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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Realizacja ogólnopolskiej kampanii
społecznej z zakresu HIV/AIDS/STI
skierowanej do ogółu społeczeństwa z
użyciem optymalnych kanałów
komunikacji, w tym przygotowanie
kreacji na kolejne lata.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Przeprowadzono kampanię społeczną o charakterze edukacyjnoprofilaktycznym. Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać”
#mamczasrozmawiac była kontynuacją kampanii Krajowego
Centrum ds. AIDS z 2017 roku o tym samym tytule i – podobnie
jak ona – została oparta na idei promowania
międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS
i chorobach przenoszonych drogą płciową. Model kampanii w roku
2018, kładł szczególny nacisk na promowanie dialogu
międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat
konieczności testowania w kierunku HIV. Komunikaty kierowane
były do jak największej liczby odbiorców, z uwzględnieniem
szczególnej roli kobiet, które są zwykle osobami decyzyjnymi i
dbającymi o zdrowie rodziny.
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ogół społeczeństwa
przedstawiciele mediów
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
Planowana kwota:
Wskaźnik dodatkowy 1: działania
663300,00
informacyjno-promocyjne w
Wydatkowana kwota:
Internecie i w tradycyjnych
744620,43
mediach
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: spot
zadanie realizowane w
reklamowy - emitowane w TVP,
ramach zadań statutowych
komunikacji miejskiej, w
zadanie realizowane przez
placówkach podmiotów
pracownika w ramach etatu
leczniczych, na terenie dworców
PKP, sieci kin Helios oraz na
portalach informacyjnych w
Internecie
Wskaźnik dodatkowy 1: w 14-tu
województwach dołączono do
gazet regionalnych insert, w
postaci zaproszenia do wykonania
testu w kierunku HIV, w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych
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Działania edukacyjne podczas imprez
masowych dostępnych dla ogółu
społeczeństwa, w tym organizowanie
stoisk informacyjnych połączonych z
rozdawnictwem materiałów edukacyj
nych.
—————————————————
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 2018 r. przygotowaliśmy stoiska z materiałami informacyjnoedukacyjnymi i zorganizowałliśmy udział przedstawicieli Centrum
w następujących wydarzeniach:
• XII Konferencji Top Medical Trends 2018 w Poznaniu (pod
patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej). W czasie konferencji medycznej, goszczącej do 2500
lekarzy, prowadzona była m.in. dystrybucja materiałów
dotyczących 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.
• piknikach organizowanych pod patronatem Wojewody
Mazowieckiego przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, w ramach Mazowieckich Dni
Zdrowia 2018, w: Ostrołęce, Warszawie (Seniorada we
współpracy ze Stowarzyszeniem ESPAR 50+ oraz studentami
kinezygerontoprofilaktyki AWF Warszawa), Sochaczewie i
Siedlcach (Dzień Krwiodawstwa we współpracy z PCK o/Siedlce)
oraz Radzyminie.
• konferencji edukacyjnej na temat HIV/AIDS dla lekarzy o
specjalności innej niż choroby zakaźne, zorganizowanej przez
Centrum dzięki zaangażowaniu i pomocy Departamentu Nauki i
Szkolnictwa Wyższego Ministerswta Zdrowia, finansowanej w
ramach pisemnej informacji nr 1/WM-DUN/2018 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę”.
• XXV Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie”, co roku organizowanej z okazji Światowego Dnia
AIDS.
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przedstawiciele uczelni
specjaliści/eksperci
ogół społeczeństwa
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele towarzystw
naukowych

liczba stoisk informacyjnych: 8
liczba imprez: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenia - kontynuacja zadań
związanych z rozwojem i
wzmocnieniem systemu szkoleń oraz
popularyzowania informacji na temat
HIV/AIDS/STI rozpoczętych w latach
poprzednich.
—————————————————
organizacje pozarządowe

1) Szkolenia w zakresie poradnictwa okołotestowego dla
pracowników laboratoriów, punktów krwiodawstwa oraz innych
placówek wykonujących testy w kierunku HIV.
2) Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych
z zakresu HIV/AIDS pracowników wykonujących zawód
medyczny, takich jak: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki
i położne, ratownicy medyczni, specjaliści i instruktorzy terapii
uzależnień oraz psychologów, pracowników domów pomocy
społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych itp.
3) Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych
z zakresu HIV/AIDS dla pracowników oświaty zdrowotnej Stacji
Sanitano-Epidemiologocznych, członków Zespołów ds realizacji
Krjaowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS oraz innych osób które prowadzą działania edukacyjne w
zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS.
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Działania służące zwiększeniu
dostępności do informacji z zakresu
problematyki HIV i AIDS oraz chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Wydatki związane z umowami zlecanymi w zakresie tematyki
specjaliści/eksperci
HIV/AIDS - opracowania merytoryczne, prace ekspertów
autorzy i realizatorzy programów
przygotowujących materiały w formie publikacji niezbędnych do
edukacyjno-profilaktycznych
realizacji działań profilaktycznych, recenzentów, wykładowców itp.
oraz dla osób wspierających działania podejmowane w ramach
realizacji Harmonogramu Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

STRONA 4 z 272

pracownicy Państwowej Inspekcji San
itarnej
specjaliści/eksperci
przedstawiciele instytucji lub
organizacji tworzących i realizujących
system szkoleń i certyfikacji
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
psycholodzy
terapeuci

liczba szkoleń: 3
liczba odbiorców: 296
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
warsztatów - 42

liczba obszarów tematycznych: 5

Planowana kwota:
200000,00
Wydatkowana kwota:
145320,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota:
170000,00
Wydatkowana kwota:
143485,00
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Wydawnictwa/publikacje.
Przygotowanie lub wznowienie, druk i dystrybucja materiałów
————————————————— zawierających treści profilaktyczno-edukacyjne z zakresu
Krajowe Centrum ds. AIDS
problematyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową
(materiały zarówno dla indywidualnego odbiorcy jak i instytucji,
które prowadzą działania edukacyjne skierowane do różnych grup
społecznych).
W ramach działalności wydawniczej zrealizowano usługę druku i
dystrybucji następujących pozycji:
• „Choroby przenoszone drogą płciową” autorstwa doktor Ewy
Firląg-Burkackiej;
• „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS, bez względu na to gdzie
mieszkasz i pracujesz”;
• kalendarz ścienny na rok 2019, promujący adres strony www KC
ds. AIDS, poradni internetowej HIV/AIDS oraz Telefonu Zaufania
HIV/AIDS;
• kalendarz książkowy na rok 2019 promujący punkty
anonimowego testowania w kierunku HIV oraz adres strony
aids.gov.pl;
• zaproszenie do odwiedzenia punktów konsultacyjnodiagnostycznych wykonujących testy w kierunku HIV anonimowo,
bezpłatnie i bez skierowania.

pracownicy socjalni
liczba tytułów publikacji: 5
pracownicy służb mundurowych
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba egz
pracownicy służb ratunkowych
. - 737 716 szt.
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
autorzy i realizatorzy programów eduk
acyjno-profilaktycznych
inni
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
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Wspieranie (finansowe i
pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych.
—————————————————
organizacje pozarządowe

populacje kluczowe
liczba PKD: 30
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
liczba klientów PKD: 37663
osoby podejmujące ryzykowne
liczba konsultacji: 37663
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc

