczne funkcjonariuszy, pracowników cywilnych
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
oraz pracowników służby zdrowia BOR w zakresie zapobiegania
wśród pracowników i funkcjonariuszy zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Biura Ochrony Rządu.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych
pracownicy cywilni

liczba działań edukacyjnych: 25
liczba odbiorców: 473

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

STRONA 138 z 268

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

345

Podnoszenie poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS wśród
funkcjonariuszy i pracowników resortu
spraw wewnętrznych i administracji
oraz kształtowanie postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby.
—————————————————
Państwowa Inspekcja Sanitarna
MSWiA

Działania edukacyjne i profilaktyczne mające na celu podnoszenie
poziomu wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV wśród
funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych (prowadzone w
formie szkoleń, warsztatów i wykładów) z zakresu kształtowania
postaw, nawyków i zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń wynikających ze specyfiki służby. Nauka zasad
zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych zdarzeń.

pracownicy ochrony zdrowia: /197
pracownicy służb mundurowych:
/6642
inni: /24

346

Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Komenda Główna Policji oraz
jednostki podległe

Problematyka zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
pracownicy służb mundurowych
oraz postępowania z osobami zakażonymi HIV włączona do
programów następujących szkoleń i kursów:
- szkolenie zawodowe podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich
nowo przyjętych policjantów. Program tego szkolenia zawiera
tematy dotyczące udzielania pierwszej pomocy, w tym procedur
postępowania wobec osoby zakażonej wirusem HIV. Policjanci
nabywają podczas niego wiedzę z zakresu profilaktyki i
postępowania po ekspozycji oraz zasad interweniowania wobec
osób podejrzanych o nosicielstwo wirusa HIV lub innych chorób
zakaźnych;
- kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część
ogólna, w ramach tematu: Doskonalenie umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy – postępowanie na miejscu wypadku
drogowego oraz wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej.

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 4546

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

347

Zapewnienie dostępu do informacji i
edukacji w formie indywidualnego
poradnictwa dotyczącego
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Prowadzenie poradnictwa przez psychologów, pielęgniarki i
lekarzy SP ZOZ MSWiA, mające na celu udzielanie informacji,
edukacji i wsparcia m.in. osobom planującym wykonanie testu w
kierunku zakażenia HIV, poszukującym miejsc pomocy dla osób
zakażonych HIV/AIDS, osobom przejawiającym ryzykowne
zachowania, kobietom w ciąży, etc.
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 70/72

liczba działań edukacyjnych: 72
liczba odbiorców: 72

Planowana kwota: 2100,00
Wydatkowana kwota:
3300,00

348

Zwiększenie dostępności do
Rozpowszechnienie dostępnych materiałów informacyjnych i
informacji z zakresu problematyki HIV broszur dotyczących problematyki HIV/AIDS wśród strażaków
i AIDS oraz chorób przenoszonych
Państwowej Straży Pożarnej
drogą płciową z wykorzystaniem
różnych środków przekazu.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych

liczba obszarów tematycznych: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 5190

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 139 z 268

liczba działań edukacyjnych: 433
liczba odbiorców: 6863

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

349

Wykonywanie testów w kierunku
HIV/AIDS funkcjonariuszom i
pracownikom Straży Granicznej.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Wykonywanie testów w kierunku HIV/AIDS funkcjonariuszom i
pracownikom Straży Granicznej narażonych na czynniki
biologiczne oraz testów poekspozycyjnych funkcjonariuszom i
pracownikom SG. Wykonywanie testów w kierunku HIV
cudzoziemcom przebywającym w strzeżonym ośrodku.

pracownicy służb mundurowych:
liczba wykonanych testów: 1041
/1041
cudzoziemcy przebywający w ośrodku

350

Opracowanie i dystrybucja materiałów Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych
informacyjnych dotyczących miejsc
dotyczących miejsc pomocy w sytuacji zagrożenia zakażeniem
pomocy w sytuacji zagrożenia
HIV/AIDS dla funkcjonariuszy BOR.
zakażeniem HIV/AIDS
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy służb mundurowych

nakład: 60
liczba wydanych tytułów: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 60

351

Działania zmierzające do podniesienia Realizacja szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy SG,
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności przydatnych
przydatne do pracy w kontakcie z
w kontaktach z osobami zakażonymi HIV.
osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS, ich rodzinami i bliskimi.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

pracownicy służb mundurowych:
1130/

liczba odbiorców: 1155

352

Podpisywanie umów, z zakładami
opieki zdrowotnej na terenie całego
kraju, w zakresie zapewnienie
profilaktyki poekspozycyjnej dla
funkcjonariuszy PSP, u których doszło
do ekspozycji na materiał biologiczny,
potencjalnie zakaźny.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

353

354

w 2017 r. wszystkie komendy wojewódzkie oraz szkoły PSP miały pracownicy służb mundurowych
podpisane umowy z zakładami opieki zdrowotnej, obejmujące
pracownicy służb ratunkowych
wykonanie czynności medycznych po ekspozycji na zakażenie,
które wystąpiło w zawiązku z wykonywaniem obowiązków
służbowych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
37176,50

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba aktualizacji: 21

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

Opracowanie i upowszechnienie
Opracowanie i upowszechnienie wśród funkcjonariuszy BOR
pracownicy służb mundurowych: /165
informacji dotyczącej procedury
informacji dotyczącej procedury postępowania poekspozycyjnego.
postępowania poekspozycyjnego.
Wydanie i dystrybucja procedury.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

liczba odbiorców: 165

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

Permanentne wdrażanie procedury
poekspozycyjnej, działania
uaktualniające i utrwalające postępow
anie.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

liczba placówek: 850

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Dystrybucja różnorodnych materiałów edukacyjnych, służących
utrwalaniu sposobu postępowania po zawodowej ekspozycji na
materiał potencjalnie zakażny (HIV/HCV/HBV) wśród strażaków
PSP.

pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych

STRONA 140 z 268

355

Organizacja szkoleń dla pracowników
i personelu medycznego SP ZOZ
MSWiA mających na celu
podniesienie wiedzy i umiejętności
pracy z osobami zakażonymi HIV i
chorymi na AIDS.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, Krakowie, Olsztynie oraz CSK
MSWiA w Warszawie, prowadziły działania szkoleniowe
ukierunkowane na kształtowanie umiejętności kontaktu i pracy z
osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS oraz zachowanie
zasad bezpieczeństwa w kontakcie z potencjalnie zakaźnym
materiałem, w tym szkolenia dotyczące postępowanie po
ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV. Tematy szkoleń dla
personelu medycznego oraz funkcjonariuszy dotyczyły takich
zagadnień jak: Postępowanie poekspozycyjne, Drogi
przenoszenia HIV - postępowanie po ekspozycji, Zranienia
ostrymi, niebezpiecznymi narzędziami w pracy personelu
medycznego, Ekspozycja zawodowa, HIV i AIDS w miejscu pracy
- zasady postępowania.

pracownicy ochrony zdrowia: 100/262 liczba placówek: 4
pracownicy służb mundurowych: /50
liczba szkoleń: 18
liczba odbiorców: 312

356

Organizacja szkoleń dotyczących
postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia oraz fu
nkcjonariuszy.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Organizacja szkoleń dotyczących postępowania
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia oraz
funkcjonariuszy Straży Granicznej, w tym zakup leków
antyretrowirusowych oraz środków ochrony osobistej dla
funkcjonariuszy i pracowników SG.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych:
2870/

liczba odbiorców: 932

Planowana kwota:
11000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

357

Prowadzenie edukacji wśród
funkcjonariuszy w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Główna Policji oraz
jednostki podległe

Włączenie wiedzy dotyczącej potencjalnych źródeł zakażenia
wirusem HIV oraz przedstawienia algorytmu postępowania
poeskpozycyjnego w przypadku kontaktu z osobą będącą
nosicielem wirusa HIV, do szkoleń wstępnych i okresowych z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

pracownicy służb mundurowych:
/36176

liczba odbiorców: 36176

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

358

Prowadzenie szkoleń w zakresie
Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
postępowania poekspozycyjnego.
funkcjonariuszy, pracowników służby zdrowia, pracowników
————————————————— cywilnych BOR (SOP).
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy ochrony zdrowia: /14
pracownicy służb mundurowych: /343
pracownicy cywilni: /116

liczba szkoleń: 25
liczba odbiorców: 473

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

359

Włączenie tematów dotyczących
chorób potencjalnie zakaźnych, w tym
HIV/AIDS, do szkoleń wstępnych i
okresowych z zakresu BHP.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych

liczba odbiorców: 26941

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Włączono tematykę chorób zakaźnych, w tym HIV/AIDS, do
szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP. Przygotowana
propozycja prezentacji została udostępniona do realizacji
wszystkim jednostkom organizacyjnym PSP.

Planowana kwota: 2600,00
Wydatkowana kwota:
2380,00

Razem:

STRONA 141 z 268

50 954,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

360

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Opracowywanie i realizowanie
programów profilaktycznych m.in.
"Wybiorę sam- zrobię to świadomie".
Dystrybuowanie materiałów
informacyjnych. Prowadzenie zajęć ed
ukacyjnych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Realizacja "Programu profilaktyczno leczniczego oddziaływań
zdrowotnych i promujących zdrowy styl życia” W grupach
wychowawczych przeprowadzono zajęcia z zakresu ochrony
przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową oraz drogą
krwionośną oraz zorganizowano konkurs dotyczący wiedzy na
temat HIV i AIDS. Tematy zajęć; ,,Edukacja seksualna.
Bezpieczne formy zachowań seksualnych. Choroby przenoszone
drogą płciową", ,,Aids choroba XXI wieku. Fakty i mity",
,,Aktywność seksualna w dobie HiV i AIDS – czy jesteśmy
bezpieczni?", ,,Czy problem AIDS mnie nie dotyczy?".
Przeprowadzono również indywidualne zajęcia o charakterze
terapeutycznym z wychowankami mającymi doświadczenia z
zażywaniem środków psychoaktywnych. Zajęcia ukierunkowane
na nabywanie wiedzy o sobie i o innych ludziach oraz korektę
fałszywych przekonań na temat choroby AIDS i eliminowanie
zachowań ryzykownych wśród wychowanków. Wykorzystanie
programu multimedialnego: "Instruktor pierwszej pomocy" ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących HIV i
AIDS.Dystrybucja materiałów edukacyjnych promujących
bezpieczny i zdrowy styl życia. Opracowanie oraz
przeprowadzenie testu sprawdzającego poziom wiedzy
wychowanków ZP na temat HIV/AIDS. Przeprowadzanie zajęć w
grupach wychowawczych, klasach i podczas spotkań w innych
zespołach wychowawczych Przekazywanie i zapoznawanie
wychowanków i pracowników placówki z materiałami
informacyjnymi i publikacjami dot. wiedzy nt. zapobiegania
zakażeniom HIV, zaakceptowanymi merytorycznie przez
uprawnione jednostki
Promowanie i wspieranie wychowanków w dostępie do systemu
informacyjnego dot. wiedzy nt. zapobiegania zakażeniom HIV z
wykorzystaniem środków przekazu m. in. poprzez kontrolowane
udostępnianie im: stron internetowych,
telefonów zaufania, telefonów informacyjnych, biuletynów
informacyjnych. Edukowanie wychowanków podczas zajęć w
szkołach, internacie oraz podczas spotkań w zespołach
diagnostycznym i diagnostyczno-korekcyjnym w zakresie ochrony
przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS oraz uwzględnieniem
stylu życia promującego abstynencję seksualną, wzajemną
wierność, stosowanie prezerwatyw.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 490/453
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Finansowanie
Pozostałe

liczba imprez: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

361

Działania związane z obchodami
Organizacja prelekcji, konkursów tematycznych, konkursów
Światowego Dnia AIDS
plastycznych, rozdawanie materiałów edukacyjnych (ulotki,
————————————————— książki), kampania plakatowa.
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 356/310

liczba imprez: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

362

Zajęcia poświęcone tolerancji wobec
osób żyjących z HIV/AIDS
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Realizacja autorskiego programu "Lekcje tolerancji". Wzmacnianie
postaw tolerancji wobec osób chorych na choroby zakaźne,
podnoszenie wiedzy w tym zakresie. Prowadzenie zajęć
warsztatowych podnoszących poziom wiedzy o chorobach
zakaźnych oraz kształtujących odpowiedzialną postawę wobec
własnego zdrowia oraz osób chorych, prowadzenie cyklu zajęć
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 101/101

liczba inicjatyw: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

363

Przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich,
w trakcie zajęć rozwijających zasoby
osobiste wychowanków w internacie.
Realizacja programów tematycznych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Przeprowadzenie pogadanek, prelekcji, spotkań z osobami
zakażonymi HIV. Realizacja cyklu zajęć "Czy HIV to wyrok?
Tolerancja wobec nosicieli", "HIV i AIDS - mity i fakty".
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych realizujących program
"Spójrz inaczej": rozwijanie poczucia własnej wartości, uczenie
tolerancji i akceptacji innych.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 226/213

liczba inicjatyw: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

364

Podnoszenie wiedzy pracowników w
zakresie zapobiegania zakażeniom
oraz opieki nad żyjącymi z wirusem
HIV i chorymi na AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Udział pracowników w certyfikowanym programie szkoleniowym
"E - profit - efektywna profilaktyka", prowadzonym przez fundację
Praesterno, poszerzającym kompetencje w zakresie prowadzenia
działań profilaktycznych wśród wychowanków. Szkolenie było
skierowane do psychologa, psychologa-terapeuty oraz
wychowawców grup internatowych, odbywających 100 godzin
szkolenia. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności w oparciu o
literaturę fachową (lektura przez pracowników pedagogicznych
literatury i czasopism fachowych).

inni
pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich: 30/20

liczba odbiorców: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

365

Działania informacyjno-edukacyjne
Realizacja szkoleń, kursów i szkoleń wewnątrzzakładowych wśród pracownicy służb mundurowych
skierowane do funkcjonariuszy i
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Dystrybucja
pracowników Służby Więziennej.
materiałów edukacyjno – informacyjnych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba odbiorców: 8517
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
konferencji, kursów, szkoleń
wewnątrzzakładowych - 176

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4654,80
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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366

Realizacja programów
profilaktycznych, terapeutycznych.
Organizowanie prelekcji, pogadanek,
wykładów, warsztatów, konkursów,
lekcji o tematyce związanej z
profilaktyką HIV/AIDS. Współpraca z
laboratorium analitycznym,
wykonywanie testów na obecność HIV
.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Korzystanie z biblioteki zakładowej, wdrożenie stałych zajęć o
tematyce narkomanii, HIV i AIDS, promocja zdrowia i zdrowego
tryby życia, godziny wychowawcze w klasach szkolnych oraz
zajęcia w grupach wychowawczych w internacie (tematyka
narkomanii chorób przenoszonych drogą płciową HIV i AIDS).
Realizacja programu : „Edukacja młodzieży w celu zapobiegania
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową”.
Umieszczenie spotu edukacyjnego w ramach projektu
edukacyjnego na stronie internetowej. Badania przesiewowe w
kierunku nosicielstwa HIV, indywidualne konsultacje z doradcą ds.
HIV z PKD. W ramach lekcji WDŻ i EdB prowadzonych przez
nauczyciela z kwalifikacjami z zakresu edukacji seksualnej
realizacja tematów związanych m.in. z podejmowaniem
bezpiecznych kontaktów seksualnych oraz profilaktyki HIV i
innych chorób przenoszonych drogą płciową, indywidualne
poradnictwo edukatora seksualnego. Realizacja lekcji „Bądź
bezpieczny w dobie HIV i AIDS”, „HIV i AIDS – fakty i mity”, „AIDS
i inne choroby przenoszone droga płciową”. Udostępnienie
opracowań, broszur, ulotek oraz plakatów o możliwościach
pozyskania informacji na temat HIV/AIDS. Działania mające na
celu promocję anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku
HIV.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 551/520

liczba działań edukacyjnych: 50
liczba odbiorców: 520

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

367

Kontynuacja i rozwój działań
edukacyjno-profilaktycznych
skierowanych do wychowanków
zgodnie z potrzebami i oceną
aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Udostępnienie opracowań, broszur, ulotek oraz plakatów o
możliwościach pozyskania informacji na temat HIV/AIDS.
Podtrzymywanie współpracy ze stacjami sanitarnoepidemiologicznymi. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
- Monar i umożliwienie prowadzenia wolontariatu studenckiego
(prowadzenie zajęć z zakresu problematyki HIV i AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową z wykorzystaniem
różnorodnych materiałów np.: film, prezentacja).

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 209/198

poziom dostępności do informacji:
dobry

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

368

Promowanie wśród wychowanków
wiedzy o możliwości wykonania testu
w kierunku zakażenia HIV oraz innych
chorób przenoszonych drogą płciową
u ich partnerek szczególnie w okresie
ciąży.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Promowanie wśród wychowanków wiedzy o możliwości
wykonania przez ich partnerki testu w kierunku zakażenia HIV
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową mając za motto
"jeden test dwa życia".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 31/25

liczba odbiorców: 25

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

369

Przeprowadzanie testów na obecność
wirusa HIV wśród wychowanków.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wykonywanie wychowankom testów na obecność HIV
(pobieranie krwi do badań w gabinecie medycznym ZP) - badanie
nowoprzybyłych wychowanków oraz coroczne badanie kontrolne
dla chętnych wychowanków.
Testom towarzyszy poradnictwo indywidualne ze strony personelu
medycznego.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 65/54

liczba wykonanych testów: 77

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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370

Realizacja programów ograniczania
szkód zdrowotnych i społecznych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych K.
Wojcieszka „Ars, czyli jak dbać o miłość” objętego honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej.Realizacja programu
CANDIS. Prowadzenie indywidualnej profilaktyki i terapii
uzależnień. Wykonywanie gazetek ściennych tematycznych,
udział w konkursach. Udział w projekcie: "Rodzicielstwo - czy
jesteśmy na to gotowi?". Wskazanie zagrożeń wynikających z
podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, zajęcia na
podstawie scenariusza "Nie tak piękni nastoletni". Zapoznanie
wychowanków z ośrodkami i instytucjami zajmującymi się terapią i
leczeniem osób z HIV/AIDS i prowadzących profilaktykę
poekspozycyjna. Uwzględnienie tematyki abstynencji seksualnej,
wzajemnej wierności i bezpiecznych technik seksualnych na
zajęciach terapii indywidualnej, grupowej oraz zajęciach w
internacie.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 356/352

liczba odbiorców: 352

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

371

Przegląd literatury. Aktualizacja wiedz
y.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Weryfikacja wiedzy odnoście aktualnego stanu prawnego oraz
sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Świecie. Aktualizacja
wiedzy nt obowiązującego stanu prawnego w zakresie
HIV/AIDS.

inni
pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich: 35/35

liczba inicjatyw/działań: 45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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372

Opracowanie i wdrażanie w
placówkach programów
profilaktycznych, realizacja zajęć
socjoterapeutycznych kształtujących
społecznie akceptowane wzorce
postaw oraz zasad współżycia
społecznego. Diagnozowanie
wychowanek z grup ryzyka na
podstawie dostępnych materiałów
źródłowych i wywiadów
anamnestycznych. Działania
edukacyjne w zakresie profilaktyki
chorób przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki, dróg zakażenia
wirusem HIV oraz sposobu postępowania w razie kontaktu z
osobami zarażonymi. Realizacja autorskiego programu "Potęga
zagrożeń wirusa HIV i choroby AIDS". Wykorzystanie okularów
symulujących upojenie alkoholowe, w celu przybliżenia i
zrozumienia pewnych reakcji organizmu człowieka i jego
zachowań po zażyciu substancji psychoaktywnych. Wykorzystanie
prezentacji multimedialnych, rozsypanek, krzyżówek, gier
edukacyjnych dotyczące STI, uświadomienie korzyści
profilaktyczno-zdrowotnych z używania prezerwatyw. Odgrywanie
scenek rodzajowych, edukujących o bezpiecznych zachowaniach
w grupach rówieśniczych , w sytuacjach trudnych. Indywidualne
zajęcia z psychologiem, personelem medycznym na temat : dróg
zakażenia wirusem HIV, zachowań ryzykownych zwiększających
możliwość zakażenia, zapobiegania zakażeniom wirusem HIV.
Analiza wywiadów i materiałów źródłowych dotyczących
podopiecznych pod kątem podejmowania zachowań ryzykownych
i włączenie grupy zdiagnozowanej jako ryzykowna do programu
profilaktycznego. Nabycie wyższych umiejętności
interpersonalnych pomocniczych w kontaktach z rówieśnikami.
Promowanie postawy szacunku wobec siebie i innych;
samoakceptacja, budowanie poczucia własnej wartości,
odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, krytycyzm wobec
treści obecnych w środkach masowego przekazu. Aktywizacja
wychowanków do odwiedzania stron internetowych
prezentujących rzetelna wiedzę i informacje na temat profilaktyki
HIV/AIDS Udział w spektaklu teatru "Kurtyna", realizacja projektu
"Kochać odpowiedzialnie".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 405/405

liczba odbiorców: 405

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

373

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu karnego i aresztu śledczego.
Zapewnienie materiałów edukacyjnych osobom pozbawionym
wolności i promowanie systemu informacyjnego w trakcie
pogadanek, szkoleń, realizacji modułów szkoleniowych
programów terapeutycznych.

osoby pozbawione wolności:
70000/81718

liczba odbiorców: 81718

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
20716,42
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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374