Wspieranie (finansowe i pozafinansowe) sieci punktów
konsultacyjno – diagnostycznych wykonujących anonimowe i
bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem około
testowym, według obowiązujących standardów Krajowego
Centrum ds. AIDS.
Na dzień 31.12.2018 r. zawartych było 30 umów na prowadzenie
punktów konsultacyjno–diagnostycznych (PKD) wykonujących
anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym. Trzy z ww. PKD finansowane były
głównie ze środków samorządowych, działają one wg przyjętych
standardów oraz otrzymują testy przesiewowe i potwierdzenia od
Krajowego Centrum ds. AIDS (Warszawa ul. Jagiellońska;
Zgorzelec; Jelenia Góra).
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
128916,16

Planowana kwota:
1283000,00
Wydatkowana kwota:
1424486,36
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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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
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Zwiększenie dostępności do
informacji i edukacji dostosowanych
do potrzeb grupy docelowej m. in.
przez finansowanie telefonu zaufania.
—————————————————
organizacje pozarządowe

Finansowanie programu Telefon Zaufania - profilaktycznego
programu ogólnopolskiego, adresowanego do wszystkich osób
zainteresowanych problematyką HIV/AIDS.
Program telefonu zaufania jest ukierunkowany na ogół
społeczeństwa, adresowany jest do wszystkich osób
zainteresowanych problematyką HIV/AIDS, ze szczególnym
uwzględnieniem osób podejmujących zachowania ryzykowne,
sprzyjające zakażeniu wirusem oraz do osób żyjących z HIV i ich
bliskich. Program ten jest szczególny ze względu na to, że jego
odbiorcą jest zawsze indywidualny rozmówca, który poprzez
poradę w telefonie zaufania, może poszerzyć swoją wiedzę,
obniżyć poziom lęku, lepiej zadbać o własne bezpieczeństwo,
otrzymać aktualną informację medyczną lub adres punktu
testowania.
Całodobowy Telefon Zaufania AIDS stanowi narzędzie profilaktyki
i jest stałym źródłem wiedzy i informacji o HIV/AIDS dla różnych
grup społecznych.

osoby podejmujące ryzykowne
liczba projektów/programów: 1
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby, które przebyły inne choroby
przenoszone drogą płciową
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
ofiary gwałtów
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
populacje kluczowe
osoby z zaburzeniami psychicznymi
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno – prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni)
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liczba PKD: 30
liczba klientów PKD: 37663
liczba konsultacji: 37663

Planowana kwota:
360000,00
Wydatkowana kwota:
361480,06
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota:
90000,00
Wydatkowana kwota:
117720,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce na
lata 2017-2021.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Strategia zwalczania epidemii HIV/AIDS realizowana m.in.
poprzez szeroką dostępność terapii ARV ma na celu poprawę
stanu zdrowia osób żyjących z HIV, odbudowę ich sytemu
odpornościowego (odbudowę limfocytów T CD4), zmniejszenie
ryzyka rozwoju AIDS, obniżenie poziomu zakaźności osoby
zakażonej wirusem HIV, a tym samym zmniejszenie ryzyka
transmisji zakażenia na osoby niezakażone i przerwanie transmisji
w populacji. Realizacja Programu polityki zdrowotnej Ministra
Zdrowia jest prowadzona za pośrednictwem ośrodków
referencyjnych. Program obejmuje m.in. zakup leków ARV, testów
diagnostycznych do monitorowania leczenia oraz szczepionek dla
dzieci matek HIV+.
Programem leczenia antyretrowirusowego (ARV) objęte są
wszystkie osoby zakażone HIV
i chore na AIDS spełniające kryteria medyczne, które są
obywatelami Polski oraz inne osoby podlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo ubezpieczające się
dobrowolnie (w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie
pisemnego wniosku, pod warunkiem posiadania miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w tym
kobiety w ciąży zakażone HIV oraz noworodki urodzone przez
matki zakażone HIV oraz osoby, które wymagają zastosowania
leków antyretrowirusowych w ramach postępowania
poekspozycyjnego po narażeniu na zakażenie HIV – ekspozycje
pozazawodowe wypadkowe.
W przypadku ekspozycji zawodowych, zgodnie z Ustawą z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.),
pracodawca lub zlecający pracę pokrywa koszty profilaktyki
poekspozycyjnej, w tym koszty leków antyretrowirusowych.
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Leczenie antyretrowirusowe osób
Realizacja Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia
żyjących z wirusem HIV w Polsce na pt..:"Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w
lata 2017-2021.
Polsce na lata 2017-2021" - koszty administracyjne.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS
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dzieci do 18 roku życia zakażone HIV
osoby zakażone HIV
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)
osoby zakażone HIV wchodzące w
dorosłość

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 22
liczba odbiorców: 11063
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
kobiet zciężarnych zakazonych
HIV Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
dzieci - 101
Wskaźnik dodatkowy 1: lixczba
ekspozycji pozazawodowych -

Planowana kwota: 3486756
00,00
Wydatkowana kwota:
203076818,92
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

dzieci do 18 roku życia zakażone HIV
osoby zakażone HIV
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 22
liczba odbiorców: 11063

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
72570,72
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce na
lata 2017-2021.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
2017 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2017 r. poz.
2426)), Krajowe Centrum
ds. AIDS otrzymało kwotę 19 762 322,00 zł z przeznaczeniem na
realizację Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.:
„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w
Polsce na lata 2017-2021”. Powyższe środki zostały wydatkowane
w I kwartale 2018 roku w kwocie 19 761 695,33 zł.

dzieci do 18 roku życia zakażone HIV
osoby zakażone HIV
dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)
osoby zakażone HIV wchodzące w
dorosłość

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 22

Planowana kwota:
19762322,00
Wydatkowana kwota:
19761695,33
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Realizacja projektów międzynarodowy
ch.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

1) Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm
Reduction (w skrócie HA-REACT), realizowany w latach
2015-2018:
Głównym celem projektu HA-REACT jest ograniczenie do roku
2020 występowania na terenie Unii Europejskiej liczby nowych
przypadków HIV, gruźlicy oraz wirusowego zapalenia wątroby
typu C wśród osób stosujących środki odurzające w iniekcjach
poprzez podniesienie poziomu profilaktyki oraz wdrażanie działań
redukcji szkód.
2) Joint Action on integrating prevention, testing and link to care
strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe
(INTEGRATE), realizowany w latach 2017-2020:
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.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
partnerzy osób zakażonych
osoby pozbawione wolności
populacje kluczowe
osoby żyjące z HIV/AIDS

liczba projektów/ działań: 6
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
organizacji i instytucji - 34

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
86870,18
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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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: 20

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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Świadczenie usług programistycznych
.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

1) Świadczenie usług programistycznych i konsultacji
dotyczących systemu informatycznego o nazwie "System do
obsługi bazy monitorującej Harmongram realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV".
2) Świadczenie usług programistycznych, serwisowych i
konsultacji dotyczących systemu informatycznego o nazwie
"System ankiet PKD" .
3) Koszt utrzymania portalu internetowego http://www.hivaids.edu.pl.

ogół społeczeństwa

raport/informacja z bazy: 3
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Planowana kwota:
77700,00
Wydatkowana kwota:
28688,40
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Monitoring mediów.
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi, przez wyspecjalizowaną
————————————————— firmę, codzienny monitoring prasy drukowanej i internetowej
Krajowe Centrum ds. AIDS
(strony informacyjne) w zakresie tematyki HIV/AIDS i zakażeń
przenoszonych drogą płciową.