Opracowanie do grup
wychowawczych programów,
materiałów informacyjnych,
materiałów szkoleniowych
dotyczących zagrożeń HIV i AIDS.
Udostęnianie i zachęcanie do
korzystania w razie potrzeby z
numeru telefonów zaufania dla osób
zakażonych wirusem HIV; dystrybucja
materiałów informacyjno – edukacyjny
ch.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

W ramach ułatwiania dostępności wiedzy o HIV/AIDS
prowadzono działania ułatwiające wychowankom dostęp do
wiedzy specjalistycznej – plakaty, ulotki umieszczane w
widocznych i dostępnych miejscach. Przygotowanie tablicy
tematycznej związanej z HIV i AIDS. Udzielanie przez
pracowników służby medycznej odpowiedzi na indywidualne
pytania i wątpliwości wychowanków w tematyce HIV/AIDS w
ramach indywidualnych konsultacji. Przekazanie wychowankom
informacji na temat stron internetowych instytucjim, stowarzyszeń,
fundacji, telefonów zaufania.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 221/205

liczba odbiorców: 205

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

375

Rozwój programów o charakterze
ograniczania szkód zdrowotnych i
społecznych wśród osób
pozbawionych wolności ze
szczególnym uwzględnieniem
programów substytucyjnych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Zapewnienie oferty terapeutycznej dla osób pozbawionych
wolności uzależnionych od opiodów - zapewnienie leczenia
substytucyjnego w ramach "Programu substytucyjnego dla osób
pozbawionych wolności przebywających w jednostkach
penitencjarnych w Polsce".

osoby pozbawione wolności: 140/135

liczba programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
pacjentów leczonych
substytucyjnie na dzień
31.12.2017r. - 135

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
526293,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

376

Zbieranie i analiza danych nt.
Gromadzenie danych nt. przeprowadzonych testów, analizowanie
czynników zwiększających ryzyko
zachowań ryzykownych z wychowankami. Współpraca z
zakażenia HIV.
Sanepidem.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 16/16

liczba nowych czynników
potwierdzonych danymi
epidemiologicznymi.: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

377

Wykonywanie testów na obecność
Wykonano testy na obecność zakażenia wirusem HIV.
HIV
Przekazanie niezbędnych informacji na temat sposobu wykonania
————————————————— testu i przydatności zdobytej wiedzy na temat własnego zdrowia.
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 71/55

liczba klientów: 55

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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378

Szkolenia dla pracowników.
Przekazywanie wychowankom
informacji o punktach pomocy
osobom zakażonym i chorym.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Tworzenie, wspieranie i promowanie testowania w kierunku HIV i
innych chorób przenoszonych drogą płciową w miejscach
przebywania grupy docelowej.
W ramach realizacji programu poruszano tematy związane z
edukacją seksualną poprzez pogadanki, dyskusje z uczniami,
wyjaśnianie pytań i wątpliwości, projekcja filmów „Seks –
kłamstwa i prawda”, „Etyka seksualności”, „Gdy twoje dziecko
dojrzewa”; przeciwdziałanie uzależnieniom, poprzez dostarczanie
rzetelnych informacji nt. problemu uzależnień – dyskusje,
projekcja filmów „Jak leki i narkotyki wpływają na organizm”,
„Epitafium dla narkomana”, przygotowywanie profilaktycznych
gazetek ściennych np. "Dopalacze", „Palenie papierosów –
zagrożeniem dla zdrowia”, "Uzależnienia".

inni
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych: 10/10
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 50/50

liczba ośrodków oferujących
profilaktykę przedekspozycyjną: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

379

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych
wolności zakażonych HIV, chorych na
AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób
pozbawionych wolności zakażonych HIV, chorych na AIDS.
Zapewnienie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS.

osoby zakażone HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)
osoby, które przebyły inne choroby
przenoszone drogą płciową

liczba odbiorców: 55216
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanycj szkoleń,
pogadanek, audycji radiowych - 1
406

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10794,53
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

380

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do Realizowanie leczenia antyretrowirusowego we wszystkich
osoby leczone antyretrowirusowo
leczenia antyretrowirusowego osobom podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności zgodnie (ARV): 330/365
pozbawionym wolności zakażonym
z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 153
liczba odbiorców: 365

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
135184,51
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

381

Zapewnienie osobom pozbawionym
Współpraca z ośrodkami referencyjnytmi prowadzącymi leczenie
wolności ujednoliconej diagnostyki
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w ramach Krajowego
specjalistycznej wykonywanej przez
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
certyfikowane laboratoria
monitorujące zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba badań: 4265
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań wykonanych w kierunku
wykrycia zakażenia HIV - 3725
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanaych oznaczeń poziomu
wiremii - 217
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 - 323

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
112101,57
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

osoby zakażone HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV): 330/336
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Działania psychoedukacyjne
zmierzające do podniesienia poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS.

Przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne oraz rozmowy
kierowane.

—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 16/14

liczba placówek zapewniających
opiekę: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

383

Działania informacyjne w zakresie
Realizacja szkoleń i kursów oraz zapewnienie materiałów
postępowania poekspozycyjnego dla informacyjno – edukacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników
wszystkich grup zawodowych Służby Służby Więziennej.
Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

pracownicy służb mundurowych

liczba ekspozycji: 73
liczba szkoleń: 276
liczba odbiorców: 9125

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5075,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

384

Szkolenie kadry.
Szkolenia kadry dot. postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

inni
pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich: 30/30

liczba odbiorców: 30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

385

Udział przy współpracy z Krajowym
Centrum ds AIDS w projekcie Join
Action pt. Zapobieganie HIV i
infekcjom powiązanym oraz redukcji
szkód (HA-REACT) realizowanym w
ramach Trzeciego Programu w
Obszarze Zdrowia Unii Europejskiej
(2014-2020) pakiet roboczy 6:
zwiększenie dostępu do usług redukcji
szkód oraz ciągłość opieki nad
użytkownikami narkotyków w więzieni
ach.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba projektów/ działań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

W roku 2017 w ramach projektu Join Action pt. Zapobieganie HIV pracownicy służb mundurowych
i infekcjom powiązanym oraz redukcji szkód (HA-REACT)
realizowanym w ramach Trzeciego Programu w Obszarze
Zdrowia Unii Europejskiej (2014-2020) pakiet roboczy 6:
zwiększenie dostępu do usług redukcji szkód oraz ciągłość opieki
nad użytkownikami narkotyków w więzieniach zorganizowano przy
współpracy Służby Więziennej i Krajowego Centrum ds. AIDS dwa
seminaria międzynarodowe, których celem było poszerzenie
wiedzy personelu pracującego w zakładach penitencjarnych z
zakresu wdrażania skutecznych programów leczenia
substytucyjnego, a także przyjrzenie się, z perspektywy innych
krajów EU, programom redukcji szkód oraz ciągłości opieki nad
osadzonymi HIV+ z koinfekcją HCV, HBV, TB jednocześnie
stosującymi środki odurzające. W spotkaniach brali udział
przedstawiciele z Polski, Niemiec, Czech, Luksemburga, Węgier,
Litwy, Łotwy, Grecji, Włoch i Finlandii, którzy są odpowiedzialni
m.in. za planowanie i wdrażanie programów leczenia oraz
redukcję szkód w zakładach penitencjarnych w swoich krajach.
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Monitorowanie grup ryzyka i
Sporządzanie sprawozdania i harmonogramu działań
przekazywanie statystyk do
dotyczącego prowadzonych działań profilaktycznych w zakresie
odpowiednich instytucji oraz
HIV/AIDS.
systematyczne przekazywanie
zestawień z placówki dotyczących
statystyki zakażeń HIV i zachorowań
na AIDS a także prowadzonych
działań profilaktycznych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 150/147

liczba publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

387

Opracowanie metody badania zadań ewaluacja programów profilaktycznyc
h.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Różne formy ewaluacji prowadzonych działań:
Ewaluacja formatywna – dostarczająca na bieżąco informacji
potrzebnych do korygowania i kierowania programami w
zależności od indywidualnych potrzeb uczestników czy potrzeb
grupy;
Ewaluacja konkluzywna – koncentrująca się na analizie
rezultatów,
Wykorzystywane techniki ewaluacyjne:
metody jakościowe takie jak: obserwacja uczestnicząca, wywiady
indywidualne i grupowe, swobodne wypowiedzi uczestników
zajęć, anonimowa ankieta badająca poziom bezpieczeństwa w
placówce.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 25/18

liczba badań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

388

Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej,
prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Pozyskiwanie i analiza kwartalnych, rocznych sprawozdań
inni
przesłanych z okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
Kontrole podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności,
realizowane przez Centralny Zarząd SW i Lekarzy Naczelnych
Okręgowych Inspektoratów SW.

liczba osób objętych leczeniem
antyretrowirusowym (ARV): 365
liczba ekspozycji: 73

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
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Lp.

389

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku
HIV. Zadanie realizowane w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016-2020.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzenie ankiety w laboratoriach wykonujących badania
w kierunku HIV. W ankiecie przekazywane są dane zbiorcze
dotyczące osób wykonujących test w kierunku HIV i tych, u
których wykryto zakażenie HIV w danym laboratorium.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
pracownicy laboratoriów
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2016 roku
2458372, w tym 1298745 badań
dawców krwi
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
laboratoriów wykonujących
badania przesiewowe w kierunku
hiv stan na 2016 rok: 232

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
inne: 2895,20

390

Gromadzenie i weryfikacja danych
epidemiologicznych na temat osób, u
których wykryto zakażenie HIV,
rozpoznano AIDS oraz zgonów osób
żyjących z HIV/AIDS. Zadanie
realizowane w ramach Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Gromadzenie danych epidemiologicznych na podstawie zgłoszeń
dokonywanych przez lekarzy oraz kierowników laboratoriów oraz
weryfikacja pozyskanych danych na temat:
a) nowo wykrytych zakażeń HIV;
b) nowych rozpoznań AIDS;
c) zgonów z powodu HIV/AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
realizatorzy Programu
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liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 1
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 120
liczba osób zakażonych, które
zmarły w wyniku AIDS: 24

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
inne: 18604,10

391

Przeprowadzenie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Analiza statystyczna i epidemiologiczna uzyskanych danych w
celu oceny sytuacji epidemiologicznej i ich zmian. Wyniki zostaną
opublikowane w postaci wystąpień konferencyjnych oraz
artykułów naukowych i informacyjnych.

osoby żyjące z HIV/AIDS
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
pracownicy laboratoriów
realizatorzy Programu
pracownicy placówek wykonujących
badania
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Wskaźnik dodatkowy 1:
Zakażenia HIV i zachorowania na
AIDS w Polsce w 2015
roku.Przegląd Epidemiologiczny
2017, 71(3): 379-390
Wskaźnik dodatkowy 2: Zalecenia
PTN AIDS 2017 Rozdział:
Nadzór epidemiologiczny nad
HIV/AIDS

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

392

Publikacja danych dotyczących
HIV/AIDS w Polsce na stronie internet
owej.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Miesięczne oraz roczne informacje podsumowujące dane z
nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS dostępne na stronie
internetowej NIZP-PZH.
Roczne zestawienia nowo wykrytych przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS w Biuletynie chorób zakaźnych i zatruć w
Polsce.

osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
populacje kluczowe
pracownicy PKD
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny

Wskaźnik dodatkowy 1:
miesięczne i roczne informacje
dotyczące liczby nowo wykrytych
zakażeń HIV , zachorowań na
AIDS i zgonów chorych na AIDS
zarejestrowanych w danym
miesiącu ukazywały się regularnie
na stronie http://wwwold.pzh.gov.
pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index
.htm
Wskaźnik dodatkowy 2: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowania na AIDS dostępne
są w biuletynie rocznym

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

393

Współpraca z Europejskim Centrum
ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biurem Regionalnym
Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Uzależnień (EMCDDA).
Zadanie realizowane w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016-2020.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Przygotowanie i przekazanie danych do raportów dla
Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień
(EMCDDA).

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
realizatorzy Programu

Wskaźnik dodatkowy 1: Raport
roczny ECDC HIV/AIDS
Surveillance in Europe
Wskaźnik dodatkowy 2: Raport
roczny EMCDDA: The state of the
drugs problem in Europe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 999,32
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Razem:
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13 000,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

394

Prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI
—————————————————
"Pozytywni w tęczy", "Pomoc
Socjalna", "Bądź z nami", Fund.
Studio Psychologii Zdrowia, "Res
Humanae"

395

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej i
poradnictwa informacyjno-medycznego wykonywane przez
konsorcjum warszawskich organizacji pozarządowych (um.
2015-2017 dane za 2017r.)

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS: 500/700

liczba odbiorców: 800
liczba porad: 1500
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 5

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
110000,00

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa okołotestowego dla mieszkańców
okołotestowego prowadzone przez
Warszawy (um. 2015-2017 dane za 2017r.) Finansowanie
Fundację Edukacji Społecznej
działalności punktów PKD.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

ogół społeczeństwa: 1500/2295

liczba wykonanych testów: 2295
liczba PKD: 2

Planowana kwota:
250000,00
Wydatkowana kwota:
250000,00

396

Prowadzenie poradnictwa
Poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu (um. 2015-2017
okołotestowego związanego z
dane za rok 2017)
testowaniem na obecność HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna

ogół społeczeństwa: 700/602

liczba PKD: 1
liczba wykonanych testów: 602

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00

397

Prowadzenie poradnictwa
Poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu (um. 2015-2017
okołotestowego związanego z
dane za rok 2017)
testowaniem na obecność HIV
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

ogół społeczeństwa: /7879

liczba PKD: 1
liczba wykonanych testów: 7879

Planowana kwota:
193180,00
Wydatkowana kwota:
193180,00

398

Prowadzenie poradnictwa
Poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu (um. 2015-2017
okołotestowego związanego z
dane za 2017r.)
testowaniem na obecność HIV
—————————————————
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w tęczy"

ogół społeczeństwa: 500/628

liczba PKD: 1
liczba wykonanych testów: 628

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
110000,00

399

Licencjat z profilaktyki, czyli trzyletni
Edukowanie i informowanie poprzez warsztaty, konsultacje i
projekt profilaktyki HIV i STI wsród stu wykłady, gry miejskie w akademikach oraz miejscach spotkań
dentek
młodzieży studenckiej (um. 2015-2017 dane za 2017r.)
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS,
Stowarzyszenie Program Stacja

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
studenci uczelni warszawskich:
3000/3500

liczba odbiorców: 3500

Planowana kwota:
106820,00
Wydatkowana kwota:
100914,74

400

Świadomi młodzi
Edukowanie i informowanie poprzez warsztaty skierowane do
————————————————— warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i
Fundacja Edukacji Społecznej
ponadgimnazjalnym.

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
500/600

liczba odbiorców: 600

Planowana kwota:
21610,00
Wydatkowana kwota:
21610,00
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401

Żyj odpowiedzialnie 5
Edukowanie i informowanie poprzez warsztaty skierowane do
————————————————— warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z
ponadgimnazjalnym.
HIV/AIDS "Pozytywni w tęczy"

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba odbiorców: 1100

Planowana kwota:
58390,00
Wydatkowana kwota:
58390,00

402

Pomoc post rehabilitacyjna
Wynajem mieszkań dla osób żyjących z HIV/AIDS w celu
prowadzona w programie mieszkań r usamodzielnienia się i readaptacji w społeczeństwie (um.
eadaptacyjnych
2015-2017 dane za rok 2017)
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna

osoby zakażone HIV: 15/15
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV

liczba programów/inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1

Planowana kwota:
129520,00
Wydatkowana kwota:
128256,63

Razem:

1 022 351,37
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Zwiększenie ilości badań testowych,
prowadzenie poradnictwa
okołotestowego i psychospołecznego
w ramach bezpłatnego i
anonimowego testowania w kierunku
wirusa HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Wsparcie finansowe PKD.
1) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu przekazano dotację w wysokości 11 000,00 zł na
realizację zadania - dofinansowanie Punktu Anonimowego
Pobierania Krwi w Kierunku HIV w Wałbrzychu - koszty osobowe
doradcy i pielęgniarki oraz zakup drobnego sprzętu do pobierania
krwi. W 2017 roku przebadano 196 osób; w tym 99 mężczyzn
oraz 97 kobiet. W 2017 roku nie zmieniła się znacząco tendencja
jeśli chodzi o wiek badanych, nadal najliczniejszą grupą stanowią
20-29 - latkowie oraz 30-39 - latkowie. Coraz więcej bada się osób
w wieku 40-49 – latków, wzrasta również liczba badających się
osób starszych powyżej 50 roku życia. W roku 2017 wykryto
zakażenie u dwóch pacjentów.
2) Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu przekazano
dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania –
dofinansowanie Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w
Kierunku HIV w Zgorzelcu, w tym na zorganizowanie szkolenia z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla przedstawicieli placówek służby
zdrowia i oświaty powiatu zgorzeleckiego. W szkoleniu wzięły
udział 122 osoby. W 2017 roku przeprowadzono 69 porad przed
testem i 64 porady po teście. Wykonano 64 testy przesiewowe w
kierunku zakażenia HIV. Do PKD w 2017 r. zgłosiło się 100 %
osób z woj. dolnośląskiego, w tym 86 % stanowiła ludność
powiatu zgorzeleckiego.
3) Gmina Jelenia Góra otrzymała dofinansowanie w wysokości 10
000,00 zł - na wynagrodzenie doradcy i pielęgniarki w ramach
prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds.
HIV/AIDS, opłaty za przeprowadzone analizy pobranych próbek, a
także zakup drobnych artykułów medycznych. Dzięki dotacji było
możliwe utrzymanie punktu przez dwa dni w tygodniu, co
spowodowało większą dostępność dla pacjentów oraz
usprawnienie jego pracy polegającej na wykonywaniu badań,
wydawaniu wyników oraz udzielaniu porad dwa razy w tygodniu.
W 2017 roku wykonano 879 badań.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
klienci PKD, ich rodziny i bliscy: /1197
pracownicy PKD
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Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 1197
liczba konsultacji: 1129
liczba wykonanych testów: 860

Planowana kwota:
31000,00
Wydatkowana kwota:
31000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 31000,00

404

Zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Wsparcie finansowe programu leczenia substytucyjnego.
osoby stosujące środki
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ otrzymało dotację w
psychoaktywne (obecnie lub w
wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania - program leczenia
przeszłości): /3464
substytucyjnego. Zajęcia dla pacjentów prowadzone były w formie
terapii indywidualnej, diagnozowania potrzeb i problemów
socjalnych oraz pomocy w ich rozwiązywaniu u osób
uzależnionych, poradnictwa indywidualnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz oczekujących na
terapię, edukacji zdrowotnej dla uczestników programu
substytucyjnego. Nastąpiło znaczne ograniczenie lub
wyeliminowanie ryzyka nabycia chorób związanych z dożylnym
przyjmowaniem narkotyków. Z programu skorzystało 3464 osoby
(w tym 94 osoby spoza Wrocławia). Udzielono ponad 2812 porad
indywidualnych. Nowym osobom udzielono 120 porad, z
poradnictwa socjalnego skorzystało 27 osób. Ogólna liczba osób
uczestniczących w programie 256 osób (przyjmujących Metadon –
208, przyjmujących Suboxon – 48).
Wnioski:
-utrzymać w motywacji do podjęcia leczenia osoby oczekujące na
terapię;
-zwiększyć dostępność do terapii poprzez realizowanie
poradnictwa i terapii indywidualnej;
-pomoc pacjentom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, jako
formy pomocy wybieranej przez pacjentów.

liczba programów: 1
liczba osób włączonych do
leczenia substytucyjnego: 256

Razem:
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 30000,00

61 000,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
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HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

405

Obchody Światowego Dnia AIDS (201
7)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" w Toruniu

W ramach zadania:
ogół społeczeństwa: /16500
a) w dniu 2 grudnia 2016 r. na toruńskiej starówce zorganizowano
happening "Świece pamięci i świadomości społecznej", podczas
którego wolontariusze rozdali ok. 2000 ulotek o tematyce
HIV/AIDS, przeprowadzali rozmowy z uczestnikami i zapalili
znicze układając je w w kształcie czerwonej wstążki;
b) od 10 listopada 2017 r. na okres miesiąca w toruńskich
akademikach rozwieszono 30 plakatów o tematyce HIV/AIDS , na
kilku wydziałach rozdano 500 ulotek o tematyce HIV/AIDS. Do
akcji informacyjnej włączyły się także lokalne media emitując
spoty informacyjne o zbliżającym się Światowym Dniu AIDS.
c) 2 grudnia 2017 r. w klubie studenckim Od Nowa
zorganizowano koncert z okazji Światowego Dnia AIDS.

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2780

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 7376,96

406

"Razem bezpieczniej" (2017)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" w Toruniu

W ramach zadania:
a) odbyły się dyżury konsultantów i doradców, podczas których
udzielano informacji na temat :
- testowania w kierunku HIV,
- placówek specjalistycznej służby zdrowia oraz placówek
udzielających specjalistycznej pomocy psychologicznej,
- praw i obowiązków osób zakażonych wirusem HIV i chorych na
AIDS,
- organizacji i instytucji pomagających zakażonym HIV,
- metodach leczenia i lekach antyretrowirusowych,
- zasadach bezpiecznych zachowań seksualnych,
- zasadach higieny, żywienia i opieki nad osobami zakażonymi i
chorymi na AIDS
(liczba odbiorców: 80 osób)
b) prowadzono grupy wsparcia dla osób zakażonych i ich rodzin
(liczba odbiorców: 19 osób)
c) prowadzono zajęcia kulturalno-oświatowe i integracyjne dla
osób żyjących z HIV i ich rodzin

liczba odbiorców: 99
liczba porad: 99
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 7170,00
Urząd Miasta: 8100,00

407

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie, połączone z
poradnictwem przed i po teście (2017)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" w Toruniu

W ramach zadania:
klienci PKD, ich rodziny i bliscy: /873
a) prowadzono dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym
w Toruniu oraz w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w
Bydgoszczy;
b) przeprowadzono akcję promocyjną dotyczącą działalności PKD
(w akademikach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w
aptekach i przychodniach dystrybuowano plakaty i ulotki, na
stronie internetowej umieszczono informacje o możliwości
wykonania testu).