16

Pozyskiwanie, gromadzenie i
udostępnianie informacji nt. HIV/AIDS
oraz innych zakażeń przenoszonych
drogą płciową ze źródeł pierwotnych,
prowadzenie badań własnych w celu
właściwej identyfikacji i poznania
potrzeb społecznych.

ogół społeczeństwa

Podsumowanie i analiza ankiet za lata 2015-2017, wypełnianych
ogół społeczeństwa
przez doradców w punktach konsultacyjno-diagnostycznych
(PKD) wykonujących anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku
HIV.Działania podejmowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w
tym działalność PKD mają istotne znaczenie dla edukacji i
profilaktyki zakażania wirusem HIV wśród szerokiej populacji
Polaków. Szczególnie w gronie osób znajdujących się w
kluczowych grupach ryzyka, jak grupa mężczyzn deklarujących
————————————————— podejmowanie kontaktów seksualnych z mężczyznami (MSM) czy
Krajowe Centrum ds AIDS
grupa osób przyjmujących środki psychoaktywne drogą iniekcji
(grupa IDU). Dzięki analizie wyników ankiet Krajowe Centrum ds.
AIDS może śledzić charakterystykę klientów, aby jak
najskuteczniej docierać z informacjami do osób z grup o
zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań. Dalszy rozwój
działalności i stałe funkcjonowanie PKD w świetle
przeprowadzonych analiz jawi się jako element niezbędny dla
efektywnego monitorowania zagrożeń i skutecznego zapobiegania
zakażeniom wirusem HIV w Polsce.
Przykładowe rekomendacje:
Uwidacznia się konieczność rozpoczęcia/poszerzenia działań
edukacyjnych prowadzonych wśród młodzieży – mogłoby to
przynieść pozytywny efekt w postaci zmniejszenia ryzykownych
zachowań, a także miałoby bezpośredni wpływ na zachowania tej
grupy w przyszłości - przenosząc się w czasie na kolejne grupy
wiekowe.
Grupą która jest bardziej uświadomiona w zakresie zagrożeń
związanych z wszelkimi ryzykownymi zachowaniami jest grupa
mężczyzn deklarujących odbywanie stosunków seksualnych z
mężczyznami. Niemniej nie można zaniechać działań edukacyjnoprofilaktycznych kierowanych do przedstawicieli tej grupy, gdyż
osoby te podejmują więcej zachowań ryzykownych niż pozostali.
Kobiety w ciąży - działania prewencyjne powinny zostać
skierowane w kierunku zachęcenia jak największej liczby kobiet
spodziewających się dziecka do wizyty i przeprowadzenia badania
na obecność wirusa HIV. Działania edukacyjne powinny zatem
być adresowane zarówno do samych kobiet jak również do
lekarzy.

liczba publikacji/artykułów: 12567
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
tytułów prasowych - 803

liczba raportów: 1

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
36669,99
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

226 129 341,55

Data wygenerowania: 2019-05-13

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Prowadzenie działań edukacyjnych
adresowanych do kadr
uczestniczących w realizacji zadań z
zakresu przeciwdziałania narkomanii
w tym opracowywanie i
upowszechnianie materiałów
informacyjno–edukacyjnych
dotyczących profilaktyki i leczenia
osób uzależnionych oraz zagrożeń
związanych z zakażeniami HIV, HCV i
HBV oraz chorób przenoszonych
drogą płciową wśród osób
stosujących substancje psychoaktywn
e.
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

W ramach zadania publicznego Fundacja „Res Humanae”
przygotowała i wydała publikację pt. „Zakażenia u osób
przyjmujących substancje psychoaktywne”. W książce pod
redakcją dr n. med. Grażyny Cholewińskiej-Szymańskiej zebrano
materiały zawierające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie
zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, w szczególności HIV,
HCV, HBV i innych chorób przenoszonych drogą płciową wśród
użytkowników narkotyków, aby zwiększyć wiedzę i umiejętności
wśród terapeutów, profilaktyków, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, psychologów i pracowników socjalnych i innych
zainteresowanych osób w tym zakresie.
Wydrukowano 1000 sztuk publikacji, dostępna jest również jej
elektroniczna wersja, którą można zamawiać bezpośrednio w
Fundacji Res Humanae.
Publikacja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu
Zdrowia i finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych.
Promocja polegała na przygotowaniu notek promocyjnych
skierowanych do grup zawodowych, które mogą być
zainteresowane publikacją, rozsyłana jest do partnerów i grupy
docelowej odbiorców publikacji (m.in. poprzez fundacyjną listę
mailingową, fanpage na Facebooku Fundacji (1Grudnia –
Fundacja Res Humanae) oraz newsletter Krajowego Centrum ds.
AIDS e-Kontra.
Publikacja zaplanowana została do bezpłatnej dystrybucji.
Odbywa się to dwutorowo: część publikacji rozsyłana jest do
kluczowych realizatorów programów terapeutycznych i
profilaktycznych realizowanych z środków Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, kolejna część do odbiorców, którzy
zgłaszają się indywidualnie po anonsach zamieszczonych w
mediach społecznościowych. Przekazujemy również książkę do
Biblioteki Narodowej i innych bibliotekom (egzemplarze
obowiązkowe), a także większych bibliotek publicznych. Pozostałe
egzemplarze dystrybuowane będą przez Fundację Res Humanae
i KBPN podczas wydarzeń szkoleniowych i konferencji.
Głównym celem publikacji było zwiększenie kompetencji
zawodowych kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii w zakresie zagrożeń związanych z
zakażeniami HIV, HCV, HBV, HAV oraz chorób przenoszonych
drogą płciową i gruźlicą wśród osób stosujących substancje
psychoaktywne poprzez udostępnienie narzędzia, które będzie
miało przystępną formę i możliwość łatwej aktualizacji, „2 w 1”,
czyli segregatora „Zakażenia u osób przyjmujących substancje
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ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
terapeuci

Finansowanie
Pozostałe

nakład: 1000
liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota:
119380,00
Wydatkowana kwota:
119380,00

psychoaktywne” – pogłębiona wiedza teoretyczna oraz krótkie
formy pomocnicze.
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla specjalistów i
instruktorów terapii uzależnień, lekarzy POZ, innych specjalistów
pracujących z osobami uzależnionymi od substancji
psychoaktywnych – w tym przedstawiciele organizacji
pozarządowych, psychologowie, pracownicy socjalni, pracownicy
więziennictwa i niższy personel medyczny.
Publikacja została przygotowana w formie wygodnego
segregatora w formacie A5 z przekładkami – dzięki temu możliwe
będzie uzupełnianie aktualnych informacji oraz wyjmowanie
informacji nieaktualnych (np. dane teleadresowe ośrodków i
instytucji, lista programów). W ramach segregatora przygotowano
też „ściągawki” – najważniejsze informacje podane w krótkiej
formie, które można mieć zawsze pod ręką, powiesić na tablicy,
itp. Dostępna jest również wersja elektroniczna z możliwością
pobrania jej.
Co do zakresu tematycznego, publikację podzielono na pięć
części/bloków tematycznych:
I. Zakażenia i najczęstsze stany kliniczne u osób przyjmujących
substancje psychoaktywne, w tym
- kluczowa wiedza (drogi zakażeń, objawy, zapobieganie,
epidemiologia i dostęp do leczenia w Polsce) na temat:
• Zakażenia HIV,
• Wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C,
• Gruźlicy,
• Chlamydiozy, kiły, rzeżączki i innych chorób przenoszonych
drogą płciową;
- wytyczne europejskie w zakresie zapobiegania zakażeniom
chorobami zakaźnymi związanym z używaniem substancji
psychoaktywnych, przykłady dobrych praktyk w EU/EEA;
- korelacje pomiędzy HIV, HCV, HBV i chorobami przenoszonymi
drogą płciową a używaniem substancji psychoaktywnych,
zakażenia wśród osób używających narkotyków iniekcyjnie,
szacowanie ryzyka zakażenia;
- nowe zjawiska związane z używaniem substancji
psychoaktywnych o wysokim stopniu ryzyka zakażenia (chemsex,
slamsex, teensex…);
- nowe substancje psychoaktywne a zakażenia;
- podwójna diagnoza (zakażenia i zaburzenia psychiczne) u
użytkowników narkotyków
* dodatkowe jednokartkowe materiały, tzw. „ściągawki”
(kompendia z kluczowymi informacjami), które można wypiąć i
mieć zawsze pod ręką, powiesić na tablicy, itp.
II. Oferta testowania w celu identyfikacji wybranych zakażeń u
osób przyjmujących substancje psychoaktywne, w tym:
- testowanie w kierunku HIV, HCV, HBV, chorób przenoszonych
drogą płciową w Polsce, w tym kwestie dotyczące poufności,
ujawniania danych oraz prowadzenia rozmowy z pacjentem
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odnośnie do wyników jego badań;
* dodatkowe jednokartkowe materiały, tzw. „ściągawki”
(kompendia z kluczowymi informacjami), które można wypiąć i
mieć zawsze pod ręką, powiesić na tablicy, itp.
III. Założenia i realizacja programów redukcji szkód
IV. Aspekty etyczno-prawne
- kwestie dotyczące stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV, HCV, HBV oraz chorób zakaźnych przenoszonych drogą
płciową w Polsce, zwłaszcza jeśli używają narkotyków;
V. Informacje praktyczne – gdzie szukać pomocy oraz wybrane
programy w ofercie dla osób uzależnionych.
Autorzy:
Aspekty medyczne: dr n med. Grażyna Cholewińska, ordynator X
Oddziału, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Testowanie: dr. n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes
Fundacji Edukacji Społecznej, koordynator dwóch Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych w Warszawie
Redukcja szkód: mgr Magdalena Bartnik, Fundacja PREKURSOR
Aspekty etyczno-prawne: dr Katarzyna Julia Kowalska, Patryk
Gacka, Uniwersytet Warszawski
Informacje praktyczne i wybrane programy: Marta Walichnowska,
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie
MONAR.
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Realizacja w 2018 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

Zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do ogół społeczeństwa
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m.in. poprzez: strony
internetowe, telefon zaufania, internetową poradnię, biuletyn
informacyjny, portale społecznościowe, materiały informacyjno edukacyjne jak również raport o stanie narkomanii 2018
(https://www.cinn.gov.pl/portal?id=1422911)
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liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 400

Planowana kwota:
33000,00
Wydatkowana kwota:
33000,00
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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)

Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi osoby podejmujące ryzykowne
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
zachowania
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV. Działania środowiskowe
ukierunkowane na grupę docelową, których elementem jest m.in.
dystrybucja prezerwatyw i lubrykantów. W wyniku
przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2018 r., przyjęto
do realizacji 10 programów w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie,
Lublinie, Gliwicach, Krakowie i Zielonej Górze.
Realizacja programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych
wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

liczba projektów: 10

Planowana kwota:
240440,00
Wydatkowana kwota:
240440,00

—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii
20

Redukcja szkód. Wspieranie realizacji
programów redukcji szkód
zdrowotnych i społecznych wśród
osób używających szkodliwie i
uzależnionych od środków
odurzających, substancji
psychotropowych i NSP, obejmujące
m.in. działalność edukacyjną,
wsparcie społeczne i socjalne,
programy wymiany igieł i strzykawek
(zapobieganie zakażeniom
przenoszonym drogą krwi) oraz
testowanie w kierunku zakażeń krwiop
ochodnych
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

W roku 2018 sfinansowano realizację 15 programów redukcji
szkód zdrowotnych wśród osób uzależnionych, w tym 3 projekty
zintegrowanych centrów redukcji szkód. Programy były
prowadzone głównie w większych miastach Polski w Warszawie,
Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Puławach,
Olsztynie, Lublinie, Wrocławiu, Chorzowie, Nowej Soli 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,
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osoby podejmujące ryzykowne
liczba programów: 15
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
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
populacje kluczowe

Planowana kwota:
1652599,00
Wydatkowana kwota:
1652599,00

•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.
21

Realizacja w 2018 r. Narodowego
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

W 2018 roku realizowane było badanie pt. „Stan zdrowia osób
przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciach w zakresie
chorób zakaźnych przenoszonych poprzez naruszenie ciągłości
tkanek oraz kontakty seksualne. Rozpowszechnienie. Wiedza.
Zachowania.” Celem zadania było przeprowadzenie analizy
epidemiologicznej i statystycznej danych z badań serologicznych
na obecność markerów zakażenia HBV/HCV/HIV/kiłą oraz
badania kwestionariuszowego. Analiza epidemiologiczna i
statystyczna pozwala ocenić stan zdrowia osób przyjmujących
środki odurzające we wstrzyknięciach w zakresie chorób
zakaźnych przenoszonych poprzez naruszenie ciągłości tkanek
oraz kontakty seksualne, a tym samym oszacować częstość
występowania zakażeń HBV, HCV, HIV oraz kiły w badanej
populacji.

przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych

liczba/wykaz badań: 1
wyniki badań: 1

Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota:
22000,00

Razem:
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2 067 419,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

22

Wsparcie Krajowego Centrum ds.
AIDS w realizacji kampanii społecznej
skierowanej do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Upowszechnianie informacji o kampanii „Mam czas rozmawiać
(#mamczasrozmawiac) na stronie internetowej urzędu oraz
poprzez social media.
Pomoc w dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
oodsłon - 3719
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 9992

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

23

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

Popularyzacja za pośrednictwem strony internetowej urzędu i
social media informacji nt. bezpłatnych testów oraz Punktów
Konsulatcyjno-Diagnostycznych prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV. Post edukacyjny w ramach
Europejskiego Tygodnia Testowania.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
postów- 1
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
odbiorców - 18424

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

24

Monitorowanie i przekazywanie
informacji o aktualnym stanie
prawnym oraz szkoleniach w zakresie
HIV/AIDS do wojewódzkich
koordynatorów Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

Popularyzowanie informacji o aktualnym stanie prawnym w
zakresie HIV/AIDS na stronie urzędu, w mediach
społecznościowych oraz przekazanie pisma dot. szkoleń do
koordynatorów wojewódzkich

ogół społeczeństwa
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

liczba inicjatyw/działań: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 16

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

—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny
25

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

Zebranie cząstkowych sprawozdań z realizacji poszczególnych
zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS od wojewódzkich stacji sanitarnoepidemiologicznych.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za 2018 rok.

przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

raport/informacja z bazy: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 16

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

26

Monitorowanie i udostępnienie treści
publikacji i artykułów w prasie w
zakresie HIV/AIDS.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualizowanie strony internetowej urzędu w zakresie
najnowszych informacji dotyczących profilaktyki HIV/AIDS.
Udostępnianie postów edukacyjno-profilaktycznych w ramach
obchodów m.in Światowego Dnia AIDS, Europejskiego tygodnia
Testowania, Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS,
Światowego dnia Wirusowego Zapalenia wątroby,
Międzynarodowego Dnia Pocałunuku.

realizatorzy Programu
ogół społeczeństwa
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

liczba publikacji/artykułów: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 33677

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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0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

27

Ekspozycja plakatów "Mam czas rozm
awiać".
—————————————————
WSSE w Białymstoku

Ekspozycja plakatów przygotowanych przez Krajowe Centrum ds. ogół społeczeństwa
AIDS w ramach realizacji kampanii społecznej "Mam czas
rozmawiać", w autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku
oraz w siedzibie WSSE. Plakaty zachęcały do wykonania
aninimowego i bezpłatnego testu w kierunku HIV oraz promowały
punkty testowania.