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 873
liczba wykonanych testów: 860

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
39065,00
Wojewoda: 20000,00
Urząd Miasta: 9161,39

ogół społeczeństwa: /80
osoby zakażone HIV: /19

STRONA 165 z 268

408

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy
dla osób zakażonych HIV (2017)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" w Toruniu

W ramach zadania zorganizowano 10-dniowy turnus
osoby zakażone HIV: /25
liczba akcji/informacji: 1
rehabilitacyjno-wypoczynkowy, którego efektem było:
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV: liczba odbiorców: 35
- wzmocnienie kondycji psychiczno-fizycznej uczestników turnusu, /10
- wzrost wiedzy dotyczącej HIV/AIDS i różnorodnych form
pomocy,
- poprawa funkcjonowania społecznego.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9300,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 10759,00

Razem:
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53 300,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

409

Podnoszenie kwalifikacji kadry
realizującej działania w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Udział przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie w XXIV Konferencji pn. „Człowiek żyjący z HIV w
rodzinie i społeczeństwie” zorganizowanej przez Krajowe Centrum
ds. AIDS oraz Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res
Humanae” (Warszawa, 4-5 grudnia 2017 r.).

410

Udział w kampaniach profilaktycznoedukacyjnych oraz współpraca z
podmiotami realizującymi zadania
dotyczące przeciwdziałania
narkomanii i zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

411

Zlecono realizację zadania pn.
Organizacja działań edukacyjnych
dotyczących profilaktyki narkomanii i
zapobiegania rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV, w ramach otwartego
konkursu ofert
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

412

Udział w kampanii Czerwona kokardk Umieszczenie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji
a
na temat Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

413

Zlecono realizację zadania pn.
Wsparcie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
HIV/AIDS, w ramach otwartego
konkursu ofert.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
inni

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
536,20

Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej NIEĆPA
ogół społeczeństwa
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania
młodzież poniżej 15 r.ż.
Narkomanii Zarząd Główny. Koncert w połączeniu z akcją
młodzież powyżej 15 r.ż.
profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
zapobiegania HIV/AIDS. Udzielano informacji ww. zakresie,
rozdawano materiały informacyjno-edukacyjne na temat
uzależnień pozyskane m.in. z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zakupiono 400
kart wstępu i przekazano wychowankom placówek opiekuńczowychowawczych oraz rodzinom zastępczym z terenu woj.
lubelskiego.

liczba działań edukacyjnych: 1

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

Przekazano dotację Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy
Osobom Potrzebującym ,,AGAPE” ul. Bernardyńska 5, 20-109
Lublin. W ramach dotacji zorganizowano warsztaty edukacyjnoinformacyjne dla uczniów gimnazjum, w których łącznie wzięło
udział 247 osób. Warsztaty nt. zagadnień związanych z
profilaktyką w zakresie HIV/AIDS prowadzone były przez
specjalistów pracujących w punktach konsultacyjnodiagnostycznych HIV/AIDS w Lublinie.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 247

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
11900,00

ogół społeczeństwa

liczba stron/liczba odsłon: 1

W ramach realizacji zadań otwartego konkursu ofert przekazano
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
dotację Stowarzyszeniu MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i
Terapii Uzależnień w Puławach, al. Królewska 3A, 24-100 Puławy.
Dotacja na prowadzenie punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
przy uil. Partyzantów 17
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liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 67

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

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00

414

Upowszechnianie informacji na temat
instytucji działających na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy w rod
zinie
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Upowszechnianie na stronie internetowej ROPS w Lublinie
ogół społeczeństwa
„Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w województwie lubelskim”.

raport/informacja z bazy: 1

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

415

Przygotowanie Raportu Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Opracowanie przez Eksperta Wojewódzkiego Raportu za 2016 r. ogół społeczeństwa
dotyczącego sytuacji związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.
Raport zawiera również informacje na temat instytucji i placówek
udzielających pomocy i wsparcia w zakresie leczenia, poradnictwa
i innych świadczeń dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS

liczba publikacji: 1

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

416

Sprawozdawczość w zakresie
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

- przygotowano sprawozdanie szczegółowe za 2016 r. z realizacji
zadań określonych w "Harmonogramie realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
latach 2012-2016".
- przygotowano sprawozdanie końcowe z realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
latach 2012-2016.
- przygotowano raport z wykonania w 2016 r. Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na 2016 r.

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

raport ewaluacyjny: 3

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

417

Udział w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Lubelski Urząd Wojewódzki

W roku 2017 Wojewoda Lubelski Zarządzeniem nr 129 z dnia 30
maja 2017 r. powołał Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
lata 2017-2021. W skład zespołu został powołany przedstawiciel
ROPS w Lublinie

przedstawiciele zespołów
wojewódzkich

Wskaźnik dodatkowy 1: 1 Zespół

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

Razem:
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47 436,20

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

418

organizacja Lubuskich Obchodów
Światowego Dnia Walki z AIDS w
województwie lubuskim
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

W ramach obchodów ŚDWzA zorganizowano spotkanie
młodzież powyżej 15 r.ż.
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze specjalistą ds. profilaktyki
HIV/AIDS podczas którego odbyła się prelekcja filmu
edukacyjnego oraz rozdano materiały edukacyjne.

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

419

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w ramach Programu
Współpracy Województwa
Lubuskiego z Organizacjami
Pozarzadowymi w 2017 roku
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS w trybie pozakonkursowym w ramach ustawy o
wolontariacie i działalności pożytku publicznego pn. Akcja
edukacyjno-profilaktyczna: "Miłość, młodość, odpowiedzialność"
podczas Przystanku Woodstock

ogół społeczeństwa: 10000/10000

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 10000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5420,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

420

Działania informacyjno-edukacyjne w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową
podczas organizowanych imprez
prozdrowotnych na terenie
województwa lubuskiego
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Organizacja stoisk informacyjno-konsultacyjnych oraz dystrybucja
materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS na
terenie województwa lubuskiego podczas organizowanych
inicjatyw prozdrowotnych: Lubuski Piknik Zdrowia, Lubuski
Kongres Kobiet, Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.
W ramach organizowanych stoisk odbyły się konsultacje.

ogół społeczeństwa: 10000/10000

liczba działań/inicjatyw: 3
liczba odbiorców: 10000

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

Razem:
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8 720,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

421

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS 01.12.2017 r.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Główną ideą działań było popularyzowanie wiedzy na temat
ogół społeczeństwa: 1000/1300
zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz
młodzież powyżej 15 r.ż.: /161
zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących
z testowania w kierunku HIV. W tym celu w ramach
Wojewódzkiego Tygodnia Testowania w Punkcie Konsultacyjno –
Diagnostycznym prowadzonym przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” przy ul. Tuszyńskiej 19 w
Łodzi uruchomiono dodatkowe dyżury, podczas których
mieszkańcy województwa łódzkiego mogli testować się
(nieodpłatnie i anonimowo) w kierunku HIV.
Przedsięwzięciem realizowanym w ramach Obchodów był
Wojewódzki Konkurs Filmowy pn. ”Nie rozróżniam, nie odróżniam,
nie segreguję, nie prześladuję – TOLERUJĘ!”. Konkurs
adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było nakręcenie
filmu o treści promującej tolerancję, negującej wszelkie przejawy
dyskryminacji (w tym w kierunku osób zakażonych wirusem HIV).
Do dnia 15 listopada 2017 r. zgłoszono 23 filmy z 22 szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa
łódzkiego. Oceniając scenariusze, Komisja brała pod uwagę
następujące kryteria: walory profilaktyczne, walory wychowawcze,
walory artystyczne, realizacja założonych celów, forma i
pomysłowość. Wyłoniono 3 laureatów oraz przyznano 4
wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 01 grudnia 2017 r.
podczas debaty publicznej pn. „Czy tolerancja dziś jest w nas?”, w
której udział wzięli dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw
Obywatelskich, dr n. med. Zbigniew Deroń – Kierownik Oddziału
Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby WSS im. dr Wł.
Biegańskiego w Łodzi, ks. Arkadiusz Lechowski – duszpasterz
Parafii św. Anny w Łodzi oraz Tomasz Bilicki – Prezes Fundacji
INNOPOLIS.
Podsumowaniem Wojewódzkich Obchodów był spektakl
przygotowany przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury
pt. „Matki i synowie”. W tym czasie wolontariusze Polskiego
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi, w
ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego rozdawali ulotki oraz
udzielali informacji na temat wirusa HIV
i choroby AIDS.

STRONA 173 z 268

Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
39989,66
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

422

Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – działania z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS w 2017 r.
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego

W ramach zadania przeprowadzono 52 szkolenia z zakresu
wiedzy nt. HIV/AIDS w 15 placówkach oświatowych z terenu
województwa łódzkiego (zespołach szkół ponadgimnazjalnych,
liceach ogólnokształcących).

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1159

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1159

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
9030,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

423

Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – działania z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS w 2017 r.
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy
Psychologicznej NADZIEJA

W ramach zadania przeprowadzono 30 szkoleń z zakresu wiedzy
nt. HIV/AIDS (15 klas dwa szkolenia dla każdej) w 5 placówkach
oświatowych z terenu województwa łódzkiego (w gimnazjach,
zespołach szkół ponadgimnazjalnych, liceach
ogólnokształcących).

młodzież powyżej 15 r.ż.: 330/291

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 291

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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424

Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – działania z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS w 2017 r.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi

W ramach zadania przeprowadzono 14 szkoleń z zakresu wiedzy
nt. HIV/AIDS w 13 placówkach oświatowych z terenu
województwa łódzkiego (w zespołach szkół ponadgimnazjalnych,
liceach ogólnokształcących, uczelnia wyższa).

młodzież powyżej 15 r.ż.: 270/207

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 207

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
17700,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

425

Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – działania z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS w 2017 r..
—————————————————
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego
CZerwonego Krzyża

W ramach zadania przeprowadzono konkurs wojewódzki wiedzy
nt. HIV/AIDS w którym udział wzięli uczniowie z 54 placówek
oświatowych z terenu województwa łódzkiego (szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Konkurs
przebiegał dwuetapowo, pierwszy etap, szkolny - przeprowadzono
w szkole (przez nauczyciela), drugi etap, wojewódzki, dla
uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w etapie
szkolnym, odbył się 01.12.2017 r. w auli AHE w Łodzi.

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych:
1500/1200

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1200

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
4100,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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426

Zakażenie HIV – aspekty medyczne i
psychospołeczne. Jak chronić siebie i
innych.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Szkolenie skierowane było do osób sprawujących opiekę nad
pracownicy oświaty
dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych: wychowawców, pedagogów, psychologów,
wychowawczych: 40/39
pracowników socjalnych. Miało na celu podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie HIV/AIDS, przydatnej podczas wykonywanej
pracy, podczas której może dojść do ekspozycji z potencjalnie
zakaźnym materiałem, co w konsekwencji stwarza ryzyko
zakażenia wirusem HIV. Omówiono zagadnienia z zakresu m.in.:
epidemiologii HIV/AIDS w Polsce i na świecie; diagnostyki
zakażeń, przebiegu zakażenia; zasad i możliwości leczenia
HIV/AIDS; oceny ryzyka i postępowania poekspozycyjnego; wpływ
sfery psychologicznej i społecznej na podejmowanie zachowań
ryzykownych; kształtowanie właściwych postaw w zakresie
HIV/AIDS; lęki i stereotypy w kontaktach i pracy z osobami
zakażonymi.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 39

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
4088,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

427

Współpraca z mediami w zakresie
upowszechniania wiedzy na temat HI
V/AIDS.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Efektem Porozumień Ramowych zawartych pomiędzy
Województwem Łódzkim a mediami: Oddziałem Terenowym
Telewizji Polskiej S. A. z siedzibą w Łodzi, Telewizją TOYA,
Radiem Łódź była produkcja i emisji programów poświęconych
problematyce HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

liczba obszarów tematycznych: 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2370,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

428

Otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – działania z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS w 2017 r.
—————————————————
Fundacja ARKA

W ramach zadania przeprowadzono 7 warsztatów nt HIV/AIDS,
dla grupy o wysokim poziomie ryzykownych zachowań pacjentów dwóch ośrodków leczenia uzależnień z terenu
województwa łódzkiego oraz ich rodzin (partnerów).

osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości): 84/84

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 84

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
10170,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

STRONA 176 z 268

96 447,66

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

429

Kontynuacja i rozwój działań
edukacyjno-profilaktycznych - zadanie
realizowane przez Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego.
—————————————————
Departamnet Zdrowia i Polityki
Społecznej

Finansowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych Eksperta
Wojewódzkiego ds.Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
Realizacja zadania odbywała się między innymi poprzez
finansowanie Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych. W
ramach przekazanych środków finansowane były wyłącznie
działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

ogół społeczeństwa
Wskaźnik dodatkowy 1: PKD - 1
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
inni

430

Zamieszczanie informacji nt.
wydarzeń/kampanii/akcji
profilaktycznych na stronach interneto
wych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Na bieżąco zamieszczano informacje nt. wydarzeń/kampanii/akcji
profilaktycznych odbywających się na terenie województwa
małopolskiego na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl oraz
www.malopolska.pl, a także na profilu facebooka Zdrowie w
Małopolsce.

ogół społeczeństwa
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liczba użytych mediów
społecznościowych: 3

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
100000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

431

Współpraca z innymi instytucjami
—————————————————
Departamnet Zdrowia i Polityki
Społecznej

W ramach zadania włączono się w ogólnopolskie kampanie
społeczne Krajowego Centrum ds. AIDS poprzez: dystrybucję
otrzymywanych materiałów kampanijnych, współpracę z lokalnymi
mediami. Realizacja kampanii edukacyjnych przy współpracy z
Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i
Narkomanii oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną
w Krakowie.

ogół społeczeństwa
liczba działań/inicjatyw: 1
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież poniżej 15 r.ż.
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
specjaliści/eksperci
przedstawiciele mediów
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele organizacji
pacjenckich
autorzy i realizatorzy programów eduk
acyjno-profilaktycznych
inni
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

432

Dofinansowanie przez Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii szkoleń i w
arsztatów
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Warsztaty dobrych praktyk profilaktycznych (zachowania
ryzykowne ich związek z zagrożeniem zakażenia wirusem HIV,
środki psychoaktywne i ich wpływ na zachowania ryzykowne).
Uczestnicy: pracownicy socjalni, pedagodzy pracujący w
środowiskach zagrożonych demoralizacją, używających środków
psychoaktywnych. Wykłady i warsztaty dla Funkcjonariuszy Straży
Miejskiej w Tarnowie (zachowania ryzykowne, pierwsza pomoc i
postepowanie z osobami pod wpływem środków
psychoaktywnych – również alkoholu , drogi zakażenia, fakty i
mity, kontakt z osobami zakażonymi). Uczestnicy: przedstawiciele
Straży Miejskiej w Tarnowie. Wykłady i warsztaty: Profilaktyka
zakażeń wirusem HIV (drogi zakażenia, fakty i mity, kontakt
z osobami zakażonymi, zachowania ryzykowne, ryzyko związane
z wykonywaniem tatuaży, kontakt z krwią o nieznanym statusie
serologicznym – w warsztatach odpowiedzi na pytania nurtujące
uczestników). Uczestnicy: kadra pedagogiczna i podopieczni
Ochotniczego Hufca Pracy w Niepołomicach – 120 uczestników (6
grup warsztatowych ). Konferencja i Warsztaty we współpracy z
Międzyosiedlowym Centrum Aktywności Senioralnej w Tarnowie
w odpowiedzi na Kampanię Krajowego Centrum ds. AIDS
skierowanej do seniorów (drogi zakażenia, fakty i mity, kontakt z
osobami zakażonymi, zachowania ryzykowne w tym zachowania
seksualne, ryzyko związane z wykonywaniem tatuaży, kontakt z
krwią o nieznanym statusie serologicznym – w warsztatach
odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników). Uczestnicy: osoby
50 +.

osoby powyżej 50 r.ż.: /50
pracownicy oświaty: /120
pracownicy socjalni: /16
pracownicy służb mundurowych: /16

liczba działań/inicjatyw: 4
liczba odbiorców: 202

Planowana kwota: 8760,00
Wydatkowana kwota:
8760,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

433

Finansowanie działalności Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Współorganizacja i współfinansowanie z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie konferencji „Jak
prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową”. Konferencja była skierowana do
pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół województwa
małopolskiego.

pracownicy oświaty: /200

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 200

Planowana kwota: 4200,00
Wydatkowana kwota:
4200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

434

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego na prowadzenie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku na zadania z
zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

ogół społeczeństwa
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
osoby pozbawione wolności

liczba działań/inicjatyw: 6

Planowana kwota:
116665,00
Wydatkowana kwota:
116665,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 180 z 268

435

Współpraca z innymi instytucjami Udział w organizowanych spotkaniach oraz opracowywanie
realizowanie polityki dot. HIV/AIDS na szczegółowych harmonogramów rocznych i sprawozdań z
poziomie województwa.
realizacji zadań.
—————————————————
Departamnet Zdrowia i Polityki
Społecznej

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba raportów/analiz: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

436

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego na prowadzenie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju
ośrodków leczenia uzależnień w 2017 roku na zadania
skierowane do osób zakażonych wirusem HIV.

osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)

liczba projektów: 3

Planowana kwota:
245606,00
Wydatkowana kwota:
245606,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

437

Finansowanie działań Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Samorząd Województwa finansuje działalność Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego, który w ramach otrzymanych
środków udzielił między innymi pomocy finansowej na
funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Tarnowie oraz mobilnego punkt testowania w Miechowie W
Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych wykonywane są
bezpłatnie i anonimowo badania w kierunku HIV połączone z
profesjonalnym poradnictwem przed i po teście. W Tarnowie
udzielono łącznie 118 porad, w tym 72 porady w mobilnym
punkcie testowania. W trakcie konsultacji edukowano i
korygowano zachowania związane z używaniem i nadużywaniem
alkoholu i narkotyków; szacowano ryzyko zachowań seksualnych
podejmowanych w związku z używaniem substancji
psychoaktywnych, korygowano zachowania narażające na
zakażenie HIV/HBV/HCV i innych chorób przenoszonych drogą
płciową.

klienci PKD, ich rodziny i bliscy: /118

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 118
liczba konsultacji: 118

438

Zwiększenie dostępności do
informacji i edukacji dostosowanych
do potrzeb grupy docelowej.
—————————————————
Departamnet Zdrowia i Polityki
Społecznej

Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania zakażeniom
HIV/AIDS w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach wymienionych zadań
organizacje pozarządowe prowadziły edukacyjne kampanie
społeczne i akcje profilaktyczne w obszarze zapobiegania,
wczesnego wykrywania i leczenia HIV/AIDS.

osoby podejmujące ryzykowne
liczba projektów/programów: 5
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc

STRONA 181 z 268

Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota:
22000,00

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00

439

Współpraca z innymi instytucjami w
ramach Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Pracownik Zespołu ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej Urzędu
realizatorzy Programu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uczestniczył w
pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołanego przez Wojewodę
Małopolskiego

wykaz działań prowadzonych na
terenie województwa: 7

Razem:

STRONA 182 z 268

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

557 231,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

440

Podpisanie Porozumienia z Polska
Druk 380 szt. teczek konferencyjnych i 380 szt. notesów dla
Fundacją Pomocy Humanitarnej "RES uczestników konferencji
HUMANEA"na współorganizację
konferencji pod hasłem "Człowiek
żyjacy z HIV w rodzinie i
społeczeństwie", 4-5 grudnia 2017 r.
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej RES HUMANEA

inni: 380/380

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2999,99
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 2999,00

441

Podpisanie Porozumienia z
Pokrycie kosztów usługi druku 20 tys. ulotek dotyczących
Wojewódzka Stacją Sanitarno profilaktyki HIV skierowanych do turystów
Epidemiologiczną w Warszawie na
współorganizację kampanii
"Bezpieczne Wakacje 2018"
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Warszawie

inni: 20/20

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
3997,50
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3,00

Razem:

STRONA 184 z 268

6 997,49

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Finansowanie

442

Organizacja konferencji "Życie (z) i
(bez) HIV"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

Zorganizowano konferencję pn. "Życie (z) i (bez) HIV" z udziałem
studentów psychologii, socjologii i pedagogiki Uniwersytetu
Opolskiego oraz studentów pielęgniarstwa, położnictwa i
kosmetologii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu, a także z udziałem przedstawicieli powiatów
województwa opolskiego i ekspertów z zakresu HIV/AIDS.

przedstawiciele uczelni: 103/103

liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
838,61
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

443

Produkcja i emisja przez TVP Oddział
Opole dwu lub trzyodcinkowego
programu telewizyjnego dotyczącego
zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

TVP Oddział Opole wyprodukował i wyemitował na antenie
regionalnej dwa odcinki programu telewizyjnego dotyczącego
zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS z udziałem
profesjonalistów pracujących między innymi w instytucjach
ochrony zdrowia oraz z udziałem osób żyjących z HIV/AIDS.
Ponadto TVP Oddział Opole wyprodukował i wyemitował na
antenie regionalnej dwa spoty edukacyjno-profilaktyczne
dotyczące problematyki HIV/AIDS - zachęcające do robienia
testów w kierunku HIV m.in. przez kobiety będące w ciąży.

ogół społeczeństwa: 27500/15000

liczba kreacji: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
emisji - 51

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
53000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

444

Szkolenia grup narażonych na
Realizacja szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. W
ekspozycję zawodową na zakażenie
przypadku funkcjonariuszy SW szkolenia były zorganizowane w
wirusem HIV.
Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego we współpracy z
Okręgowym Inspektoratem Służby
Więziennej w Opolu

pracownicy służb mundurowych:
60/43

liczba szkoleń: 1

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
560,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Pozostałe

Razem:

STRONA 186 z 268

54 398,61

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

445

Konkurs plastyczny na temat
Konkurs dla dzieci z kl. I - III szkół podstawowych
uzależnień, AIDS i zdrowego trybu
życia pod nazwą "Zawsze Razem"
—————————————————
ROPS w Rzeszowie

uczniowie szkół podstawowych: 50/50 liczba tytułów publikacji: 4
liczba stoisk informacyjnych: 3
nakład: 300

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

446

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na
Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
temat HIV, AIDS i narkomanii
"Porozmawiajmy o AIDS"
—————————————————
ROPS w Rzeszowie

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba odbiorców: 45

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

447

Przeprowadzenie szkolenia dla
Szkolenie odbyło się zgodnie z przepisami rozporządzenia MZ z
inni: 151/151
lekarzy i lekarzy dentystów
dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza
odbywających staż podyplomowy w
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz.474 z późn. zm.)
zakresie profilaktyki zakażeń HIV,
diagnostyki i leczenia AIDS.
—————————————————
Regionalne Centrum Kwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Rzeszowie

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 2
liczba inicjatyw Zespołu: 1

Planowana kwota: 3775,00
Wydatkowana kwota:
3775,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 0,00

448

Opracowanie w ramach "Raportu o
Zastawienie statystyczne wykonano na podstawie danych PPWIS
narkotykach i narkomanii w woj.
w Rszeszowie.
podkarpackim w 2016 roku"
zestawienia statystycznego zakażeń
HIV i zachorowań na AIDS w latach
2001 - 2016
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

inni

Razem:

STRONA 188 z 268

8 775,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Finansowanie

449

Kampania informacyjna organizowanie stoisk informacyjnych
połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zorganizowano 3 akcje edukacyjno-informacyjne pt. "Let’s talk
about", które adresowane były do studentów. Akcje
przeprowadzone zostały na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na terenie Kampusu
Uniwersytetu w Białymstoku oraz na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Białostockiej. W ramach każdej z akcji zorganizowano
po 7 stoisk edukacyjnych, gdzie uczestnicy mogli sprawdzić
wiedzę oraz pozyskać informacje z uwzględnieniem
następujących zagadnień: drogi zakażenia HIV, zakaźność
płynów ustrojowych, HIV - fakty i mity, testowanie w kierunku HIV,
ze szczególnym uwzględnieniem testowania anonimowego i
bezpłatnego, informacje na temat innych chorób przenoszonych
drogą płciową, ryzyko zakażenia w kontekście podejmowanego
zachowania.