28

Emisja spotu edukacyjnego "Mam
Emisja spotu edukacyjnego przygotowanego przez Krajowe
czas rozmawiać" w TVP O/Białystok. Centrum ds. AIDs w ramach kampanii społecznej "Mam czas
————————————————— rozmawiać" w TVP O/Białystok.
WSSE w Białymstoku

29

30

Finansowanie
Pozostałe

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: plakaty
wyeksponowane były w 20
autobusach

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: 206,00

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
emisji spotu - 30

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: 1353,00

Emisja spotu edukacyjnego
Emisja spotu edukacyjnego przygotowanego przez Krajowe
przygotowanego przez Krajowe
Centrum ds. AIDS w ramach kampanii społecznej "Mam czas
Centrum ds. AIDS w ramach kampanii rozmawiać" w Radio Eska w Białymstoku.
społecznej "Mam czas rozmawiać" w
Radio Eska w Białymstoku.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba imprez: 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
Wojewoda: 688,00

Organizacja akcji informacyjnoedukacyjnych.
—————————————————
PSSE w Siemiatyczach, Bielsku
Podlaskim, Hajnówce, Sejnach

uczniowie szkół gimnazjalnych: /700
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1610

liczba imprez: 8

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

Organizacja akcji informacyjno-edukacyjnych w szkołach
ponadgimnazjalnych. Podczas akcji w punkcie informacyjnoedukacyjnym prowadzono konkursy wiedzy, rozdawictwo
materiałów oświatowo-zdrowotnych oraz poradnictwo.
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31

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

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach
zadania przeprowadzono etap klasowy, szkolny, powiatowy (w 14
powiatach) oraz wojewódzki. Ponadto opracowano regulamin
konkursu oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia
konkursu. Prowadzono narady ze współorganizatorami działań
oraz rozpropagowano olimpiadę w szkołach. Brano udział w
opracowywaniu pytań konkursowych oraz w obradach jury.
Zakupiono nagrody konkursowe , przygotowano gadżety,
podziekowania uczestnikom, nauczycielom oraz dyplomy
laureatom. Zorganizowano uroczyste podsumowanie konkusu.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
3000/2929

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
120,00
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
Wojewoda: 5950,27

32

Całodzienny motyw przewodni
dotyczący HIV/AIDS w rozgłośni radio
wej.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku

Całodzienny motyw przewodni dotyczący HIV/AIDS w rozgłośni
radiowej: konkurs radiowy, rozmowy z ekspertami w zakresie
HIV/AIDS, emisja spotu edukacyjnego. W ramach zadania
przygotowano i przekazano pytania konkursowe oraz nagrody
laureatom konkursu.

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

33

Organizacja konkursu wiedzy o HIV/AI
DS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Sejnach

Organizacja konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla pracowników WSSE uczniowie szkół gimnazjalnych: /100
w Białymstoku oraz uczniów szkół gimnazjalnych powiatu
pracownicy Państwowej Inspekcji
sejneńskiego. W ramach zadania przygotowano plakat
Sanitarnej: /160
propagujący konkurs, ankietę z pytaniami o HIV/AIDS oraz
nagrody laureatom.

liczba imprez: 2

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

34

Organizacja punktów informacyjnoedukacyjnych.
—————————————————
PSSE w Białymstoku, Bielsku
Podlaskim, Hajnówce, Sejnach,
Grajewie

Zorganizowanie i obsługa punktów informacyjno-edukacyjnych
podczas imprez masowych oraz w środowisku szkolnym.
Przygotowanie i propagowanie materiałów edukacyjnych,
opracowywanie pytań konkursowych, prowadzenie konkursów ,
nagradzanie uczestników, prowadzenie poradnictwa.

liczba imprez: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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ogół społeczeństwa: /130
uczniowie szkół gimnazjalnych: /180
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/740

35

Ekspozycja plakatów w szynobusach. Ekspozycja plakatów przygotowanych przez WSSE w Białymstoku ogół społeczeństwa: /10000
————————————————— w ramach obchodów Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na
WSSE w Białymstoku
AIDS w szynobusach kursujących po woj. podlaskim. Plakaty
przypominały o obchodach oraz promowały anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV.

liczba inicjatyw: 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

36

Narady
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Białymstoku, Siemiatyczach,
Hajnówce, Łomży, Zambrowie,
Sejnach, Grajewie

Narady roboczne ze współrealizatorami działań. W naradach
uczestniczyli przedstawiciele PIS oraz placówek nauczania i
wychowania, podmiotów leczniczych, lokalnych instytucji
działających w obszarze zdrowia publicznego. Podczas narad
planowano wspólne działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia: /6
pracownicy oświaty: /46
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /4
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /8

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
narad 22

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

37

Szkolenia
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Zambrowie, Mońkach

Szkolenie koordynatorów powiatowych nt "Zachowania ryzykowne
wśród młodzieży" oraz studentów II roku Wydziału Nauk o
Zdrowiu. Ponadto przeprowadzono szkolenie nt "Medyczne i
psychospołeczne aspekty HIV/AIDS" dla nauczycieli.

pracownicy oświaty: /54
pracownicy służb mundurowych: /29
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /23
studenci: /8

liczba odbiorców: 98
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń -6

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: 450,00

38

Warsztaty edukacyjne.
—————————————————
WSSE w Białymstoku, 14 PSSE
województwa podlaskiego

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych "Uczymy się żyć bez
ryzyka AIDS". Warsztaty odbyły się w 14 powiatach województwa
podlaskiego, a uczestnikami byli uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Pracownicy PIS w ramach zadania
wytypowali szkoły zainteresowane edukacją oraz przygotowali
materiały oświatowo-zdrowotne nt. HIV/AIDS.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/446

liczba działań edukacyjnych: 7
liczba odbiorców: 446

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
Wojewoda: 3360,00
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39

Zajęcia edukacyjne.
—————————————————
PSSE w Białymstoku, Suwałkach,
Hajnówce, Łomży, Zambrowie, Kolnie,
Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem

W ramach realizacji zadania przygotowano prezentację
multimedialną oraz materiały edukacyjno -informacyjne
uczestnikom spotkania. Przeprowadzono zajęcia i sporządzono
dokumentację z realizacji zadania.

uczniowie szkół gimnazjalnych: /224
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/983
kobiety w ciąży: /24
pracownicy ochrony zdrowia: /10
pracownicy oświaty: /21
mieszkanki internatu: /25
studenci : /8
uczestnicy wypoczynku letniego
(młodzież): /622

liczba działań edukacyjnych: 58
liczba odbiorców: 1917

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

40

Dystrybucja materiałów oświatowoDystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych do PSSE woj.
zdrowotnych.
podlaskiego, placówek nauczania i wychowania, podmiotów
————————————————— leczniczych.
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia: /175
pracownicy oświaty: /435
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14

liczba tytułów publikacji: 15

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

41

Ekspozycja form wizualnych.
—————————————————
WSSE w Białymstoku, 14 PSSE
województwa podlaskiego

Ekspozycja form wizualnych w siedzibie WSSE i PSSE.
ogół społeczeństwa
Eksponowane materiały dotyczyły między innymi: Kampanii "Mam
czas rozmawiać", Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS
oraz Światowego Dnia Walki z AIDS.

liczba obszarów tematycznych: 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

42

Zamieszczanie informacji w lokalnych
mass mediach, stronach
internetowych, portalach społeczności
owych.
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

Zamieszczanie informacji o HIV/AIDS i działaniach realizowanych
przez PIS oraz kampaniach społecznych na stronach
internetowych PIS i instytucji współpracujących z PIS, portalach
społecznościowych. W ramach zadania przekazywano równiez
informacje do lokalnych mass mediów.

liczba obszarów tematycznych: 1
liczba tytułów publikacji: 58

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
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ogół społeczeństwa

43

Udział w pracach Wojewódzkiego
Przedstawienie podczas spotkania sprawozdania z działań
Zespołu ds realizacji Krajowego
podjętych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS przez WSSE w
Programu Zapobiegania Zakażeniom Białymstoku.
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Suwałkach

inni: /15

liczba zespołów: 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

44

Wizytacje.
Przeprowadzenie wizytacji i kontroli problemowych w placówkach
————————————————— realizujących Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
Zwalczania AIDS.
województwa podlaskiego

realizatorzy Programu: /47
koordynatorzy powiatowi Programu

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wizytacji/kontroli 47

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

45

Opracowanie i przesłanie informacji
do placówek.
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia: /161
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /51
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14
pracownicy oświaty: /176

liczba publikacji: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 68,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

46

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego
metodycznego i merytorycznego.
skierowanego do realizatorów Krajowego Programu oraz podczas
————————————————— lokalnych imprez środowiskowych.
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia: /160
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14
pracownicy oświaty: /400

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

Opracowanie i przesłanie informacji do podległych i
wspólpracujących z PIS placówek. W ramach zadania przekazano
pisma zachęcające do podjęcia działań informacyjnoedukacyjnych w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, kampanii "Mam czas
rozmawiać", Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS,
Światowego Dnia AIDS, Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
HIV/AIDS. W ramach zadania przesyłano równiez informacje o
ofertach szkoleniowych w zakresie HIV/AIDS oraz prośbę o
zamieszczenie informcji o HIV/AIDS na stronach internetowych
instytucji.

Razem:
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288,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

47

Ogólnopolska kampania ph. „Coś was
łączy ? Zrób test na HIV” .
—————————————————
10 PSSE

Realizację ogólnopolskiej kampanii ph. „Coś was łączy ? Zrób test ogół społeczeństwa: /12932
na HIV” kontynuowało 9 PSSE. Kampania zachęcała do poznania
swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na
temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia . W jej
ramach podjęto następujące działania:
- nagłośnienie kampanii w mediach (informacje prasowe, strony
internetowe i portale społecznościowe PIS),
- promowanie kampanii wśród społeczności lokalnej poprzez
radiowęzeł Targowiska Miejskiego w Rypinie,
- nagłośnienie kampanii w ramach działań edukacyjnych
podejmowanych przez PIS (prelekcje, wykłady, debaty, imprezy
masowe),
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do adresatów
kampanii,
- organizacja stoisk informacyjno-edukacyjnych (promowanie
kampanii, rozdawnictwo materiałów kampanijnych)
- wystosowanie pism z informacją nt. kampanii do władze
samorządowych,
- emitowanie spotów kampanijnych i hasła kampanii na telebimie
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

liczba stoisk informacyjnych: 28
liczba kampanii: 1

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

48

Ogólnopolska kampania społeczna o
charakterze edukacyjnoprofilaktycznym ph. #mamczasrozma
wiać.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) włączyła się w realizację
ogół społeczeństwa: 2600/3590
ogólnopolskiej kampanii społecznej Krajowego Centrum ds.AIDS
ph. #mamczasrozmawiać. Model kampanii w 2018 roku, kład
szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego
pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania
w kierunku HIV. Kampania była realizowana w dwóch etapach. W
jej ramach podjęte zostały następujące dziłania:
- nagłośnienie kampanii w mediach (TV, prasa, radio, strony
internetowe i portale społecznościowe PIS),
- promowanie kampanii wśród społeczności lokalnej poprzez
radiowęzeł Targowiska Miejskiego w Rypinie,
- nagłośnienie kampanii w ramach działań edukacyjnych
podejmowanych przez PIS (prelekcje, wykłady, debaty),
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do adresatów
kampanii,
- organizacja stoisk informacyjnych-edukacyjnych (promowanie
kampanii, rozdawnictwo materiałów kampanijnych)
- wystosowanie pism z informacją nt. kampanii do partnerów
lokalnych (władze samorządowe, dyrektorzy placówek oświatowowychowawczych i podmiotów leczniczych),
- emitowanie spotów i hasła kampanii na telebimach WSSE w
Bydgoszczy oraz Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 42
liczba imprez: 20

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

STRONA 25 z 272

49

Ogólnopolska kampania społeczna
pn. Jeden test. Dwa życia. Zrób test
na HIV. Dla siebie i swojego dziecka
™.
—————————————————
PSSE w Aleksandrowie Kujawskim

W roku 20018 realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej pn.
Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka™, adresowanej do kobiet w wieku prokreacyjnym i
lekarzy ginekologów, realizowała PSSE w Aleksandrowie
Kujawskim. W jej ramach pracownik OZiPZ PSSE podjął
następujące działania:
- narada w Poradni Medycyny Szkolnej w Aleksandrowie
Kujawskim (pielęgniarki, higienistki szkolne, lekarz pediatra - 12
osób ).
- wystawa materiałów edukacyjnych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie.
- dystrybucja materiałów kampanijnych do podmiotów leczniczych
zwłaszcza do poradni "K"
- ekspozycje materiałów informacyjno-edukacyjnych w poradniach
"K" i innych podmiotach leczniczych.