450

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Współorganizacja Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS,
uczniowie szkół gimnazjalnych: /8238
celem której było zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej (budowa
ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), epidemiologia
zakażeń HIV, epidemiologia zachorowań na AIDS, profilaktyka
HIV, a także innych chorób przenoszonych drogą płciową,
testowanie w kierunku HIV). Zgodnie z przyjętą formułą Olimpiada
przebiegała etapowo: I etap szkolny (w tym eliminacje klasowe), II
etap powiatowy, III etap wojewódzki. W 2017 roku etapy klasowe i
szkolne zorganizowane zostały na terenie 56 szkół gimnazjalnych
zlokalizowanych w województwie podlaskim. W etapie klasowym
olimpiady uczestniczyło ogółem 3 228 uczniów, w etapie szkolnym
- 1 118 uczniów, w powiatowym 258, w etapie wojewódzkim - 42
uczniów.

liczba odbiorców: 8238

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1996,80
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

451

Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Przeprowadzona została akcja informacyjna (reklama społeczna),
celem której było promowanie anonimowego i bezpłatnego
poradnictwa okołotestowego - zlecono ekspozycję plakatów na
słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta
Białystok. Wydruk plakatów został sfinansowany ze środków
finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia Faros.

liczba PKD: 1

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1314,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
NGO: 1000,00

Pozostałe

osoby podejmujące aktywność
liczba stoisk informacyjnych: 21
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba imprez: 3
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby kształcące się na studiach
wyższych

ogół społeczeństwa

Razem:

STRONA 190 z 268

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
3727,96
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

7 038,76

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

452

współpraca z NGO, realizacja
Profilaktyka HIV/AIDS - wsparcie finansowe akcji "Tramwaj zwany ogół społeczeństwa: 1000/800
programów zdrowotnych dotyczących pożądaniem"
ważnych problemów zdrowotnych,
podnoszenie kompetencji
zdrowotnych mieszkańców województ
wa
—————————————————
IFMSA – Poland Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny
oddział w Gdańsku

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1
liczba nowatorskich form
profilaktyki: 1

Planowana kwota: 846,00
Wydatkowana kwota:
846,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne

453

Współpraca z NGO, realizacja
Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego zgodnie ze
programów zdrowotnych dotyczących standardami Krajowego centrum ds. AIDS
ważnych problemów zdrowotnych,
podnoszenie kompetencji
zdrowotnych mieszkańców województ
wa
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej oddział terenowy Słupsk

liczba PKD: 1
liczba wykonanych testów: 444

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
58010,85
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
Krajowe Centrum ds. AIDS:
19585,00

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
migranci
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
mieszkańcy miasta Słupska i powiatu
słupskiego: 480/444

Razem:
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58 856,85

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

454

Konferencja pn.: „HIV/AIDS wiem, nie
boję się, toleruję”
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego 40-037 Katowice, ul.
Ligonia 46

Konferencja zorganizowana wspólnie z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Tematyka konferencji
dotyczyła testowania w kierunku HIV, zagrożeń jakie niosą dla
zdrowia zachowania ryzykowne oraz skutecznych działań
profilaktycznych.
Konferencja skierowana była do nauczycieli, animatorów pracy z
dziećmi i młodzieżą, pedagogów, wychowawców i opiekunów.

pracownicy oświaty: 200/200

liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 2818,75
Wydatkowana kwota:
2818,75

455

„HIV to nie wyrok III”.
—————————————————
Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska
5/204

W ramach projektu:
- wybór placówek edukacyjnych współpracujących w realizacji
zadania.
- opracowanie programu i scenariusza spotkań edukacyjnych,
szkoleń, warsztatów.
- opracowanie materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych
podczas zajęć z grupą docelową.
- realizacja cyklu spotkań edukacyjnych z młodzieżą
ponadgimnazjalną.
- opracowanie i wydanie biuletynu „HIV to nie wyrok”.
- zarządzanie projektem – monitoring, sprawozdawczość.

uczniowie szkół gimnazjalnych:
1073/1073

liczba odbiorców: 1073

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
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Finansowanie
Pozostałe

456

„Większa wiedza mniejsze ryzyko”.
—————————————————
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul.
Nowowiejskiego 15.

Realizacja programów tematycznych:
- warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
prowadzone przez edukatora z zakresu HIV i AIDS-psycholog /6
spotkań po 2 godziny dla 50 osób,
- spotkanie dla rodziców prowadzone przez edukatora
seksualnego/ 1 spotkanie - 2 godzinne dla 40 osób,
- w ramach Centrum Profilaktyki Lokalnej HIV/AIDS zostały
podjęte systematyczne działania edukacyjne w zakresie
zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. Prowadzona była
edukacja i uświadamianie społeczeństwa, ze szczególnym
nasileniem działalności wśród młodzieży oraz kształceniem
wybranych grup zawodowych: narażonych na zarażenie,
prowadzących edukację, program dostosowano do warunków
lokalnych,
- zorganizowanie II Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o HIV i
AIDS,
- odbył się uliczny Happening w obronie praw dzieci i młodzieży
ok. 300 odbiorców,
- odbył się wyjazd profilaktyczno-terapeutyczny 5 dni dla 30 osób
„Smak życia ważne decyzje – inicjacja seksualna” dla dzieci i
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- uruchomiony został portal internetowy w ramach którego
funkcjonowały dwa moduły tj.: dla nastolatków borykających się z
własnym zakażeniem oraz dla rodziców, których dotyczy problem
zakażenia, wsparcie rodzin, dotkniętych problemem zakażeń HIV
u dzieci, przebieg HIV i AIDS u dziecka.

ogół społeczeństwa: 1470/1470

liczba odbiorców: 1470

457

AIDS – zawsze zachowaj czujność –
ryzykujesz wszystko.
—————————————————
Akademia Rozwoju Kreatywnego
44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia
117

W ramach projektu:
- rekrutacja uczestników projektu,
- przeprowadzenie warsztatów dla 8 grup,
- praca wolontariuszy- projekt ulotek, rozwieszenie plakatów i
rozdanie ulotek,
- przeprowadzenie konkursu tematycznego w 8 grupach,
- działania promocyjno-informujące.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
120/145

liczba odbiorców: 145

Planowana kwota: 3061,00
Wydatkowana kwota:
3057,80

458

Głuchy nie znaczy nieświadomy –
profilaktyka HIV i AIDS w języku migo
wym.
—————————————————
Skoczowskie Stowarzyszenie
Głuchych, ul. Bielska 3, 43-430
Skoczów

W ramach projektu:
- warsztaty, 3 zajęcia da 30 osób głuchych, łącznie 90 osób.
- wykład pracownika służby zdrowia tłumaczony na język migowy
(2h).
- projekcja filmu (2h).
- konkurs (1h).
- nagranie filmu w języku migowym (3h).

inni: 120/120
osoby głuchonieme

liczba odbiorców: 120

Planowana kwota: 3491,00
Wydatkowana kwota:
3491,00
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

459

Warsztaty Profilaktyczne dla
Młodzieży i Rodziców Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
„Zabezpiecz Siebie” - II edycja.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony
Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu
Życia „Rozwój” w Gliwicach 44-100
Gliwice ul. Jagiellońska 21

Program profilaktyczny dla młodzieży oraz szkolenia/konsultacje
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1000
dla rodziców „Zabezpiecz siebie” zrealizowany został w szkołach inni: 250/250
gimnazjalnych na terenie miast: Gliwice, powiat Gliwicki, Lubliniec rodzice
i powiat Lubliniecki, Tarnowskie Góry. Program był realizowany w
formie warsztatowej z elementami psychoedukacji. Koncentrował
się na kontakcie z prowadzącym. Stosowano metody aktywne,
które motywowały uczestników do otwartości i zaangażowania.
Sprzyjało to pozyskaniu osobistych korzyści z programu,
zwiększyło osobistą świadomość dotyczącą zagrożenia
zakażeniem wirusem HIV, motywowało do zmian obszarze
zdrowego stylu życia.

liczba odbiorców: 1250

460

AIDS nie wybiera, Wy możecie.
—————————————————
Fundacja Zacisze Grażyny,
Niewiesze, ul. Leśna 4 pocz.
Paniszowice 44-172

W ramach projektu:
- realizacja zajęć profilaktycznych – zostało zrealizowanych 5
spotkań, każde trwające 3 godziny, czyli łącznie 15 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi. Celem było
sprowokowanie uczestników do omawiania swoich decyzji
życiowych i ryzyka związanego z możliwością zarażenia się
wirusem HIV.
- konsultacje z psychologiem. Zostało zrealizowanych 30 godzin
zajęć po jednej dla każdego uczestnika. Uczestnicy to osoby
aktywne seksualnie, mające wielu partnerów, osoby
nieubezpieczone, bezdomni, migranci.
- opracowanie i wydruk oraz dystrybucja broszury informacyjnej
dot. profilaktyki HIV/AIDS.
- zarządzanie projektem, koordynacja i promocja projektu.

inni: 30/30
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalo-prawnej (bezdomni): 30/30

liczba odbiorców: 30
liczba porad: 30
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

461

„Pogromcy Mitów – Zapobieganie
zakażeniom HIV wśród osób o
zwiększonym poziomie zachowań
ryzykownych”.
—————————————————
Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Katowicach 40-006 Katowice, ul.
Warszawska 18

W ramach projektu:
- opracowanie broszurki informacyjno-edukacyjnej dot. zagadnień
HIV/AIDS dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy; opracowanie scenariusza lekcji dla uczniów liceum i gimnazjum;
przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykorzystania dla
nauczycieli,
- przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów wśród młodzieży
gimnazjalnej i licealnej, pochodzącej z różnych miast
województwa śląskiego, a w tym ze środowisk o różnym stopniu
ryzyka zachowań ryzykownych,
- zorganizowanie 2 warsztatów dla nauczycieli, szkolnych
pedagogów i psychologów, liderów procujących z młodzieżą,
- zmaksymalizowanie oddziaływania (patrz pkt.3) poprzez
wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności w innych placówkach
województwa śląskiego,
- promowanie zadania w mediach, na portalach
społecznościowych.

ogół społeczeństwa: 160/163

liczba odbiorców: 163
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

Planowana kwota: 2100,00
Wydatkowana kwota:
2100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

462

Autorski Program profilaktyki
zagrożeń związanych z HIV/AIDS dla
Młodzieży, rodziców i nauczycieli pn.
„Puszka Pandory”.
—————————————————
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu
Życia „Pro-Vita” 44-100 Gliwice, ul.
Jagiellońska 21

Przeprowadzono 28 edycji programu pn. „Puszka Pandory”.
uczniowie szkół podstawowych:
Każda edycja programu miała charakter warsztatowy,
840/766
prowadzona była metodami aktywizującymi zapewniającymi
wysoką efektywność edukacyjną w czasie dwóch kolejnych godzin
lekcyjnych dla grupy nie większej niż 30 uczestników przez 2
realizatorów. Metody aktywizujące to: bajka dydaktyczna,
rysowanie w małych grupach, pytania cyrkulacyjne, mini-wykład i
burza mózgów. Podsumowano zrealizowane zadania:
opracowano ankiety ewaluacyjne, sporządzeno sprawozdania.

liczba odbiorców: 766

Planowana kwota: 5348,00
Wydatkowana kwota:
5348,00

463

Safer - na straży bezpiecznego seksu.
—————————————————
Stowarzyszenie Tęczówka 40-873
Katowice, ul. Tysiąclecia 21/164.

Zadanie obejmowało pozyskanie i przeszkolenie wolontariuszy,
osoby podejmujące ryzykowne
którzy wezmą udział w akcjach partyworkingowych i
zachowania: 300/500
streetworkingowych na terenie regionu (głównie Katowice,
Chorzów). W ramach działań projektowych zorganizowano
również pokaz filmu poprzedzony prelekcją i zakończony dyskusją
nt. podejmowania kontaktów seksualnych w populacji MSM pod
wpływem środków psychoaktywnych, Uzupełnieniem działań było
prowadzenie stacjonarnego dyżuru prewencyjnego w biurze
Stowarzyszenia Tęczówka w Katowicach.

liczba porad: 6
liczba odbiorców: 500
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 430

Razem:

STRONA 197 z 268

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

62 815,55

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

464

Udział w konferencjach, wykładach i
Udział w konferencjach, wykładach i seminariach - IX Zjazd PTN
seminariach - IX Zjazd PTN AIDS, Wr AIDS, Wrocław
ocław
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Chorób Zakaźnych

konsultanci krajowi i wojewódzcy

liczba imprez: 1

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

465

Upowszechnianie na stronach
internetowych: tutejszego Urzędu,
Wrotach Świętokrzyskich oraz innych
dostępnych kanałach informacyjnych
(np. facebook) przekazu kampanii
edukacyjno - profilaktycznej
opracowanej przez Krajowe Centrum
ds. AIDS pt. "Mam czas rozmawiać".
Upowszechniano: plakat dotyczący
kampanii, spot radiowy, spot
telewizyjny oraz informację prasową.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

466

Udział w konferencji zorganizowanej z Udział w konferencji zorganizowanej z okazji obchodów
okazji obchodów Światowego Dnia
Światowego Dnia AIDS pn. „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
AIDS pn. „Człowiek żyjący z HIV w
społeczeństwie”
rodzinie i społeczeństwie”
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /1

liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

467

Upowszechnianie na stronie
internetowej Urzędu informacji
dotyczącej obchodów w dniu 01
grudnia Światowego Dnia AIDS oraz
zamieszczenie znaku "Czerwonej
Kokardki" oznaczającej
międzynarodowy symbol solidarności
z osobami żyjącymi z HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

ogół społeczeństwa

liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Upowszechnianie na stronach internetowych: tutejszego Urzędu,
Wrotach Świętokrzyskich oraz innych dostępnych kanałach
informacyjnych (np. facebook) przekazu kampanii edukacyjno profilaktycznej opracowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS pt.
"Mam czas rozmawiać".
Upowszechniano: plakat dotyczący kampanii, spot radiowy, spot
telewizyjny oraz informację prasową.

Upowszechnianie na stronie internetowej Urzędu informacji
dotyczącej obchodów w dniu 01 grudnia Światowego Dnia AIDS
oraz zamieszczenie znaku "Czerwonej Kokardki" oznaczającej
międzynarodowy symbol solidarności z osobami żyjącymi z
HIV/AIDS
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468

Organizowanie stoisk informacyjnych Organizowanie stoisk informacyjnych podczas organizowanych
ogół społeczeństwa
podczas organizowanych akcji
akcji profilaktycznych wraz z dystrybucją materiałów informacyjno
profilaktycznych wraz z dystrybucją
– edukacyjnych dotyczących zakażeń HIV
materiałów informacyjno –
edukacyjnych dotyczących zakażeń H
IV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

liczba imprez: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

469

Przeprowadzenie rady pedagogicznej Przeprowadzenie rady pedagogicznej na temat zadań nauczycieli
na temat zadań nauczycieli
związanych z realizacją programu wychowawczo związanych z realizacją programu
profilaktycznego
wychowawczo - profilaktycznego
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

pracownicy oświaty

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

470

Prowadzenie konsultacji
Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych
indywidualnych dla zainteresowanych nauczycieli na temat metodyki prowadzenia zajęć z uczniami z
nauczycieli na temat metodyki
zakresu profilaktyki.
prowadzenia zajęć z uczniami z
zakresu profilaktyki.
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

pracownicy oświaty: /12

liczba odbiorców: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

471

Przeprowadzenie konkursu ofert na
W ramach realizacji projektu podejmowano inicjatywy w zakresie
podstawie ustawy o działalności
zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i
pożytku publicznego i o wolontariacie. usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Poprzez zajęcia
edukacyjno-profilaktyczne. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
W ramach realizacji projektu
wsparcie uzyskało Stowarzyszenie, które prowadziło zajęcia
podejmowano inicjatywy w zakresie
edukacyjno – profilaktyczne.
zapewnienia odpowiedniego dostępu
do informacji, edukacji i usług w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
Poprzez zajęcia edukacyjnoprofilaktyczne. W wyniku
rozstrzygnięcia konkursu wsparcie
uzyskało Stowarzyszenie, które
prowadziło zajęcia edukacyjno – profil
aktyczne.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

inni
organizacje pozarządowe

Wskaźnik dodatkowy 1: wsparto 1
organizację pozarządową
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Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 15000,00

472

Prowadzenie fanpage Punktu
Konsultacyjno – Diagnostycznego na
portalu społecznościowym,
zamieszczanie aktualnych doniesień
badawczych, naukowych, propozycji
szkoleniowych z zakresu HIV/AIDS i
STI i STD ( https://web.facebook.com/
pkd.kielce/)
—————————————————
PKD Stowarzyszenie "Nadzieja
Rodzinie"

473

474

Prowadzenie fanpage Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego
na portalu społecznościowym, zamieszczanie aktualnych
doniesień badawczych, naukowych, propozycji szkoleniowych z
zakresu HIV/AIDS i STI i STD (
https://web.facebook.com/pkd.kielce/)

ogół społeczeństwa
inni

liczba użytych mediów
społecznościowych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

Prowadzenie telefonu zaufania dla
Prowadzenie telefonu zaufania dla osób w kryzysie.
osób w kryzysie.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej

ogół społeczeństwa

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 80

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 1240,00

Publikacja informacji na stronie
Publikacja informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach:
Kuratorium Oświaty w Kielcach:
- Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
- Program edukacyjny „ARS, czyli jak - 1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS;
dbać o miłość?”
- 1 grudnia – Światowy Dzień Walki z
AIDS;

ogół społeczeństwa

liczba użytych mediów
społecznościowych: 2020

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

inni

liczba odbiorców: 126
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

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

—————————————————
Kuratorium Oświaty w Kielcach
475

Udzielenie wsparcia finansowego
organizacji pozarządowej w ramach
konkursu ofert na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

W ramach projektu dotyczyło, uruchomiono na terenie Aresztu
Śledczego w Kielcach Punkt informacyjno – konsultacyjny,
którego dyżury miały charakter edukacyjny, a przekazywana
wiedza dotyczyła zachowań seksualnie ryzykownych oraz
informacji na temat minimalizacji ryzyka narażania się na
zakażenie HIV (poprzez tatuaże, kolczykowanie, itp.). Ponadto, w
————————————————— czasie trwania dyżuru istniała możliwość wykonania testu w
Urząd Marszałkowski Województwa
kierunku HIV.
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
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476

Udzielenie wsparcia finansowego
W ramach zrealizowanego projektu opracowano i
organizacji pozarządowej w ramach
rozdystrybuowano ulotki dla lekarzy ginekologów.
konkursu ofert na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o w
olontariacie.

lekarze ginekolodzy/położnicy

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ulotek: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

kobiety w ciąży

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
477

Udzielenie wsparcia finansowego
W ramach projektu, opracowano i rozdystrybuowano ulotki dla
organizacji pozarządowej w ramach
kobiet w ciąży i ich partnerów.
konkursu ofert na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o w
olontariacie.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

478

Funkcjonowanie PKD: wykonywanie
badań, poradnictwo, testowanie
innych chorób STD i STI

Wykonano: 788 badań, 17 porad bez testu, 27 - testowanie innych ogół społeczeństwa
chorób STD i STI.