50

Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS ) jak co roku aktywnie
ogół społeczeństwa: 70/12000
włączyła się w organizację obchodów Światowego Dnia AIDS.
Większość zadań realizowanych było przy współpracy z
partnerami lokalnymi. W ramach wydarzenia podjęte zostały
następujące działania:
- rozpropagowanie wśród partnerów lokalnych informacji nt.
obchodów Światowego Dnia AIDS (lokalne media, władze
samorządowe, dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych,
dyrektorzy/kierownicy podmiotów leczniczych, obiektów kultury ),
- inicjowanie/współorganizowanie działań edukacyjnoprofilaktycznych w szkołach (wykłady, prelekcje, konkursy,
wystawy prac pokonkursowych, ekspozycje materiałów
informacyjno–edukacyjnych, punkty informacyjne, akcje
prozdrowotne, apele, debaty),
- nagłośnienie tematyki obchodów za pośrednictwem stron
internetowych PIS i samorządów lokalnych, Biuletynów Informacji
Publicznej, portali informacyjnych, radiowęzła Targowiska
Miejskiego w Rypinie,
- organizowanie punktów informacyjno–edukacyjnych wraz z
ekspozycją materiałów oświatowo- zdrowotnych nt. HIV/AIDS w
siedzibach PIS oraz w siedzibach instytucji partnerskich; WSSE
w Bydgoszczy prowadziła punkt informacyjno–edukacyjny w
Bydgoskiej Szkole Wyższej. W ramach jego działalności udzielono
porad 26 osobom,
- narady z partnerami/współorganizatorami obchodów (władze
samorządowe, dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych,
dyrektorzy/kierownicy podmiotów leczniczych, obiektów kultury,
-dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do partnerów
lokalnych (placówki oświatowo-wychowawcze, podmioty
lecznicze, biblioteki, lokalne urzędy),
- akcja "Czerwona kokardka" - wydarzenie realizowały 4 PSSE
(Aleksandrów Kujawski, Chełmno, Tuchola, Włocławek). Zgodnie
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lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /1
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: /11
lekarze ginekolodzy/położnicy
kobiety w wieku prokreacyjnym: /100

liczba kampanii: 1

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

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 10
liczba imprez: 65

Planowana kwota: 450,00
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
PIS: 0,00

z tradycją akcje lokalnie przeprowadzone zostały 1 grudnia. W
tym szczególnym dniu w centach miast zapłonęły czerwone
znicze ułożone w kształcie kokardki, wśród przechodniów
prowadzono działania edukacyjne (poradnictwo w zakresie
HIV/AIDS, dystrybucja materiałów informacyjnych), młodzież
szkolna uczestnicząca w happeningach/wiecach głosząc hasła
tematycznie związane z problematyką tolerancji wobec osób
żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS oraz solidaryzowania
się z nimi i ich rodzinami, w szkołach odbywały się apele/debaty
poświęcone wydarzeniu. Działaniami akcyjnymi objętych zostało
780 osób.
- akcja informacyjno-edukacyjna na ulicy Gdańskiej i Dworcowej w
Bydgoszczy - akcję przeprowadzili pracownicy PSSE w
Bydgoszczy wraz z wolontariuszami PCK . Zainteresowanym
tematyką HIV/AIDS mieszkańcom Bydgoszczy udzielano porad na
w/w temat, przekazywano materiały informacyjno-edukacyjne,
przypinano wykonane prze wolontariuszy czerwone kokardki 500.
51

Współpraca z lokalnymi mediami.
Z lokalnymi mediami współpracowały 2 PSSE i WSSE w
ogół społeczeństwa: /60000
————————————————— Bydgoszczy.
WSSE i 2 PSSE
PSSE w Inowrocławiu - w ramach obchodów Światowego Dnia
AIDS w lokalnym radiu z pracownikiem OZ została nagrana
rozmowa na temat profilaktyki HIV/AIDS w tym zachowań
ryzykownych. Poruszono również tematykę kampanii dotyczącej
testowania oraz kampanii „Mam czas rozmawiać”.
PSSE w Toruniu - wypowiedź tematyczna pracownika Sekcji
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Toruniu dla TV
Toruń i radia PiK.
WSSE w Bydgoszczy - z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS
rzecznik prasowy WSSE w Bydgoszczy wziął udział w programie
TV Bydgoszcz.
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liczba imprez: 3

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

52

Punkty informacyjno-edukacyjne.
Punkty informacyjno-edukacyjne stanowią jedną z dość często
ogół społeczeństwa: 5800/7570
————————————————— stosowanych form edukacyjnych w profilaktyce HIV/AIDS.
WSSE i 10 PSSE
Organizowane były przez pracowników Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (PIS) podczas imprez masowych (festyny, pikniki
rodzinne, dożynki, osiedlowe dni zdrowia), w ramach akcji
informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych oraz siedzibach Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. W punktach można było uzyskać poradę
specjalisty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz otrzymać ulotki,
broszury na powyższy temat. Towarzyszyły im często wystawy
wydawnictw oświatowo-zdrowotnych oraz inne atrakcje
zachęcające zgromadzoną ludność do ich odwiedzenia
(quizy/konkursy, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, tlenku węgla w
wydychanym powietrzu, ćwiczenia z alkogoglami i narkogoglami).
Łącznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
zorganizowano 28 punktów informacyjno-edukacyjnych.

liczba stoisk informacyjnych: 28

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

53

Wystawy/punkty ekspozycji
materiałów informacyjnoedukacyjnych na temat AIDS/HIV .
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 8 PSSE

Wystawy/punkty ekspozycji materiałów informacyjnoogół społeczeństwa: 1740/5340
edukacyjnych na temat AIDS/HIV organizowane były przez
pracowników PIS w ramach akcji profilaktycznych, w siedzibach
jednostek macierzystych oraz siedzibach instytucji partnerskich
(władze samorządowe, placówki oświatowo-wychowawcze,
podmioty lecznicze, biblioteki, centra kultury) . W instytucjach tych
eksponowano wszelkiego rodzaju wydawnictwa poświęcone
problematyce HIV/AIDS oraz prowadzono ich rozdawnictwo.
Pracownicy PIS zorganizowali 23 ekspozycje materiałów
informacyjno-edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS.

liczba imprez: 23

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

54

Szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/A
IDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy

WSSE w Bydgoszczy była organizatorem dwóch szkoleń z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Szkolenia dla osadzonych i
funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koronowie (19 osób) oraz
szkolenia pn. "Zapobieganie zakażeniom w placówkach
leczniczych, salonach fryzjerskich i kosmetycznych" dla
pracowników PIS (OZiPZ, N.HK, N.EP - 91 osób). Szkolenie dla
pracowników PIS organizowane był przy współpracy z firmą
Medilab.

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 110

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 Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 91/91
osadzeni i funkcjonariusz Zakładu
Karnego w Koronowie: 19/19

55

Narady z partnerami lokalnymi.
W 2018 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
————————————————— przeprowadzili 86 narad w celu pozyskania partnerów lub
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE
kontynuacji współpracy (wymiana doświadczeń, określenie
priorytetów oraz zakresu współpracy). W naradach uczestniczyli
przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych (dyrektorzy
szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni), obiektów kultury,
podmiotów leczniczych (pielęgniarki, higienistki szkolne, położne,
lekarze ginekolodzy), Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Żninie, władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji
pozarządowych (403 osób).