—————————————————
PKD Stowarzyszenie "Nadzieja
Rodzinie"
479

Dystrybucja ulotek
Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i
————————————————— usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - dystrybucja ulotek.
PKD Stowarzyszenie "Nadzieja
Rodzinie"

ogół społeczeństwa
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liczba klientów PKD: 805
liczba wykonanych testów: 27
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
porad bez testu: 17
Wskaźnik dodatkowy 2:
testowanie innych chorób: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
NGO: 0,00
Marszałek: 0,00

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ulotek: 300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
NGO: 0,00
Marszałek: 0,00

480

Upowszechnienie na stronie
internetowej tutejszego Urzędu
adresu, godzin otwarcia oraz
informacji na temat Punktu
konsultacyjno – diagnostycznego
działającego na terenie województwa
świętokrzyskiego, w którym można
anonimowo, bezpłatnie i bez
skierowania wykonać badanie w
kierunku HIV, a także skorzystać z
poradnictwa HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

481

Upowszechnienie na stronie internetowej tutejszego Urzędu
adresu, godzin otwarcia oraz informacji na temat Punktu
konsultacyjno – diagnostycznego działającego na terenie
województwa świętokrzyskiego, w którym można anonimowo,
bezpłatnie i bez skierowania wykonać badanie w kierunku HIV, a
także skorzystać z poradnictwa HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: publikacja
informacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Upowszechnienie na stronie
Upowszechnienie na stronie internetowej tutejszego Urzędu
internetowej tutejszego Urzędu
wykazu punktów konsultacyjno – diagnostycznych w zakresie
wykazu punktów konsultacyjno –
HIV/AIDS w Polsce w 2017 roku;
diagnostycznych w zakresie
HIV/AIDS w Polsce w 2017 roku;
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
upowszechniono 1 wykaz

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

482

Konferencja „Program wychowawczo Konferencja „Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i
– profilaktyczny szkoły i placówki”.
placówki”.
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

pracownicy oświaty
psycholodzy

liczba działań/inicjatyw: 8
liczba odbiorców: 474

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

483

Opracowanie przez Zespół
sprawozdania końcowego z realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
za okres 2012 – 2016 oraz
udostępnienie sprawozdania
Koordynatorowi realizacji Programu
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDs

Wskaźnik dodatkowy 1:
opracowano: 1 sprawozdanie
końcowe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Opracowanie przez Zespół sprawozdania końcowego z realizacji inni
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS za okres 2012 – 2016 oraz udostępnienie sprawozdania
Koordynatorowi realizacji Programu
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484

Opracowanie przez Zespół
Opracowanie przez Zespół szczegółowego harmonogramu
szczegółowego harmonogramu
realizacji zadań Zespołu w ramach Krajowego Programu
realizacji zadań Zespołu w ramach
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2017 rok.
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na 2017 rok.
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDs

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
opracowano: 1 harmonogram

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

485

Opracowanie przez Zespół
Opracowanie przez Zespół szczegółowego harmonogramu
szczegółowego harmonogramu
realizacji zadań Zespołu w ramach Krajowego Programu
realizacji zadań Zespołu w ramach
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2018 rok
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na 2018 rok
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDs

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
opracowano: 1 harmonogram

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

486

Opracowanie przez Zespół
Opracowanie przez Zespół szczegółowego sprawozdania z
szczegółowego sprawozdania z
realizacji zadań Zespołu w 2016 r. w ramach Krajowego
realizacji zadań Zespołu w 2016 r. w Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
ramach Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDs

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
opracowano: 1 sprawozdanie

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

487

Powołanie Wojewódzkiego Zespołu
Powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego
ds. realizacji Krajowego Programu
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
lata 2017 – 2021.
Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021
.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
lekarze ginekolodzy/położnicy
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele instytucji lub
organizacji tworzących i realizujących
system szkoleń i certyfikacji

liczba zespołów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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488

Upowszechnienie na stronie
internetowej tut. Urzędu sprawozdania
z realizacji zadań Zespołu w 2016
roku w ramach Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Upowszechnienie na stronie internetowej tut. Urzędu
ogół społeczeństwa
sprawozdania z realizacji zadań Zespołu w 2016 roku w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.

Wskaźnik dodatkowy 1:
spowszechniono: 1 sprawozdanie

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

489

Upowszechnienie na stronie
internetowej tutejszego Urzędu
szczegółowego harmonogramu
realizacji zadań Zespołu w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na 2017 rok
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Upowszechnienie na stronie internetowej tutejszego Urzędu
szczegółowego harmonogramu realizacji zadań Zespołu w
ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na 2017 rok

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

490

Upowszechnienie na stronie
internetowej tutejszego Urzędu
szczegółowego harmonogramu
realizacji zadań Zespołu w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na 2017 rok
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Upowszechnienie na stronie internetowej tutejszego Urzędu
szczegółowego harmonogramu realizacji zadań Zespołu w
ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na 2017 rok

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
upowszechniono: 1 harmonogram

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

491

Upowszechnienie na stronie
internetowej tutejszego Urzędu
szczegółowego harmonogramu
realizacji zadań Zespołu w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na 2018 rok.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Upowszechnienie na stronie internetowej tutejszego Urzędu
szczegółowego harmonogramu realizacji zadań Zespołu w
ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na 2018 rok.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
upowszechniono: 1 harmonogram

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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492

Dystrybucja ulotek na temat HIV i
AIDS oraz informacje w kontekście
ryzyka zawodowego zakażenia HIV w
praktyce pielęgniarskiej i położniczej
podczas obchodów Festiwalu Zdrowia
w Busku – Zdroju.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

493

Dystrybucja ulotek na temat HIV i AIDS oraz informacje w
kontekście ryzyka zawodowego zakażenia HIV w praktyce
pielęgniarskiej i położniczej podczas obchodów Festiwalu
Zdrowia w Busku – Zdroju.

pracownicy ochrony zdrowia

liczba projektów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Dystrybucja ulotek, broszur i plakatów Dystrybucja ulotek, broszur i plakatów dotyczących postępowania
dotyczących postępowania po
po zawodowej ekspozycji na materiał zakaźny wśród lekarzy
zawodowej ekspozycji na materiał
podczas obchodów Festiwalu Zdrowia w Busku – Zdroju
zakaźny wśród lekarzy podczas
obchodów Festiwalu Zdrowia w Busku
– Zdroju
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

pracownicy ochrony zdrowia

liczba projektów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

494

Upowszechnienie informacji na
stronie internetowej Urzędu na temat
działalności Punktu Konsultacyjno –
Diagnostycznego funkcjonującego w
Kielcach, oraz o możliwości
skorzystania z poradnictwa nt. HIV/AI
DS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Upowszechnienie informacji na stronie internetowej Urzędu na
temat działalności Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego
funkcjonującego w Kielcach, oraz o możliwości skorzystania z
poradnictwa nt. HIV/AIDS

populacje kluczowe
osoby o zwiększonym poziomie
ryzykownych zachowań

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

495

Wsparcie finansowe PKD przy
Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”,
wykonującego anonimowe i bezpłatne
badania w kierunku HIV, poprzez
udzielenie dotacji w konkursie
przeprowadzonym na podstawie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Wsparcie finansowe PKD przy Stowarzyszeniu „Nadzieja
Rodzinie”, wykonującego anonimowe i bezpłatne badania w
kierunku HIV, poprzez udzielenie dotacji w konkursie
przeprowadzonym na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

inni
PKD: /1

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wspartych PKD: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00
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496

Szkolenie dla pracowników lecznictwa Szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego
odwykowego
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej

pracownicy ochrony zdrowia

liczba odbiorców: 51

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 40750,00

497

Upowszechnienie informacji na
Upowszechnienie informacji na stronie internetowej Urzędu na
stronie internetowej Urzędu na temat temat możliwości leczenia AIDS na terenie województwa
możliwości leczenia AIDS na terenie
świętokrzyskiego.
województwa świętokrzyskiego.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

osoby zakażone HIV
osoby chore na AIDS

Wskaźnik dodatkowy 1:
opowszechniono 1 publikację

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

498

Prowadzenie szkoleń lekarzy
Prowadzenie szkoleń lekarzy stażystów z tematyki HIV/AIDS i
stażystów z tematyki HIV/AIDS i
postępowania poekspozycyjnego
postępowania poekspozycyjnego
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Chorób Zakaźnych

pracownicy ochrony zdrowia

liczba odbiorców: 86

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra

499

Uczestniczenie w 2 spotkaniach
Zespołu, których tematem było
między innymi podejmowanie
współpracy między Członkami
Zespołu w zakresie inicjatyw
dotyczących realizacji zadań
Programu oraz opracowanie
rekomendacji do realizacji Programu
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDs

Uczestniczenie w 2 spotkaniach Zespołu, których tematem było
między innymi podejmowanie współpracy między Członkami
Zespołu w zakresie inicjatyw dotyczących realizacji zadań
Programu oraz opracowanie rekomendacji do realizacji
Programu

realizatorzy Programu

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
spotkań Zespołu: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra

500

Wprowadzanie do informatycznej
bazy monitorowania realizacji
Programu szczegółowego
sprawozdania z realizacji zadań
Zespołu w 2016 r. w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Wprowadzanie do informatycznej bazy monitorowania realizacji
Programu szczegółowego sprawozdania z realizacji zadań
Zespołu w 2016 r. w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

inni

raport/informacja z bazy: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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501

Wprowadzanie do informatycznej
bazy monitorowania realizacji
Programu szczegółowego
harmonogramu realizacji zadań
Zespołu w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS na 2017 rok.

Wprowadzanie do informatycznej bazy monitorowania realizacji
Programu szczegółowego harmonogramu realizacji zadań
Zespołu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2017 rok.

inni

raport/informacja z bazy: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Wprowadzenie do informatycznej bazy monitorowania realizacji
Programu szczegółowego harmonogramu realizacji zadań
Zespołu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 2018 rok.

inni

raport/informacja z bazy: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia
502

Wprowadzenie do informatycznej
bazy monitorowania realizacji
Programu szczegółowego
harmonogramu realizacji zadań
Zespołu w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS na 2018 rok.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego - Departament
Ochrony Zdrowia

Razem:
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15 000,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

503

Profilaktyka chorób odkleszczowych
—————————————————
Mazurska Fundacja Młodzieży
Niepełnosprawnej "Marzenia" w
Wydminach

Realizacja zadania miała na celu zorganizowanie kampanii
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu ełckiego i oleckiego na
/10000
temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz HIV/AIDS.
Podczas akcji przeprowadzono edukację zdrowotną młodzieży, m.
in. odbyły się prelekcje, spotkania ze specjalistami, konkurs
szkolny na prezentację, ulotkę oraz plakat związany z w/w
tematyką.

liczba kampanii: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3000,00

504

VIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa zdrowie
publiczne i współpraca transgraniczna
w zapobieganiu chorobom zakaźnym
w Piszu
—————————————————
Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia
Publicznego w Olsztynie

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu międzynarodowej ogół społeczeństwa: /230
konferencji naukowo-szkoleniowej na temat zagrożeń
dotyczących chorób zakaźnych, HIV/AIDS, chorób
odkleszczowych oraz braku szczepień wśród dzieci. Głównym
celem konferencji była wymiana informacji i przeanalizowanie
istniejących i przyszłych zagrożeń w zakresie chorób zakaźnych a
także możliwość nawiązania współpracy między uczestnikami
różnych instytucji.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
publikacji 220

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 10000,00

505

Młodość, bezpieczeństwo kontra
HIV/AIDS i choroby odkleszczowe.
—————————————————
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
im. Maksymiliana Marii Kolbego w
Piszu

Celem zadania było zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości
na temat chorób odkleszczowych oraz HIV/AIDS wśród uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie piskim
poprzez organizowanie konkursów wiedzy, plastycznych oraz
prelekcji i wykładów.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 183/180

liczba imprez: 8

506

Program edukacji dzieci i młodzieży w
dziedzinie promocji i profilaktyki
zdrowia w życiu codziennym.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia z
uwzględnieniem zagadnień w zakresie HIV/AIDS wśród dzieci i
młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem olimpiady było promowanie zdrowego stylu życia oraz
kształtowanie wśród uczniów odpowiednich postaw i zachowań
prozdrowotnych, szczególnie z zakresu HIV/AIDS. Ponadto
prowadzono akcje prozdrowotne wśród młodzieży szkolnej.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/2835

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji prozdrowotnych 21

Planowana kwota: 7500,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Marszałek: 5000,00

507

Rozwój krwiodawstwa w
województwie warmińsko-mazurskim
poprzez kampanię Oddaj Krew.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie

Realizacja zadania polegała na organizowaniu akcji poboru krwi
dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Akcja
miała na celu propagowanie honorowego dawstwa krwi oraz
pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzono działalność edukacyjno-informacyjną wśród
społeczeństwa oraz wykonywano badania w kierunku HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 1200/1870

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi 46

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3000,00

Planowana kwota: 6500,00
Wydatkowana kwota:
2300,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 2300,00

Razem:

STRONA 210 z 268

23 300,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

508

Włączenie się w obchody Światowego
Dnia AIDS w Wielkopolsce
—————————————————
Urząd Marszalkowski Województwa
Wielkopolskiego

Współorganizacja działań o zasięgu regionalnym o charakterze
ogół społeczeństwa: 10000/100000
promocyjno-edukacyjnym z okazji Światowego Dnia AIDS sfinansowanie wielokrotnej emisji filmu nagrodzonego I nagrodą w
konkursie ph. "Nie daj szansy AIDS" w dniu 1.12.2017 r. w
telewizji regionalnej.

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
emisji - 4

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5717,31

509

Wsparcie organizacji etapu
wojewódzkiego konkursu "Nie daj
szansy AIDS"
—————————————————
Urząd Marszalkowski Województwa
Wielkopolskiego

Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w
Poznaniu pn. "Nie daj szansy AIDS" w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - konkurs na
film ph. "krótka historia o HIV". Zakup nagród dla laureatów oraz
sfinansowanie organizacji uroczystej gali ogłoszenia wyników
etapu wojewódzkiego.

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 35

Planowana kwota: 3800,00
Wydatkowana kwota:
6431,25

510

Wsparcie działania Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Po
znaniu
—————————————————
Urząd Marszalkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
publicznych z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV
250/226
mających na celu wsparcie działania Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Poznaniu. W efekcie zwiększono liczbę
godzin otwarcia PKD w Poznaniu oraz zorganizowano 4 dyżury
filialne w Kaliszu i Koninie, przeszkolono 2 nowych doradców oraz
przeprowadzono działania promocyjne.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 226

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

511

Udział w pracach Europejskiej grupy
Stałe uczestnictwo w pracach grupy za pomocą środków
na rzeczy poprawy jakości w zakresie komunikacji elektronicznej.
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV
—————————————————
Urząd Marszalkowski Województwa
Wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 35/35

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1

liczba projektów/ działań: 1
liczba partnerów zagranicznych:
44
liczba podmiotów krajowych: 1

Razem:

STRONA 212 z 268

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
52 148,56

Data wygenerowania: 2018-07-06

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

512

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Komunikacja/rozmowa lekarz pacjent w zakresie zachowań seksual
nych
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU
ze Szczecina

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Celem głównym zadania jest usprawnienie relacji lekarz – pacjent lekarze podstawowej opieki
w sytuacji choroby i określania potrzeb fizjologii w zakresie życia zdrowotnej
seksualnego. Specyfika pracy lekarzy wymaga sprawnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
komunikacji z pacjentem. Program adresowany jest do studentów
medycyny, którzy w niedalekiej przyszłości będą stali w obliczu
rozmów z pacjentami nie tylko w zakresie określenia objawów
klinicznych choroby, ale również w zakresie ich potrzeb
seksualnychi możliwości ich realizacji w zależności od ich stanu
zdrowia. Stąd wnioskodawca w programie kładzie nacisk na
naukę umiejętności, jaką jest rozmowa między lekarzem a
pacjentem . Celem programu jest przygotowanie kadry lekarskiej
do zachowania dobrych relacji lekarz – pacjent, które będą
skutkowały otwartością pacjenta na tematy wrażliwe, otwartością
na problematykę seksualności. Wyćwiczenie przyjazno –
partnerskich rozmów o problemach życia seksualnego pacjentów.
Działania realizowanego zadania związane są z
przeciwdziałaniem ryzykownych zachowań dotyczących HIV/AIDS
, wynikających również ze źródeł przenoszenia zakażenia poprzez
kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Cele i założenia były
zrealizowane poprzez przeprowadzenie Konferencji w dniu 06
listopada 2017 r. na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz
ewaluacji programu obejmującego rozmowy indywidualne z
adresatami działań które pozwolą realizatorom ocenić celowość
określenia grupy docelowej projektu ( wywiad, rozmowa,
obserwacja), ankiety ewaluacyjnej oraz wnioski, z realizacji
działań warsztatowych. (regionalny charakter zadania).

STRONA 214 z 268

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 10
liczba odbiorców: 50
poziom wiedzy: 90

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 9700,00

513

Europejski Tydzień Testowania i
Światowy Dzień AIDS
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
"Młodzi Młodym" z Koszalina

Realizacja zadania publicznego polega na zwiększeniu
ogół społeczeństwa: 20/220
dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w
kierunku HIV w ramach odchodów Europejskiego Tygodnia
Testowania oraz Światowego Dnia AIDS poprzez uruchomienie
dodatkowych dyżurów w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym.
Testowanie będzie połączone z profesjonalnym poradnictwem
przed i potestowym prowadzonym przez certyfikowanych
doradców. Wykonanie testu każdorazowo będzie poprzedzone
kwalifikacją przedtestową oraz indywidualnym szacowaniem
ryzyka. Pobór krwi zostanie przeprowadzony przez uprawnione
osoby. Dalej nastąpi transport próbek do Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej. Wręczenie wyników połączone będzie również
z profesjonalnym poradnictwem po teście. W ramach projektu
zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne „Wiedza ratuje
życie” oraz happening, podczas, którego rozdawane będą
czerwone kokardy na znak solidarności z osobami, których
dotyczy problem HIV/AIDS. Celem projektu jest zwiększenie
dostępności wykonania testów a-HIV połączone z poradnictwem
okołotestowym. Grupą odbiorców stanowią mieszkańcy
województwa zachodniopomorskiego, wszystkie dorosłe kobiety
i mężczyźni, którzy zgłoszą się do punktu w czasie dodatkowych
dyżurów i chcą wykonać sobie test
w kierunku HIV

poziom dostępności do informacji:
wysoki

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3483,00

514

Jestem „CLEAN” (czysty)
—————————————————
Stowarzyszenie Centrum Animacji
Młodzieży w Goleniowie

Zadnie będzie skierowane do młodzieży objętej postępowaniem
sądowym, wobec której został zastosowany środek wychowawczy
w postaci nadzoru kuratora sądowego, a także młodzieży
wychowującej się w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczowychowawczej, która sięga po środki narkotyczne.
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu spotkań z młodzieżą,
którego celem będzie rozmowa na temat narkomanii i środków
odurzających, a także stworzenie zarysu scenariusza i wyłonienia
aktorów, którzy wezmą udział w spocie filmowym. Kolejny
elementem projektu jest nagranie z wytypowaną młodzieżą filmu,
który będzie spotem antynarkotykowym i antydopalaczowym. Film
będzie opublikowany na portalach społecznościowych oraz na
profilach społecznościowych osób biorących udział w projekcie
przez co dotrze do dużej liczby osób, jako swego rodzaju
przestroga przed zażywaniem środków narkotycznych

młodzież powyżej 15 r.ż.
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

poziom dostępności do informacji:
Wysoki

Planowana kwota: 900,00
Wydatkowana kwota:
900,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 6850,00

515

Światowy Dzień AIDS
Wynajem podnośnika koszowego na potrzeby podświetlenia
————————————————— Zamku Książąt Pomorskich w logo " Czerwonej wstążki" podczas
Wydział Współpracy Społecznej UM
Światowego Dnia HIV/AIDS

ogół społeczeństwa

poziom dostępności do informacji:
wysoki

Planowana kwota: 246,00
Wydatkowana kwota:
246,00

STRONA 215 z 268

516

Wychodzę? Nie biorę!
—————————————————
Fundacja resocjalizacji i readaptacji
społecznej TULIPAN

Zadanie będzie polegało na przeprowadzaniu spotkań
inni: 30/30
indywidualnych (terapeutycznych, resocjalizacyjnoreadaptacyjnych) na terenie Oddziału Zewnętrznego w Płotach
podlegającego pod Zakład Karny w Nowogardzie z osadzonymi
tam skazanymi. Spotkanie z specjalistą ds. pomocy penitencjarnej
i postpenitencjarnej ma na celu opracowanie z każdym
uczestnikiem spotkania tzw. planu wolnościowego, który ma za
zadanie zmotywować skazanego do działania, a także wytworzyć
poczucie bezpieczeństwa i zredukować lęk przez wolnością.
Spotkania indywidualne ze specjalistą psychoterapii uzależnień
mają na celu rozmowy na tematy związane z uzależnieniem –
dostarczenie skazanym wiedzy na ten temat oraz ukazanie
szkodliwości mechanizmów występujących u osób uzależnionych
– identyfikacji własnych destrukcyjnych schematów
funkcjonowania. Skazani uzyskają wiedzę o sposobach radzenia
sobie z głodem alkoholowym, nikotynowym, narkotykowym oraz
lekowym. Działania obejmą maksymalnie 30 osadzonych.

liczba klientów: 30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 6,00

Razem:

STRONA 216 z 268

1 646,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

517

Udział programach telewizyjnych
TVP3 i radiowych (Polskie Radio
Wrocław) poświęconych różnym
aspektom profilaktyki zakażeń HIV i
uzależnień.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

518

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne skierowane do ogół społeczeństwa
grup docelowych: udział w kilku programach telewizyjnych TVP3 i
radiowych (Polskie Radio Wrocław) poświęconych różnym
aspektom profilaktyki zakażeń HIV i uzależnień.

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Profilaktyka przedekspozycyjna.
Koordynacja działań mających na celu wprowadzenie na terenie
mężczyźni mający seks z
————————————————— Wrocławia profilaktyki przedekspozycyjnej. Obecnie profilaktyka ta mężczyznami: 30/100
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
jest stosowana. Prowadzone są stale działania mające na celu
szerzenie wiedzy na temat PrEP w grupie docelowej. Do lekarzy
prowadzących profilaktykę przedekspozycyjna zgłasza się coraz
więcej osób, u których są wskazania do jej stosowania.

liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

519

Wspieranie punktów konsultacyjno –
diagnostycznych wykonujących
anonimowe i bezpłatne testy w
kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wsparcie merytoryczne PKD we Wrocławiu, Wałbrzychu i Opolu.
Inicjowanie rozwoju PKD, stałego podnoszenia kwalifikacji przez
doradców, poprawy jakości pracy. Pozyskiwanie środków
finansowych na prowadzenie testowania.

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
1000/1000

liczba PKD: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

520

Zapewnienie osobom zakażonym HIV
dostępu do leczenia
antyretrowirusowego (ARV) oraz jego
ciągłości w dotychczas
obowiązującym systemie zgodnie z
międzynarodowymi standardami.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Konsultacje udzielane lekarzom różnych specjalności z różnych
placówek z terenu województwa i spoza niego w zakresie
diagnostyki i leczenia pacjentów zakażonych HIV będących pod
ich opieką. działania interwencyjne w sytuacjach utrudnionego
dostępu oraz przypadków dyskryminowania osób zakażonych HIV
w placówkach ochrony zdrowia oraz urzędach.

osoby zakażone HIV: 20/35
pracownicy ochrony zdrowia: 3/12
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/7

liczba odbiorców: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

STRONA 218 z 268

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

521

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Działania z zakresu HIV/AIDS na
Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych
ogół społeczeństwa: /471
terenie województwa.
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
————————————————— połączone z poradnictwem przed i po teście.
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"RAZEM"

Finansowanie
Pozostałe

liczba klientów PKD: 471
liczba wykonanych testów: 468

Razem:

STRONA 220 z 268

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
25000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 25000,00
Marszałek: 12235,00
25 000,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

522

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację skierowaną do
mieszkańców województwa lubelskieg
o.
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do mieszkańców
ogół społeczeństwa: 500/2024
województwa lubelskiego. Szkolenia dostarczające wiedzy w
zakresie problematyki HIV/AIDS w celu zmniejszenia poziomu
zachowań ryzykownych, profilaktyki HIV oraz możliwości
anonimowego wykonywania testów na obecność HIV. 1.) Zajęcia
dla 30 osób (80 godzin); 2.) 6 spotkań dla mieszkańców gmin:
Terespol, Chełm, Włodawa, Janów Podlaski, Tomaszów Lub.,
Hrubieszów; 3.) warsztaty dla 8 klas szk. gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych i warsztaty otwarte

liczba odbiorców: 2024
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
organizacji - 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
29000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 7737,00
Marszałek: 3600,00

523

Wspieranie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
funkcjonujących na terenie
województwa lubelskiego,
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na obecność wirusa ogół społeczeństwa: 300/167
HIV, połączone z poradnictwem psychologicznym przed i po
teście, prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz
wysoki poziom świadczonych usług. Zadanie było realizowane w
terminie 13.10.2017-31.12.2017 r.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 167
liczba wykonanych testów: 167

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
5318,00
NGO: 298,12
Urząd Miasta: 500,00

Razem:

STRONA 222 z 268

41 000,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Lubuski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

524

Aktualizacja informacji w zakresie HIV
/AIDS
—————————————————
wojewoda lubuski

Aktualizacja informacji w zakresie HIV/AIDS na stronie
internetowej Wojewody Lubuskiego - informacje o stronach
internetowych na temat HIV/AIDS, telefony zaufania, bieżące
komunikaty

ogół społeczeństwa

525

Monitorowanie realizacji opieki
przedporodowej kobiet w ciąży m.in.
poprzez wykonywanie badań
profilaktycznych w kierunku HIV
—————————————————
wojewoda lubuski

Wysłanie i zbieranie ankiet dot. realizacji badań profilaktycznych w kobiety w ciąży
kierunku HIV u kobiet w ciąży z poradni ginekologicznopołożniczych działających na terenie woj. lubuskiego. Zadanie jest
w trakcie realizacji (trwa zbieranie, weryfikacja, analiza
otrzymanych danych)

526

Przeprowadzenie kontroli w zakresie Kontrola dokumentacji medycznej, realizacji wykonywania badań
realizacji badań profilaktycznych u
profilaktycznych w kierunku HIV
kobiet w ciąży w wybranych
poradniach ginekologicznopołożniczych z terenu woj. lubuskiego
—————————————————
wojewoda lubuski

527

528

Finansowanie
Pozostałe

liczba stron/liczba odsłon: 1
liczba obszarów tematycznych: 2
liczba użytych mediów
społecznościowych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba odbiorców: 118
liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

kobiety w ciąży

liczba skontrolowanych
podmiotów: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Informacja o punktach konsultacyjno- Aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej
diagnostycznych na terenie woj. lubus Wojewody Lubuskiego na temat dostępności do punktów
kiego
konsultacyjno-diagnostycznych na terenie woj. lubuskiego
—————————————————
wojewoda lubuski

ogół społeczeństwa

liczba PKD: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Udział przedstawiciela Wojewody
Planowanie wspólnych działań, sporządzanie sprawozdań z
Lubuskiego w pracach Zespołu
realizacji programu
Koordynującego realizację Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w woj. lubuski
m
—————————————————
wojewoda lubuski

ogół społeczeństwa

liczba zespołów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

STRONA 224 z 268

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Łódzki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

529

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat
HIV/AIDS
—————————————————
Wojewoda Łódzki, Organizacje
pozarządowe

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie w 2017
roku warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W ramach
zadania przeprowadzono działania edukacyjne skierowane dla
różnych grup społecznych w szczególności dla uczniów starszych
klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, klas licealnych i
zawodowych oraz dla studentów i absolwentów wyższych uczelni
o kierunkach tj. psychologia, pedagogika czy resocjalizacja.
Ponadto, szkoleniem objęto również pracowników socjalnych oraz
osadzonych w Zakładzie Karnym.

ogół społeczeństwa: 1000/427
uczniowie szkół podstawowych:
150/150
uczniowie szkół gimnazjalnych:
300/320
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1300/1324
pracownicy socjalni: 50/50
psycholodzy: 80/64
osadzeni w więzieniach: 20/19

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
NGO realizujących zadanie - 4
organizacje
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
godzin szkoleń - 294

Razem:

STRONA 226 z 268

Planowana kwota:
62000,00
Wydatkowana kwota:
62000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

62 000,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Małopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

530

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

Finansowanie

1. Przekazywanie za pośrednictwem
poczty elektron. inform. dot. HIV i
AIDS otrzymanych z KC ds. AIDS JST woj. małop.
2. Umieszczanie na str. intern. MUW
w Krakowie inform. na temat HIV i
AIDS otrzymanych z KC ds. AIDS.
3. Zamieszczanie na str. intern. MUW
w Krakowie adresów stron intern.
instytucji dysponujących aktualnymi
danymi z HIV i AIDS.
4. Włączanie się i/lub udział pracown.
MUW w Krakowie w przedsięwzięcia
dot. HIV i AIDS organizow. przez
instyt. zewn., np. KC ds. AIDS.

Przekazanie za pośrednictwem platformy e-PUAP JST
województwa małopolskiego informacji o uchwaleniu przez Radę
Ministrów "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata
2017-2021" i zachęcenie ich do włączenia się w realizację zadań
zaplanowanych w nowej edycji harmonogramu. Udział w
konferencji pt. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie", zorganizowanej przez Fundację Res Humanae i
Krajowe Centrum ds. AIDS, która odbyła się w Warszawie w
dniach 4-5.12.2017 r. Udział w spotkaniu przedstawicieli
Wojewódzkich Zespołów do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata
2017-2021 zorganizowanym w ramach ww. konferencji.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele Woj. Zesp. ds.
realizacji KPZZHIV i ZAIDS

liczba konferencji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wysłanych pism za
pośrednictwem platformy e-PUAP
do JST na temat uchwalenia
przez Radę Ministrów
Harmonogramu realizacji
KPZZHIV i ZAIDS - 202

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
350,50
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 356 odsłon i 212
wejść na stronę internetową MUW
w Krakowie, zakładka Zdrowie,
Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba stron/liczba odsłon: 356

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Pozostałe

—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie
531

Upowszechnianie za pośrednictwem
strony internetowej MUW w Krakowie
informacji na temat obchodów
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej MUW w
Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, informacji na temat
Światowego Dnia AIDS, obchodzonego 1 grudnia.

532

Aktualizacja informacji z zakresu HIV i
AIDS zamieszczanych na stronie
internetowej MUW w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Bieżąca aktualizacja treści zamieszczanych na stronie
ogół społeczeństwa
internetowej MUW w Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS śledzenie zmian i weryfikacja treści. Umieszczenie informacji na
temat konferencji zorganizowanej 22.11.2017 r. w Krakowie przez
Wojewódzki Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pt. "Jak
prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową" oraz kampanii społecznej
Krajowego Centrum ds. AIDS pt. "Mam czas rozmawiać".

STRONA 228 z 268

533

Promocja na stronie internetowej
MUW w Krakowie Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Promocja i aktualizacja danych na temat Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym
na stronie internetowej MUW w Krakowie, zakładka Zdrowie,
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 356 odsłon i 212
wejść na stronę internetową MUW
w Krakowie, zakładka Zdrowie,
Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

534

1. Powołanie Zarządzeniem
Wojewody Małopolskiego Zespołu ds.
realizacji KPZZHIV i ZAIDS w woj.
małop.
2. Umieszczenie na str. int. MUW w
Krakowie inform. na temat ww.
Zespołu.
3. Przekazanie za pośr. poczty
elektronicznej (e-PUAP) inform. na
temat Zespołu - JST woj. małop.
4. Udział w pracy Zespołu.
5. Współpraca z podmiotami
powołanymi do pracy w Zespole i
innymi realizatorami Programu, w tym
z KC ds. AIDS.
6. Realizacja zadań wynikających z
Harmonogramu realizacji KPZZHIV i Z
AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Podjęcie działań mających na celu powołanie Zespołu do spraw
realizacji KPZZHIV i ZAIDS w województwie małopolskim na lata
2017-2021. Powołanie Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z
30 marca 2017 r. ww. Zespołu (nr poz. Rej. 118/17).
Umieszczenie na stronie internetowej MUW w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS informacji na temat Zespołu. Przekazanie
za pośrednictwem platformy e-PUAP informacji na temat Zespołu
JST województwa małopolskiego Organizacja, udział w
posiedzeniach Zespołu oraz realizacja zadań wynikających z
ustaleń podjętych podczas spotkań Zespołu. Współorganizacja
konferencji pt."Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych
chorób przenoszonych drogą płciową", Kraków, 22.11.2017 r.,
której inicjatorem był Zespół. Współpraca z podmiotami
powołanymi do pracy w Zespole, w tym z KC ds. AIDS. Realizacja
zadań wynikających z Harmonogramu realizacji KPZZHIV i
ZAIDS.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
KC ds. AIDS
realizatorzy Programu
Zespoły Wojewódzkie

liczba zespołów: 1
Planowana kwota: 120,00
liczba podmiotów
Wydatkowana kwota:
reprezentowanych na poziomie
9813,03
województwa przez członków
Wsparcie z innych źródeł:
Zespołu: 13
pozafinansowe - lokal
liczba inicjatyw Zespołu: 1
zadanie realizowane przez
liczba spotkań poszczególnych
pracownika w ramach etatu
Zespołów: 2
poziom potrzeb: pozyskanie
środków finansowych na
zorganizowanie przez Zespół
konferencji
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników konferencji
organizowanej przez Zespół - 205
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
zorganizowanych przez Zespół
konferencji - 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wysłanych pism do JST (platforma
e-PUAP) - 202
Razem:

STRONA 229 z 268

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

10 163,53

Data wygenerowania: 2018-07-06

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

535

Upowszechnianie przekazu
Upowszechnienie materiałów pochodzących z ogólnopolskich
kampanijnego w mediach - Internet
kampanii oraz inicjatyw realizowanych przez inne podmioty na
————————————————— stronie www.mazowieckie.pl (Mam Czas Rozmawiać)
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wejść na stronę internetową: 184

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

536

Przygotowanie i opublikowanie
Przygotowanie i opublikowanie materiałów związanych z
materiałów związanych z Światowym Światowym Dniem AIDS na stronie www.mazowieckie.pl
Dniem AIDS na stronie www.mazowie
ckie.pl
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wejść na stronę: 111

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

537

Kontrola podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w zakresie
realizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia dotyczącego opieki
okołoporodowej przez Wydział
Kontroli Mazowieckiego Urzędu Woje
wódzkiego.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Zrealizowano 7 kontroli, w trakcie czynności kontrolnych badaniu lekarze ginekolodzy/położnicy
poddano dokumentację medyczną 247 kobiet ciężarnych, badanie
w kierunku HIV wykonane zostało u 112 kobiet, co stanowi
45,34% wszystkich pacjentek objętych opieką. Podmioty, w
których wystąpiły przypadki niewykonania badań, w wystąpieniach
pokontrolnych zostały zobowiązane do przeprowadzania badań
krwi w kierunku HIV u wszystkich pacjentek zgodnie z wymogami
prawa.

liczba skontrolowanych
podmiotów: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

538

Powołanie Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Powołanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim. Obsługa administracyjno-techniczna
Zespołu.

pracownicy ochrony zdrowia: /3
pracownicy oświaty: /1
pracownicy służb mundurowych: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /7
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /1
konsultanci krajowi i wojewódzcy: /4
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: /8

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 21
liczba inicjatyw Zespołu: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

539

Umieszczenie na stronie
www.mazowieckie.pl wykazu
organizacji pozarządowych
działających w tematyce HIV/AIDS
oraz wykazu punktów konsultacyjnodiagnostycznych zlokalizowanych na
terenie województwa mazowieckiego.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Umieszczenie na stronie www.mazowieckie.pl wykazu organizacji
pozarządowych działających w tematyce HIV/AIDS oraz wykazu
punktów konsultacyjno-diagnostycznych zlokalizowanych na
terenie województwa mazowieckiego.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
osoby żyjące z HIV

liczba kanałów udostępniania: 1
liczba wejść na stronę: 742

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 231 z 268

Razem:

STRONA 232 z 268

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Opolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

540

Wywieszenie flagi symbolizującej
solidarność z chorymi na AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

1.Wywieszenie w holu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
dniach 27.11.2017 r. - 5.12.2017 r. flagi symbolizującej
solidarność z chorymi na AIDS w ramach obchodów Światowego
Dnia AIDS.
2. Udział w dniu 1.12.2017 r. w konferencji/debacie "Życie (z) i
(bez) HIV" organizowanej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego oraz Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Opolu

ogół społeczeństwa

541

Gotowość do włączenia się w
pozostałe akcje organizowane na
terenie województwa oraz kraju
dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Przekazanie informacji dotyczących stopnia realizacji badań
lekarze ginekolodzy/położnicy
testowych w kierunku HIV wykonywanych u kobiet w okresie ciąży pracownicy ochrony zdrowia
do placówek sprawujących ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
nad kobietami w okresie ciąży, w których nie zlecano bądź
zlecano sporadycznie dwukrotne wykonywanie badań w kierunku
HIV, celem zapewnienia właściwej realizacji na terenie
województwa opolskiego zapisów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1132) w
sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
Dane dotyczące stopnia realizacji badań testowych w kierunku
HIV u kobiet w okresie ciąży, powstały w oparciu o dokonaną,
przez dr. n. med. Wojciecha Guzikowskiego - Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla
województwa opolskiego, analizę dokumentacji medycznej oraz
kart ciąży pacjentek, które zgłosiły się do porodu w Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w okresie
sierpień-październik 2017 r.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

542

Kontynuacja prowadzenia zakładki
tematycznej dotyczącej HIV/AIDS na
stronie Opolskiego Urzędu Wojewódz
kiego
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Bieżąca aktualizacja zakładki polegająca na zamieszczaniu:
- informacji dotyczących szkoleń organizowanych na terenie kraju
o tematyce HIV/AIDS,
- informacji dotyczących liczby zachorowań na AIDS i zgonów z
powodu AIDS wg płci i wieku w woj. opolskim, na podstawie
danych przekazywanych przez WSSE w Opolu,
- biuletynu e-kontra,
- informacji o kampaniach organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS,
- informacji o Europejskim Tygodniu Testowania

ogół społeczeństwa
liczba stron/liczba odsłon: 931
osoby podejmujące aktywność
liczba obszarów tematycznych: 6
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

543

Włączanie się w kampanie
organizowane przez Krajowe Centrum
ds. AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Włączanie się w kampanie organizowane przez Krajowe Centrum
ds. AIDS oraz ich dalsze popularyzowanie na terenie
województwa opolskiego, w tym przekazanie podmiotom
leczniczym województwa opolskiego informacji o szkoleniu w
zakresie poradnictwa okołotestowego organizowanym dla
pracowników laboratoriów, punktów krwiodawstwa oraz innych
placówek wykonujących testy w kierunku HIV.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba stron/liczba odsłon: 230

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

544

Wspólne obchody Światowego Dnia
AIDS z instytucjami uczestniczącymi
w Wojewódzkim Zespole do spraw
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

Otwarta konferencja z udziałem młodzieży i wychowawców "Szkół ogół społeczeństwa: 200/200
Promujących Zdrowie" z okazji Światowego Dnia AIDS. Stoisko z
materiałami pozyskanymi z Krajowego Centrum ds. AIDS. Udział
przedstawicieli lokalnych mediów. Dzięki przekazowi medialnemu
oddziaływanie o charakterze profilaktycznym znacznie większe niż
liczba bezpośrednich słuchaczy. Głównymi współorganizatorami
przedsięwzięcia były Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna. Informacja na stronie internetowej
Urzędu: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/profilaktyka-hiv-i-aid
s-konferencja-w-podkarpackim-urzedzie-wojewodzkim-wrzeszowie/ .

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

545

Powołanie Wojewódzkiego Zespołu
do spraw realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

Powołanie grupy specjalistów reprezentujących instytucje o
ogół społeczeństwa: 5000/5000
zasięgu wojewódzkim mającej za zadanie koordynację
podejmowanych działań profilaktycznych wg. właściwości
poszczególnych instytucji. W pracach Zespołu uczestniczy
konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii oraz
przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
Kuratorium Oświaty, Policji, NFZ, Samorządu Województwa,
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasięg działań
podejmowanych przez w/w jednostki znacznie przekracza
deklarowane 5000 osób.

liczba członków: 10
liczba inicjatyw: 1
liczba spotkań: 2
liczba powołanych Zespołów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

546

Rozpowszechnienie informacji
dotyczących bezpłatnych i
anonimowych testów na obecność
wirusa HIV oraz poradnictwa okołotest
owego.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

547

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zamieszczenie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku informacji dotyczących
bezpłatnych i anonimowych testów na obecność wirusa HIV oraz
poradnictwa okołotestowego na terenie województwa
podlaskiego.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

poziom akceptacji społecznej: 0

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Udział w organizacji "Wojewódzkiej
Udział przedstawiciela Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS"
Białymstoku w etapie wojewódzkim "Wojewódzkiej Olimpiady
————————————————— Wiedzy o HIV/AIDS"
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

młodzież poniżej 15 r.ż.

liczba odbiorców: 52

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

548

Rozpowszechnianie informacji
Przekazywanie drogą elektroniczną jednostkom samorządu
otrzymanych z Krajowego Centrum
terytorialnego informacji nt. HIV/AIDS otrzymywanych z
ds. AIDS.
Krajowego Centrum ds. AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

ogół społeczeństwa
jednostki samorządu terytorialnego:
133/

549

Realizacja zadań wynikająca z
działalności Zespołu do spraw
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie pod
laskim
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
inni
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie podlaskim
członkowie Zespołu: 18/
został powołany Zarządzeniem nr 45/2017 Wojewody Podlaskiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie podlaskim. Zespół powołany
jest w celu zintegrowania realizacji zadań określonych w
Harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 –
2021 oraz koordynacji, na terenie województwa podlaskiego,
działań wynikających ze sporządzonego na jego podstawie
szczegółowego harmonogramu rocznego, a także współpracy w
tym zakresie z Koordynatorem realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba zespołów: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Razem:

STRONA 239 z 268

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

550

Działania informacyjno -edukacyjne
Szkolny konkurs tematyczny, zajęcia edukacyjne,pogadanki na
,profilaktyka młodzieży i dzieci.
lekcjach i spotkanie ze specjalistą profilaktyki.Konkursy szkolne.
—————————————————
Szkoły powiatu Tczewskiego

inni
liczba działań edukacyjnych: 6
uzcniowie szkól powiatu Tczewskiego: liczba odbiorców: 765
/765
Wskaźnik dodatkowy 1: Działania
edukacyjne w 6 szkołach powiatu
Tczewskego cało roczne w
ramach zajeć

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

551

Działania profilaktyczne skierowane
do ogółu społeczeństwa ze
szczególnym młodzieży uwzględnieni
em.
—————————————————
Szkoły powiatu Kartuskiego , Urzedzy
Gminne

Zakup ulotek i materiałów informacyjnych.Działania edukacyjne
inni
liczba imprez: 7
promujące zachowania prozdrowotne w szczególności
Uczniowie szkól powiatu Kartuskiego :
abstynencję seksualną, bezpieczne techniki seksualne, w tym
/1460
stosowanie prezerwatyw.
Organizacja spotkań dot. HIV/AIDS w szkołach, gimnazjach i
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.Udział w kampaniach i
akcjach ogólnopolskich, np. 1 XII – Dzień Walki z AIDS.Włączenie
tematyki AIDS do gminnego programu zapobiegania
narkomanii.Małe Formy Teatralne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

552

Edukacja -profilaktyka ukierunkowana
na grupy docelowe, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei w
Gdańsku

Realizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanych do młodzieży klas II i III szkól
ponadgimnazjalnych.
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do ogółu społeczeństwa.

553

554

inni
Mieszkańcy miasta osoby
przebywające na terenie Sopotu
,turyści.: /550

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 6100,00
Urząd Miasta: 5900,00

Edukacja młodzieży
Zajęcia edukacyjne w szkołach dotyczących profilaktyki,
————————————————— pogadanki na godzinach wychowawczych w klasach
Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna
gimnazjalnych na temat zwalczania AIDS i zapobiegania
Zakażeniom HIV

inni
młodzież szkolna (gimnazjaliści) –
osoby przed inicjacją seksual: /278

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacja młodzieży
Zajęcia warsztatowe na temat AIDS
—————————————————
Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy

młodzież poniżej 15 r.ż.: /70

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
inne: 2000,00
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555

Edukacja młodzieży.
—————————————————
Gmina Cedry Wielkie, Żuławski
Ośrodek Kultury i Sportu.

Przeprowadzenie ankiety pozwalającej na określenie poziomu
wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS oraz poziomie ich postaw
wobec ludzi zakażonych. Zorganizowanie Kampanii
profilaktycznych w miejscach uczęszczających przez młodzież.
Sfinansowanie druku oraz rozpowszechnianie materiałów
profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych.

ogół społeczeństwa: /300

556

Edukacja młodzieży.
Wspieranie działań podejmowanych przez jednostki podległe w
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
————————————————— zakresie profilaktyki HIV/AIDS.Realizacja kampanii informacyjno – /2150
Szkoły Ponadgimnazjalne powiatu
edukacyjnej dotyczącej tematyki AIDS/HIV.
lęborskiego

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

557

Edukacja młodzieży.
—————————————————
Szkoły gminy Kwidzyn , Gmina
Kwidzyn

Włączenie się do kampanii ogólnopolskiej pn. „Narkotyki? To
mnie nie kręci!Zajęcia na temat „Co musisz wiedzieć o HIV i
AIDS?”- lekcje biologii, lekcje wychowanie do życia w
rodzinie.Zajęcia na temat podstawowych informacji o HIV i AIDSlekcje biologii, spotkania z pielęgniarką szkolną.

inni
Uczniowie szkól gminy Kwidzyn: /77

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

558

Edukacja. Szkolny konkurs plastyczny
wiedzy o HIV/AIDS,
—————————————————
Szkoły powiatu kartuskiego

Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dotyczącej
zagadnień HIV/ AIDS skierowana do uczniów: pogadanki oraz
zajęcia z pedagogiem, wychowawcami oraz osobami z różnych
instytucji wspierających rozwój młodzieży, rozdawanie ulotek
informacyjnych.

inni
Uczniowie : /852

liczba odbiorców: 852

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

559

Konferencja- szkolenie uczestniczyli:
Pracownicy oświaty. Pracownicy służb
mundurowych Pracownicy
administracji rządowej i
samorządowej Pracownicy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Specjaliści/eksperci Przedstawiciele
organizacji pozarządowych
Psycholodzy Terapeuci

Konferencja naukowa pn. „Aktualne wyzwania o charakterze
terapii uzależnień . Używanie substancji psychoaktywnych,
uzależnienia behawioralne – rozpoznawanie, leczenie oraz
stosowanie metod wspomagających terapię”. Wykłady pt.:
„HIV/AIDS – problem wciąż aktualny”, „Ogólna instrukcja obsługi
małolata, czyli w jaki sposób przeciwdziałać zachowaniom
ryzykownym młodzieży”

inni
Ogół społeczenistwa : /50

liczba konferencji: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 30000,00

—————————————————
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia
Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”
w Wandzinie
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liczba kampanii: 1

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

560

Profilaktyka
Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjno————————————————— profilaktycznych nt. HIV/AIDS dla młodzieży gdańskich szkół
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
średnich.
Pomorski Dom Nadziei

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1151
młodzież powyżej 15 r.ż.: /321
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1358

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

561

Profilaktyka - edukacja

inni
Uczniowie z powiatu sztumskiego.:
/50

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

562

Profilaktyka - edukacja.
Realizacja kampanii edukacyjnej dla uczniów .Prowadzenie lekcji inni
————————————————— wychowawczych.Konkursy wiedzy na temat HIV/Aids. Małe Formy Uczniowie z powiatu bytowskiego.:
Szkoły powiatu bytowskiego
Teatralne.
/729

liczba imprez: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

563

Profilaktyka dzieci i młodzieży.
Organizacja festynu profilaktycznego pt. „Wybieram życie
————————————————— bezpieczne bez uzależnień i przemocy” (termin 03.06.2017 r.)
Gmina Nowy Dwór Gdański - Zespół
punkt konsultacyjny „Arka”.
wdrożeniowy gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
Dzieci młodzież: /500

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 14820,00

564

Profilaktyka młodzieży szkolnej.
II Miejska Olimpiada Wiedzy o HIV/Aids
—————————————————
Urząd Miasta Słupska IV liceum
Ogólnokształconce w Słupsku

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 637,00

Edukacja młodzieży powiatu sztumskiego, organizacja konkursu
wiedzy o HIV i AIDS.
————————————————— Pogadanki na godzinach wychowawczych
Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz
Szkoła Podstawowa im. F.Łoyki w
Szropach.
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565

Profilaktyka ogółu społeczeństwa.
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kartuzach.

Prowadzenie działań edukacyjno- profilaktycznych wśród ogółu
inni
społeczeństwa w czasie masowych spotkań, w Klubie Abstynenta Ogół społeczeństwa: /950
NOVUM w Kartuzach oraz Klubie Profilaktyki Środowiskowej i
Szkole Rodzenia przy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
Kartuzach a także prowadzenie warsztatów i wykładów
profilaktycznych w szkołach tutaj opis pola.

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
Urząd Gminy: 1500,00

566

Rozwój i wzmocnienie bazy
Szkolenie pn. „Narkotyki a dopalacze- profilaktyka i
szkoleniowo-edukacyjnej, skierowanej przeciwdziałanie w środowisku lokalnym.
do różnych grup społecznych i
zawodowych.
—————————————————
Urząd Gminy Kwidzyn

inni
Przedstawiciele szkół, policji, GPOSu, GKRPA, sądu.: /25

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

567

Edukacja młodzieży.
Prowadzenie konkursów wiedzy na temat HIV/AIDS oraz
————————————————— konkursów plastycznych mających na celu zwiększenie wiedzy
Szkoły Gminy Nowej Wsi Lęborskiej
uczniów dot. danego problemu. Prowadzenie prelekcji scen
teatralnych na temat walki z AIDS.

inni
Uczniowie szkół Gminy Nowa Wieś
Lęborska : /646

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
Urząd Gminy: 500,00

568

Edukacja młodzieży.
—————————————————
PSS-E oraz wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne, dla których Powiat
jest organem prowadzącym

inni
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
powiatu kwidzyńskiego: /21

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1000,00

569

Edukacja ogółu społeczeństwa
Edukacja środowiska lokalnego poprzez organizowanie
————————————————— Światowego Dnia AIDS -różnego rodzaju teatraliów dotyczących
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
profilaktyki, edukacji w szczególności dla młodych kobiet.
Ul. Brzechwy 5 83-400 Kościerzyna

ogół społeczeństwa: /200

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy na temat HIV/AIDS i
chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanego do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego (w ścisłym
finale konkursu wzięli udział przedstawiciele szkół wyłonieni w
eliminacjach szkolnych – po 3 uczniów z każdej szkoły).
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570

Edukacja-promocja zdrowia
edukacja środowiska lokalnego poprzez włączenie się w
————————————————— organizacje kampanii w formie teatraliów dotyczących profilaktyki.
Ośrodek Pomocy społecznej

inni
Uczniowie , pedagodzy szkolin: /200

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

571

Kontynuacja i rozwój modułów
Przegląd Małych Form Teatralnych
szkoleniowych
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
PSSE w Kościerzynie Urząd Miasta
Kościerzyna Urząd Gminy
Kościerzyna

uczniowie szkół podstawowych: /290

liczba imprez: 1

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

572

Profilaktyka młodzieży.
Udział w powiatowym konkursie uczniów kl. II i III Gimnazjum w
————————————————— Marzęcinie dotyczącym problematyki HIV/AIDS.
Publiczne Gimnazjum w Marzęcinie
(Gmina Nowy Dwór Gdański)

inni
Dzieci i młodzież: /45

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

573

Współorganizowanie obchodów
Współorganizowanie obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu
Światowego Dnia AIDS w dniu
01.12.2017 roku
01.12.2017 roku
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

inni
Mieszkańcy Trójmiasta - turyści

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

574

Edukacja środowiska lokalnego
Edukacja środowiska lokalnego poprzez dystrybucję materiałów
————————————————— informacyjnych w czasie obchodów Światowego Dnia Zdrowia,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wystawianie stoisk informacyjnych w szkołach.
Ul. Brzechwy 5 83-400 Kościerzyna

ogół społeczeństwa: /2500

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

575

Edukacja ogółu społeczeństwa

inni
ogół społeczeństwa : /1250

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Urząd Miejski w Brusach

Edukacja ogółu społeczeństwa
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 2500,00

576

Wspieranie działań podejmowanych
przez jednostki podległe w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS. Dystrybucja
materiałów informacyjnych.Prelekcja
związana z problemem HIV/AIDS z
prezentacją multimedialną.

Szkolny konkurs plastyczny „Nie daj szansy AIDS/HIV”

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/30

liczba inicjatyw: 1

—————————————————
Starostwo Powiatowe w Lęborku

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
300,00

577

Szkolenia - dokształcanie kadry
„Szkolna interwencja profilaktyczna” – szkolenie dla nauczycieli.
pedagogicznej
—————————————————
Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy

pracownicy oświaty: /30

liczba odbiorców: 30
liczba konsultacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
inne: 2900,00

578

Edukacja
Szkolenia - Tożsamość seksualna nastolatków.
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Chojnicach, ul

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/97

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 97

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

579

Edukacja -profilaktyka
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w sprawie stosowania przez inni
————————————————— dzieci środków psychoaktywnych
Rodzice i uczniowie : /30
Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna

liczba odbiorców: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

580

Edukacja i profilaktyka ogółu społecze
ństwa.
—————————————————
Kościół i Parafia św. Jana w ,
przedstawiciele Domowego Kościoła.
5 Kół Gospodyń Wiejskich.

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 110

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Sprowadzenie ulotek i materiałów informacyjnych.Udział w
kampaniach i akcjach ogólnopolskich, np. 1 XII – Dzień Walki z
AIDS.Włączenie tematyki AIDS do gminnego programu
zapobiegania narkomanii.Omawianie tematu AIDS/HIV na
spotkaniach w Kołach Gospodyń Wiejskich

inni
Kobiety w Kołach Gospodyń
Wiejskich,Uczestnicy kursów
przedmału: /110
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581

Edukacja młodzieży
Zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej prowadzone przez
————————————————— Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia „Szkoła Życia” w Wandzinie
Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”
w Wandzinie

inni
Uczniowie szkól powiatu
człuchowskiego: /640

liczba działań edukacyjnych: 17
liczba odbiorców: 640

582

Edukacja młodzieży na wszystkich
poziomach nauczania.
—————————————————
Szkoły powiatu człuchowskiego

inni
Uczniowie szkól powiatu
człuchowskiego: /1394

liczba działań edukacyjnych: 8
liczba odbiorców: 1394

583

Edukacja młodzieży.
Kampania edukacyjna skierowana do uczniów szkół
————————————————— podstawowych oraz szkół gimnazjów prowadzona przez
Szkoły powiatu gdańskiego.
wychowawców klas, pedagogów, terapeutów na godzinach
wychowawczych oraz na lekcjach do życia w rodzinie.

inni
Uczniowie szkół powiatu gdańskiego:
/1786

liczba odbiorców: 1786

584

Edukacja młodzieży.
—————————————————
Szkoły powiatu chojnickiego na
wszystkich poziomach nauczania

inni
liczba działań edukacyjnych: 1
uczniowie szkół powiatu chojnickiego: liczba odbiorców: 679
/679

Edukacyjno-profilaktyczny program „Porozmawiajmy o AIDS” Pogadanki nawiązujące tematem do zagrożeń zakażeniem
HIV,Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS i
uzależnieniach.Konkurs Małych Form Teatralnych

Kontynuacja i rozwój działań edukacyjno-profilaktycznych
skierowanych do grup docelowych zgodnie z potrzebami:
- działania o charakterze informacyjnym, takich jak np: warsztaty,
prelekcje, pogadanki
- działania o charakterze akcyjnym, takie jak np.: olimpiady,
przeglądy teatralne, inscenizacje, imprezy prozdrowotne
tutaj opis pola
Przygotowanie wykładu z prezentacją multimedialną na temat
dróg zakażenia wirusem HIV.
Gazetki tematyczne dotyczące ryzykownych zachowań,
konsekwencji zarażenia wirusem HIV. Konkurs wiedzy na temat
HIV/AIDS.Powiazanie tematyki HIV/AIDS z programem
profilaktycznym ARS.Zajecia warsztatowe dotyczące HIV/AIDS
(gry, zabawy edukacyjne).Przygotowanie filmu profilaktycznego o
tematyce HIV/AIDS
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 1589,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

585

Edukacyjne dot. profilaktyki.
—————————————————
Szkoły i placówki oświatowe powiatu
kwidzyńskiego oraz PSS-E w
Kwidzynie

Działania informacyjno-edukacyjne dot. profilaktyki HIV/AIDS
inni
skierowane do młodzieży szkolnej –pogadanki i prezentacje
Uczniowie szkół i placówek
tematyczne, udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych oświatowych: /1075
(ulotki i broszury informacyjne oraz filmy edukacyjne); realizacja
szkolnych programów profilaktycznych; przygotowanie uczniów do
udziału w konkursach/ olimpiadach wiedzy na temat HIV/AIDS
oraz chorób przenoszonych drogą płciową

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1075

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

586

Profilaktyka
—————————————————
Wychowankowie i nauczyciele kół
kulturalno-oświatowych i kół sportoworekreacyjnych powiatu
weherowskiego.

Działania o charakterze informacyjnym: warsztaty i pogadanki na
zajęciach.Udział młodzieży w konkursach związanej z tematyką
uzależnień XXI wieku i ich konsekwencjach,Zorganizowanie
konkursu poruszającego kwestie HIV/AIDS pt.: „Uzależnienia
XXIw.”

inni
Młodzież: /1200

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

587

Profilaktyka -edukacja
Pogadanki, prelekcje, warsztaty realizowane w szkołach w
————————————————— ramach realizowanych programów profilaktycznych.
Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy

młodzież poniżej 15 r.ż.: /300

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Urząd Gminy: 2909,00

588

Profilaktyka młodzieży - profilaktyka
młodzieży na wszystkich poziomach n
auczania.
—————————————————
Szkoły powiatu słupskiego,

inni
Uczniowie szkół powiatu słupskiego :
/896

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 896

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Obchody Światowego Dnia AIDS, dystrybucja materiałów
informacyjnych, pogadanka tematyczna z uczniami. Konkurs
plastyczny pod hasłem „Moje życie-dobre wybory”,Szkolny
Konkurs z Wiedzy o HIV/AIDS.
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589

Profilaktyka młodzieży na wszystkich
poziomach edukacyjnych.
—————————————————
Szkoły powiatu wejherowskiego na
wszytskich poziomach nauczania

590

Realizacja tematyki HIV/AIDS podczas zajęć - organizacja
warsztatów dla wychowanków szkół.Działania związane z
obchodami Światowego Dnia ĄIDS .Przedstawienie teatralne –
udział w Powiatowym Przeglądzie Małych Form
Teatralnych.Prezentacja multimedialna. Indywidualne rozmowy z
uczniami. Rozpowszechnianie wśród młodzieży materiałów
informacyjnych, ulotek przekazanych przez PSSE w Wejherowie.

inni
Uczniowie szkół powiatu
wejherowskiego: /3965

liczba działań edukacyjnych: 10
liczba odbiorców: 3965

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Profilaktyka skierowana do młodzieży. Profilaktyka z muzyką Antymina” - prelekcje, warsztaty
————————————————— przeprowadzone w ramach „Tygodnia Profilaktyki” w szkole.
Szkoła Podstawowa w Koczale

inni
Uczniowie szkół podstawowych: /195

liczba działań edukacyjnych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 1500,00

591

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy (młodzież i osoby
eczeństwa
dorosłe)
—————————————————
Gminna Komisja ds Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

inni
Mieszkańcy Gminy Przodkowo : /100

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 2500,00

592

Profilaktyka- edukacja młodzieży.
Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem
————————————————— „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” połączona z konkursem
Starostwo Powiatowe w Słupsku PSS- na film (spot) o zakażeniach wirusem HIV.
E Zespół szkół Agrotechnicznych w
Słupsku

inni
Młodzież powiatu słupskiego.: /28

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 28

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 300,00
Starostwo Powiatowe:
843,00

593

Edukacja ogółu społeczenstwa.
Dystrybucja ulotek podczas całego roku miedzy innymi do
————————————————— przychodni usytuowanych na terenie Gminy Ustka, kontakt z
Gmina Ustka
poradnią, leczenia narkomanii w Słupsku oraz Polskim
Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Słupsku

ogół społeczeństwa: /1000

liczba obszarów tematycznych: 1
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 1000,00

594

Profilaktyka
—————————————————
Lekarze podstawowej opieki
medycznej Kaszubskiego Centrum
Medycznego,Lekarze ginekolodzy

Ścisła współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami
podstawowej opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum
Medycznego w Sierakowicach. Zakupienie materiałów
informacyjnych

ogół społeczeństwa: /20
osoby przed inicjacją seksualną: /20
kobiety planujące ciążę: /20

liczba obszarów tematycznych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 500,00

595

Profilaktyka - edukacja mieszkańców
Bytowa
—————————————————
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej
w Bytowie,Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Dystrybucja informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bytowie.
działania informacyjne w ramach programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii.

inni
Mieszkańcy gminy Bytów: /2000

liczba obszarów tematycznych: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne

596

Profilaktyka młodzieży.
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Słupsku

Kontynuacja i rozwój działań edukacyjno-profilaktycznych
skierowanych do grup docelowych zgodnie z potrzebami o
charakterze informacyjnym, poprzez warsztaty i prelekcje z
uczniami, konsultacje z rodzicami oraz nauczycielami.

inni
liczba obszarów tematycznych: 1
Uczniowie szkół
podstawowych,gimnazjalnych, rodzice
i nauczyciel: /260

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 400,00
Urząd Gminy: 1000,00

597

Profilaktyka młodzieży.
—————————————————
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Damnicy

-Warsztaty w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu
prowadzone przez pielęgniarkę szkolną oraz nauczycieli, gdzie
omawiano m.in. zagrożenia i przeciwdziałanie zakażeniom
wirusem HIV, spotkanie z policjantami z KMP w Słupsku
"Konsekwencje niewłaściwych zachowań społecznych";
Realizacja innowacji pedagogicznej: "Wybrane elementy edukacji
seksualnej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym"; Wykonanie gazetki szkolnej o tematyce
związanej z profilaktyką HIV/AIDS, przygotowanie ulotki
informacyjnej

inni
Uczniowie: /15

liczba obszarów tematycznych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

598

Profilaktyka ogółu społeczeństwa.
Edukacja, dystrybucja materiałów edukacyjnych.
—————————————————
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ogół społeczeństwa: /60

liczba obszarów tematycznych: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
Urząd Gminy: 300,00
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599

Prowadzenie punktu konsultacyjnego Finansowanie dyżurów specjalistów w Punkcie konsultacyjnym
————————————————— (terapeutów ds. uzależnień i psychologa).
Urząd Miejski w Brusach

inni
Ogół społeczeństwa: /12500

liczba odbiorców: 12500

600

Profilaktyka skierowana do kobiet w ci
ąży.
—————————————————
Lekarze podstawowej opieki
medycznej Kaszubskiego Centrum
Medycznego,Lekarze ginekolodzy
,Urząd Gminy

Ścisła współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami
podstawowej opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum
Medycznego w Sierakowicach. Zakupienie materiałów
informacyjnych

kobiety w ciąży: /100

liczba odbiorców: 300
liczba inicjatyw: 1

601

Profilaktyka
—————————————————
Lekarze podstawowej opieki
medycznej,ginekolodzy,urząd Gmin

Ścisła współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami
podstawowej opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum
Medycznego w Sierakowicach,Zakupienie materiałów
informacyjnych oraz edukacyjnych dot. zagadnień HIV/AIDS

kobiety w wieku prokreacyjnym: /130

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

602

Wspieranie działalności bezpłatnego t Dofinasowanie punktu bezpłatnego testowania.
estowania.
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Gdyni

inni
Mieszkańcy miasta Gdyni i
województwa pomorskiego: /218

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 218

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
Urząd Miasta: 22000,00

603

Profilaktyka młodzieży.
—————————————————
Lekarze podstawowej opieki
medycznej,ginekolodzy,urząd Gmin

uczniowie szkół gimnazjalnych: /400
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/250

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 650

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 300,00

Spotkanie, prelekcje, wykłady z młodzieżą poniżej i powyżej 15
r.ż. i osobami podejmującymi aktywność seksualną. Ścisła
współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami podstawowej
opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum Medycznego w
Sierakowicach. Zakupienie materiałów informacyjnych
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 42000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 300,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 200,00

604

Praca w zespole - edukacja
Współuczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds.
młodzieży
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
————————————————— zwalczaniu AIDS na lata 2017 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego,Kuratorium Oświaty w
Gdańsku

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /1

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

605

Praca w zespole wojewódzkim
Współuczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds.
————————————————— realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Urząd Marszałkowski Województwa
zwalczaniu AIDS na lata 2017 - 2021
Pomorskiego, Urząd Miejski w
Gdańsku

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /1

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 11
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

606

Praca w zespole wojewódzkim.
Współuczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds.
————————————————— realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Urząd Marszałkowski Województwa
zwalczaniu AIDS na lata 2017 - 2021
Pomorskiego, Pomorski Urząd
Wojewódzki,

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /1

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 12
liczba inicjatyw Zespołu: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

607

Edukacja ogółu społeczeństwa.
Edukacja skierowana do osoby podejmujące ryzykowne
————————————————— zachowanie, wielu partnerów.
Miasto Kwidzyn, Szkoły Podstawowe
z terenu miasta

inni
Ogół społeczeństwa z terenu miasta
Kwidzynia: /518

liczba odbiorców: 518

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 5100,00

608

Edukacja - profilaktyka mieszkańców Rozpropagowanie ulotek informacyjno-edukacyjnych w zakresie
Gminy Chojnice
przeciwdziałania zakażeniom HIV wśród mieszkańców Gminy
————————————————— Chojnice.
Urząd Gminy w Chojnicach

inni
Dorośli, młodzież : /1000

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

609

Edukacja dot. tematyki HIV/AIDS Edukacja dot. tematyki HIV/AIDS oraz rozpowszechnianie
profilaktyka ogółu społeczeństwa.
środków ochrony bezpośredniej wśród młodych osób – klientów
————————————————— klubów i dyskotek w Sopocie – program partyworking.
Fundacja Czyste Dźwięki w Gdańsku

inni
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /1000

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 57000,00

610

Edukacja w zakresie ochrony przed
Program „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”, dystrybucja
zakażeniami
materiałów informacyjnych, zajęcia lekcyjne, ankieta
—————————————————
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks.
Janusza Pasierba w Tczewie

inni
Uczniowie Zespół Szkół
Ekonomicznych im. ks. Janusza
Pasierba: /1000

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

STRONA 252 z 268

611

Profilaktyka - edukacja.
Działania edukacyjno-profilaktyczne w ramach pracy Polskie
————————————————— Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddział Terenowy w
Bytowie

inni
Ogół społeczeństwa : /45

liczba odbiorców: 45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
NGO: 0,00
Starostwo Powiatowe:
2340,00

612

Profilaktyka młodzieży
Realizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. HIV/AIDS i
————————————————— innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
studentów z gdańskich uczelni wyższych.
Pomorski Dom Nadziei

inni
Osoby powyżej 18 roku życia: /500

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 60,00
Urząd Miasta: 4805,00

613

Profilaktyka młodzieży
Profilaktyka w szkołach (warsztaty profilaktyczno-wychowawcze
————————————————— dla młodzieży)
Publiczne Gimnazjum w Marzęcinie
(Gmina Nowy Dwór Gdański)

inni
Dzieci i młodzież: /45

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

614

Profilaktyka młodzieży
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Tczewie,
PSSE w Tczewie ,Szkoła
Podstawowa nr 12 w Tczewie

inni
UczniowieSzkoła Podstawowa nr 12
w Tczewie: /380

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 380

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 120,00
Starostwo Powiatowe:
4999,00
Urząd Miasta: 470,00

Konkurs - test wiedzy o zdrowym stylu życia oraz dot. profilaktyki
palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania środków
psychoaktywnych w ramach Powiatowego Festiwalu Zdrowia pod
hasłem„Zdrowo i bez nałogów.
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615

Profilaktyka młodzieży.
Organizacja szkolnego konkursu wiedzy na temat HIV/
————————————————— AIDS.Realizacja zadań z zakresu działań wychowawczych i
Szkoły powiatu kwidzyńskiego,
profilaktycznych szkoły zgodnie z podstawą
programową.Organizacja gazetki informacyjnej dotyczącej
tematyki HIV
i AIDS.Konkurs szkolny w ramach tygodnia profilaktyki na temat
„HIV/AIDS”

inni
Uczniowie szkół powiatu
kwidzyńskiego: /736

616

Profilaktyka ogółu społeczeństwa

Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dot. HIV
skierowanych do dorosłych mieszkańców gminy w czasie
————————————————— spotkań sołeckich, których celem było eliminowanie zachowań
Urząd Miejski w Kartuzach Gminna
ryzykownych oraz promowanie zdrowego trybu życia oraz imprez
Komisja Rozwiązywania Problemów
masowych gdzie rozdawano ulotki edukacyjne
Alkoholowych w Kartuzach.

inni
Ogół społeczeństwa gminy : /650

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 650

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 800,00

617

Profilaktyka ogółu społeczeństwa.
—————————————————
Urząd Gminy Sulęczyno, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sulęczynie

inni
Dorośli mieszkańcy gminy: /303

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 303

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
Urząd Gminy: 2000,00

618

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Realizacja kampanii informatyczno-edukacyjnej dot. tematyki
eczeństwa.
HIV/AIDS skierowanej do mieszkańców Chojnic.
—————————————————
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w
Chojnicach

inni
Osoby korzystające z pomocy OPR i
ich rodziny: /1524

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1524

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00

619

Profilaktyka.
Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Uzależnienia
————————————————— wokół nas”.
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz
Kobiet i Rodziny

inni
Młodzież : /50

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 111,00
Starostwo Powiatowe:
3060,00

620

konsultacje
Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych
————————————————— mieszkańców Gdańska.
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /5

liczba odbiorców: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 96,00
Urząd Miasta: 6736,00

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej, dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do dorosłych mieszkańców gminy.
Przeprowadzono podczas zebrań wiejskich we wszystkich
sołectwach na terenie gminy w dniach 24 do 29 stycznia 2017
roku dwudziestominutowe prelekcje na temat chorób
przenoszonych drogą płciową lub drogą krwi. Podczas imprez
plenerowych w gminie zorganizowane były stosika informacyjne
połączone z rozdawaniem ulotek
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 1000,00

621

Profilaktyka
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach Klub
Abstynenta NOVUM w Kartuzach

Zajęcia warsztatowe prowadzone w Klubie Abstynenta NOVUM w rodziny i bliscy osób zakażonych HIV: liczba akcji/informacji: 1
Kartuzach przez certyfikowanego psychologa mające na celu
/24
liczba odbiorców: 24
podniesienie wiadomości na temat HIV/AIDS.Zajęcia prowadzone
przez 3 godziny lekcyjne tygodniowo.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

622

Rehabilitacyjnego dla osób
Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie osoby zakażone HIV: /23
seropozytywnych i ich bliskich.
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS,
————————————————— ich rodzin i bliski
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

liczba odbiorców: 23

623

Terapia dla osób zakażonych.
Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych będących
————————————————— mieszkańcami Gdańska.
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /9

liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 92,00
Urząd Miasta: 6085,00

624

Monitorowanie
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w
————————————————— Kartuzach oraz służbą zdrowia w zakresie zbierania i
Urząd Miejski w Kartuzach
analizowania informacji na temat HIV/AIDS

inni
Pracownicy PIS, pracownicy
laboratoriów, lekarze, personel
medyc: /10

liczba odbiorców: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 7628,00
Urząd Miasta: 6000,00

Razem:

STRONA 255 z 268

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Opis

625

Organizacja warsztatów dotyczących
tematyki HIV/AIDS dla pracowników
ochrony zdrowia.
—————————————————
Maria Siwek, Ilona Hildebrandt

Organizacja warsztatów dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
pracowników ochrony zdrowia. Warsztaty były zorganizowane w
dwóch terminach jeden 17.03.2017,drugi: 13.12.2017 - połączony
został z obchodami Światowego Dnia AIDS.

626

Prowadzenie działań z zakresu
HIV/AIDS w ramach strony
internetowej Wydziału Zdrowia
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przygotowywanie i opracowywanie
przeglądu prasy m.in. o tematyce HIV
/AIDS.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Prowadzenie działań z zakresu HIV/AIDS w ramach strony
ogół społeczeństwa
internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przygotowywanie i opracowywanie przeglądu prasy m.in. o
tematyce HIV/AIDS.

627

Organizacja spotkania konsultanta
Organizacja spotkania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
wojewódzkiego w dziedzinie
położnictwa i ginekologii, neonatologii i pielęgniarstwa
położnictwa i ginekologii, neonatologii ginekologicznego i położniczego.
i pielęgniarstwa ginekologicznego i
położniczego.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

628

Przekazywanie informacji o
możliwości bezpłatnego i
anonimowego testowania w ramach
poradnictwem okołotestowym
podczas organizowanych spotkań
oraz w ramach prowadzonej strony
internetowej Wydziału Zdrowia ŚUW.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Przekazywanie informacji o możliwości bezpłatnego i
lekarze ginekolodzy/położnicy
anonimowego testowania w ramach poradnictwem okołotestowym położne
podczas organizowanych spotkań oraz w ramach prowadzonej
pracownicy ochrony zdrowia
strony internetowej Wydziału Zdrowia ŚUW.

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

629

Przekazywanie informacji o
możliwości bezpłatnego i
anonimowego testowania w ramach
poradnictwem okołotestowym
podczas organizowanych spotkań
oraz w ramach prowadzonej strony
internetowej Wydziału Zdrowia ŚUW.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Przekazywanie informacji o możliwości bezpłatnego i
ogół społeczeństwa
anonimowego testowania w ramach poradnictwem okołotestowym
podczas organizowanych spotkań oraz w ramach prowadzonej
strony internetowej Wydziału Zdrowia ŚUW.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

pracownicy ochrony zdrowia

lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
pracownicy ochrony zdrowia
konsultanci krajowi i wojewódzcy

STRONA 257 z 268

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 40

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Wojewoda: 1300,00

poziom dostępności do informacji:
Przegląd kierowany do
pracowników ŚUW w Katowicach.

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

liczba odbiorców: 50
liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

Razem:

STRONA 258 z 268

1 300,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

630

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i
zawodowych) różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki,
Pełnomocnik Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Rodziny i
Uzależnień

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Dystrybucja adresowanych do grup docelowych (społecznych i
ogół społeczeństwa
zawodowych) różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji. młodzież powyżej 15 r.ż.
Zadanie wiązało się z pozyskiwaniem materiałów edukacyjnoinni
informacyjnych, pozycji książkowych oraz plakatów otyczących
profilaktyki HIV/AIDS, które zostały rozdystrybuowane. Materiały
edukacyjne przekazano członkom Zespołu ds. Rodziny i
Przeciwdziałania Uzależnieniom działającego w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz młodzieży podczas
spotkań, prelekcji profilaktycznych celem przybliżenia problemu
zakażenia wirusem HIV oraz jago następstw. Ponadto zostały
przekazywane podczas festynów profilaktycznych i akcji lokalnych
skierowanych do ogółu społeczeństwa w tym, w ramach
obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki organizowanych w
maju.

Finansowanie
Pozostałe

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

Razem:

STRONA 260 z 268

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

0,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

631

Edukacja pielęgniarek i położnych
medycyny szkolnej oraz pracowników
oświaty w zakresie HIV/AIDS oraz
innych chorób przenoszonych drogą p
łciową.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

632

633

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Konferencje szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych medycyny
szkolnej oraz pracowników oświatydotyczące problematyki
uzależnień, HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą
płciową.

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy oświaty: /34
pielęgniarki i położne medycyny
szkolnej: /70

liczba tytułów publikacji: 4
liczba konferencji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 450

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
1100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Edukacja pielęgniarek podstawowej
Konferencja szkoleniowa pielęgniarek rodzinnych i
opieki zdrowotnej w zakresie
środowiskowych dotycząca problematyki uzależnień, HIV/AIDS
HIV/AIDS oraz innych chorób
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 50/24

liczba konferencji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 120

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
750,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Kampanie, akcje informacyjnoAkcja informacyjno-edukacyjna skierowana do ogółu
edukacyjne w zakresie HIV/AIDS oraz społeczeństwa
chorób przenoszonych drogą płciową.
Dystrybucja materiałów edukacyjnych.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie.

ogół społeczeństwa: 100/120

liczba tytułów publikacji: 4
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 500

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

STRONA 262 z 268

634

Edukacja lekarzy podstawowej opieki Konferencja szkoleniowa dotycząca między innymi HIV oraz
zdrowotnej dot. HIV, AIDS i
wybranych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowana do
wybranych chorób przenoszonych
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
drogą płciową
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /75

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 75

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

635

Edukacja pracowników socjalnych w
Konferencja szkoleniowa dotycząca problematyki HIV/AIDS.
zakresie HIV/AIDS.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

pracownicy socjalni: 50/103

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 103

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
1600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

STRONA 263 z 268

11 250,00

Data wygenerowania: 2018-07-06

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

636

Przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
na projekt pn. Wsparcie działań
zmierzających do podniesienia
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS,
skierowane do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia ul. Sekutowicza 3/9, 20-152
Lublin

Zadanie zrealizowane przez Fundację Simontonowski Instytut
ogół społeczeństwa
Zdrowia w 2017 roku polegało na udzieleniu indywidualnych porad osoby żyjące z wirusem HIV oraz
psychologicznych dla osób wymagających szczególnej pomocy.
osoby wspierajace: 34/22
Wsparciem psychologicznym objęto łącznie 22 osoby żyjące z
HIV oraz ich bliskich, w tym 17 osób zakażonych oraz 5 osób
wspierających. Przeprowadzono 172 godziny spotkań
indywidualnych, sfinansowano wynagrodzenie terapeuty psychologa, zakupiono materiały biurowe, rozliczono koszty
obsługi zadania publicznego w tym koordynatora projektu oraz
obsługę księgową.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 22 osoby, w tym 17
osób żyjących z wirusem HIV oraz
5 osób wspierających
Wskaźnik dodatkowy 2:
zaplanowano przeprowadzenie 65
indywidualnych porad
psychologicznych dla 34 osób,
przeprowadzono 172 godzin
spotkań indywidualnych dla 22
osób

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
16300,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

637

Dofinansowanie finału
wojewódzkiego etapu konkursu dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych z
województwa wielkopolskiego,
dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS,
poprzez udział w komisji oceniającej
prace konkursowe oraz w
uroczystości finałowej szczebla
wojewódzkiego a także zakup nagród
dla laureatów i osób wyróżnionych.

Dofinansowanie finału wojewódzkiego etapu konkursu dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych z województwa
wielkopolskiego, dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS :
- zadanie realizowane w ramach udziału Wydziału Zdrowia w
organizacji konkursu dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych
wielkopolskich, poprzez udział w komisji oceniającej prace
konkursowe oraz w uroczystości finałowej szczebla
wojewódzkiego a także zakup nagród dla laureatów i osób
wyróżnionych.

liczba działań edukacyjnych: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: grupa
odbiorców - uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
wykonana 3720

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
999,98
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 500
liczba wykonanych testów: 500

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
17000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
3720/3720

—————————————————
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu
638

Przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
na projekt pn. Wsparcie finansowe
anonimowych i bezpłatnych badań
testowych w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym dla
mieszkańców województwa wielkopol
skiego.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia ul. Sekutowicza 3/9, 20-152
Lublin

Zadanie wykonała Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia ul.
ogół społeczeństwa: 500/500
Sekutowicza 3/9, 20-152 Lublin. Sfinansowano 500 testów
przesiewowych w kierunku HIV; dofinansowano 59 godz. spotkań;
zakupiono materiały biurowe; rozliczono koszty dyżurów
doradców oraz pielęgniarki oraz koordynatora projektu i obsługę
księgową.

Razem:
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34 299,98

Data wygenerowania: 2018-07-06

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2017

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

639

HIV/AIDS - włącz myślenie

Głównym założeniem zadania było prowadzenie działalności
ogół społeczeństwa
szkoleniowo – informacyjnej na temat profilaktyki HIV/AIDS w
uczniowie szkół gimnazjalnych: /499
————————————————— szkołach podstawowych (kl. VII), gimnazjach, szkołach
Ośrodek Rehabilitacyjno ponadgimnazjalnych oraz instytucjach publicznych i ich
Postresocjalizacyjny w Darżewie jednostkach organizacyjnych z terenu województwa
Stowarzyszenie Solidarni Plus
zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu
koszalińskiego, białogardzkiego, szczecineckiego i sławieńskiego.

liczba działań edukacyjnych: 37
liczba odbiorców: 499

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
3430,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

640

Przeciwdziałanie HIV/AIDS w ramach
zadań pozadotacyjnych Wydziału
Zdrowia Publicznego
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

W ramach zadania wsparciem objęte zostaną konkursy
prozdrowotne oraz akcje profilaktyczne i spotkania tematyczne
organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego:
konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla gimnazjalistów,
warsztaty HIV/AIDS dla gimnazjalistów.

ogół społeczeństwa

liczba działań edukacyjnych: 2

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
14344,31
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

641

Wiek nie jest barierą dla HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU"

Zadanie było adresowane do populacji osób 50 plus.
Przeprowadzenie akcji Tramwaj Profilaktyczny, działania
bezpośrednie w uzdrowiskach, opracowanie, druk i dystrybucja
plakatu i ulotki.

osoby powyżej 50 r.ż.: /1300

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 1300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9740,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt

642

Promocja Europejskiego Tygodnia
Druk ulotki z informacją gdzie i kiedy można zrobić test oraz
Testowania 2017 r.
dystrybucja na terenie województwa zachodniopomorskiego.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

ogół społeczeństwa: 1000/500

liczba PKD: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotki 500
szt.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
369,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

643

Działania profilaktyczne w środowisku
MSM
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU"

mężczyźni mający seks z
mężczyznami: /304

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 304

Planowana kwota: 3500,00
Wydatkowana kwota:
5680,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt

Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i
chorobach przenoszonych drogą płciową (STI) w środowisku
mężczyzn współżyjących z mężczyznami (MSM) poprzez
działania środowiskowe w klubach nocnych dla osób o orientacji
homoseksualnej. Zadanie ma również na celu zwiększenie ilości
MSM stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako
środków zmniejszających ryzyko zakażenia HIV/AIDS i STI.
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644

Świadoma w pracy - dbam o zdrowie
edycja 2017 r.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU"

Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i
chorobach przenoszonych drogą płciową w środowisku kobiet
szczególnie zagrożonych zakażeniem tj. kobiet prostytuujących
się, pracujących na drogach dojazdowych i wylotowych ze
Szczecina. Przekazywanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o
instytucjonalnych formach pomocy. Zadanie zwiększy ilość
pracowników seks biznesu stale korzystających z prezerwatyw i
lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia:
HIV/AIDS i STI.

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: /123

645

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wykonaj test w kierunku HIV - zadbaj
o siebie i swoich bliskich
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU"

W ramach zadania anonimowo i bezpłatnie wykonanych zostanie klienci PKD, ich rodziny i bliscy
ok 450 testów a-HIV wśród kobiet i mężczyzn w wieku 18-49 lat
kobiety i mężczyźni w wieku 18-49 lat
aktywnych seksualnie, którzy podjęli ryzykowne zachowania w
życiu tj. stosunek bez zabezpieczenia połączone z poradnictwem
przed i potestowym oraz promowaniem bezpiecznych zachowań
seksualnych.

646

Nic o nas bez nas - wsparcie dla osób
seropozytywnych
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU"

Program adresowany do osób seropozytywnych i ich rodzin z
województwa zachodniopomorskiego. Ma na celu integrację osób
seropozytywnych, wsparcie psychiczne dla zakażonych oraz
wolontariuszy, którzy wspierają osoby zakażone i chore. Uczenie
korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z
trudnościami życiowymi i radościami, ze szczególnym
uwzględnieniem osób nowo zakażonych. Wzmacnianie motywacji
ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego, motywacji do
powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.
W ramach programu przeprowadzone zostaną konsultacje ze
specjalistami dla osób seropozytywnych. Zorganizowany zostanie
konferencja dotycząca HIV/AIDS oraz obóz dla osób
seropozytywnych i ich rodzin.

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 123

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
9460,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat

liczba klientów PKD: 447
liczba wykonanych testów: 447

osoby zakażone HIV
liczba akcji/informacji: 138
osoby leczone antyretrowirusowo
liczba odbiorców: 1
(ARV)
osoby zakażone HIV wchodzące w
dorosłość
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV
partnerzy osób zakażonych
osoby uczestniczace w projekcie: /138

Razem:
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Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
8930,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Planowana kwota:
11000,00
Wydatkowana kwota:
13800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat

65 753,31