pracownicy ochrony zdrowia: 80/95
pracownicy oświaty: 150/186
pracownicy służb mundurowych:
13/12
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 25/30
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 16/25
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 6/5
inni: 60/50

liczba działań edukacyjnych: 50
liczba odbiorców: 403

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

56

Edukacja dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
4 PSSE

uczniowie szkół podstawowych:
185/370
pracownicy oświaty: /21
dzieci w wieku przedszkolnym:
160/531
rodzice dzieci objętych edukacją:
60/188

liczba działań edukacyjnych: 4
liczba odbiorców: 1110

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
Urząd Miasta: 0,00

Zadanie realizowane jest na terenie województwa kujawskopomorskiego od 2008 roku. Grupę docelową stanowią dzieci w
wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (klasy I-III). W jego ramach organizowane były
zajęci edukacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, które
prowadzili przeszkoleni w tym obszarze tematycznym
nauczyciele. Podczas zajęć wykorzystywane były wydawnictwa
KC ds. AIDS (książeczka pt. "Mali przyjaciele", kolorowanka pt.
"Zawsze Razem"). Zadanie realizowały 4 Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE w Brodnicy, Inowrocławiu,
Toruniu i Włocławku).
1. PSSE w Brodnicy realizowało 10 edycję przedsięwzięcia
edukacyjnego pn, „Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS”. Zajęcia
poprowadzili przeszkoleni w zakresie problematyki HIV/AIDS
nauczyciele. Łącznie edukacją objętych zostało 408 dzieci (306
przedszkolaków, 102 uczniów szkoły podstawowej) oraz 148
rodziców.
2. PSSE w Inowrocławiu po raz trzeci realizowała tego typu
przedsięwzięcie. Zajęcia z dziećmi poprowadzili przeszkoleni
przez pracownika pionu Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
PSSE w Inowrocławiu nauczyciele (7). Edukacją objętych zostało
33 uczniów klas I-III szkół podstawowych.
3. PSSE w Toruniu po raz 7 realizowała przedsięwzięcie
edukacyjne pn. „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS?”. W jego
ramach przeprowadzone zostały
5 - godzinne warsztaty dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego (12 osób) oraz zajęcia
edukacyjne dla dzieci. Warsztaty poprowadził pracownik PSSE w
Toruniu i metodyk z Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacyjnego Nauczycieli w Toruniu. W Przedsięwzięciu
uczestniczyło 8 placówek oświatowo-wychowawczych
(przedszkola, szkoły podstawowe). Łącznie edukacją objętych
zostało 400 dzieci. Zadanie zostało sfinansowane przez Urząd
Miasta Torunia.
4. PSSE we Włocławku było inicjatorem cyklu zajęć pt.
„Rozmowy z dziećmi o AIDS”. Zajęcia z dziećmi poprowadzili
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przeszkoleni przez pracownika pionu Oświata Zdrowotna i
Promocja Zdrowia PSSE we Włocławku nauczyciele. W zajęciach
tych uczestniczyły dzieci z 2 włocławskich przedszkoli (60 dzieci)
oraz ich rodzice (70) -5 edycja.
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Edukacja młodzieży szkolnej z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 9 Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (OZiPZ)
przeprowadzili 80 zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (12 WSSE w Bydgoszczy i 68 PSSE). Najczęściej
stosowanymi formami edukacyjnymi w ramach powyższego
zadania były: prelekcje, pogadanki, wykłady, prezentacje
multimedialne, warsztaty, projekcje filmów. Uczestniczyli w nich
uczniowie szkół różnego szczebla (niekiedy nauczyciele,
pedagodzy szkolni, rodzice). Zajęcia prowadzili pracownicy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) samodzielnie bądź przy
współpracy z partnerami lokalnymi (funkcjonariusz Komendy
Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, pedagog z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie, nauczyciele,
specjaliści z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Zajęciom często
towarzyszyły inne wydarzenia edukacyjne (punkty informacyjnoedukacyjne, ekspozycje materiałów edukacyjnych, ich
rozdawnictwo), których organizatorami/realizatorami byli
pracownicy PIS. Finansowego wsparcia na realizację zadania w
powiecie lipnowskim udzieliły wszystkie działające na tym terenie
władze samorządowe. Łącznie edukacją objęto 2797 osób.
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Edukacja nauczycieli i pedagogów
szkolnych z zakresu profilaktyki HIV/A
IDS.
—————————————————
2 Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne

Zadanie realizowały 2 Powiatowe Stacje Sanitarnopracownicy oświaty: 30/39
Epidemiologiczne (PSSE w Toruniu i we Włocławku).
1. PSSE w Toruniu zorganizowała szkolenie dla szkolnych
realizatorów programu pt. „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową”. Szkolenie przeprowadził pracownik
Sekcji N.OZ PSSE w oparciu o wydawnictwo KC ds. AIDS Podręcznik dla twórców programu edukacyjnego. Przeszkoleni
nauczyciele otrzymali stosowne pakiety edukacyjne (w tym
ćwiczenia z w/w podręcznika) do wykorzystania w pracy z
uczniami. Program w placówkach go realizujących był
monitorowany przez pracowników OZiPZ PSSE w Toruniu, którzy
na bieżąco udzielali jego realizatorom wsparcia merytorycznego i
metodycznego.
PSSE we Włocławku zorganizowała dwa 8 godzinne zajęcia
warsztatowe z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i uzależnień od
substancji psychoaktywnych dla nauczycieli i pedagogów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Warsztaty prowadzili:
pedagog, specjalista ds. uzależnień i profilaktyki HIV/AIDS,
kierownik Sekcji OZ PSSE we Włocławku. W zajęciach
uczestniczyły 32 osoby. Finansowego wsparcia na realizację
zadania udzieliło Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej O.T.
we Włocławku.
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uczniowie szkół podstawowych: /1019 liczba odbiorców: 2797
uczniowie szkół gimnazjalnych:
liczba działań edukacyjnych: 80
1000/578
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1290/1083
pracownicy oświaty: /57
rodzice: /60
Słuchacze Medyczno-Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 39

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
inne: 0,00
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 750,00
Urząd Gminy: 4000,00

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
inne: 190,00
PIS: 1100,00
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Konferencja naukowo-szkoleniowa z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE w Toruniu

28.11.2018 r. w Centrum Konferencyjnym FILMAR w Toruniu
odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona
problematyce HIV/AIDS i uzależnieniom. Konferencja
zorganizowana została w związku z obchodami Światowego Dnia
AIDS. Nad wydarzeniem honorowy patronat przyjął Wojewoda
Kujawsko – Pomorski. Organizatorami konferencji byli:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Polskie
Towarzystwo Higieniczne Oddział Toruńsko – Włocławski, Miasto
Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. W konferencji
uczestniczyło 200 osób (przedstawiciele władz samorządowych,
pracownicy inspekcji sanitarnej, członkowie Polskiego
Towarzystwa Higienicznego oraz nauczyciele i młodzież szkół
ponadgimnazjalnych powiatu toruńskiego). Zadanie zostało
sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Torunia i Polskiego
Towarzystwa Higienicznego Oddział Toruńsko-Włocławski.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
150/128
pracownicy oświaty: 10/10
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/2
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 30/60

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 200

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
inne: 900,00
Urząd Miasta: 900,00
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Konkursy, olimpiady z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
4 PSSE: Aleksandrów Kujawski,
Nakło nad Notecią, Świecie, Tuchola

Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczyła w realizacji 4
konkursów. Zadanie było realizowane przy współpracy z
partnerami lokalnymi (Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad
Notecią, placówki oświatowo-wychowawcze ). Rozstrzygnięcia
konkursów oraz uroczystości związane z ich podsumowaniem
odbywały się zazwyczaj w okolicach Światowego Dnia AIDS.
1. PSSE w Aleksandrowie Kujawskim była organizatorem
Powiatowego Konkursu Wiedzy ph. ,,Włącz wiedzę nt HIV/AIDS’’.
Uczestniczyli w nim uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych
oraz I-II klas szkół średnich. Konkurs przebiegał w dwóch
etapach. W etapie I uczestniczyło 198 uczniów, w etapie II 77.
Zadanie realizowano przy współpracy z placówkami oświatowowychowawczymi.
2. PSSE w Nakle nad Notecią była współorganizatorem XIV
Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień, który
uwzględniał również zagadnienia z zakresu problematyki
HIV/AIDS. Konkurs był realizowany przy współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Nakle nad Notecią. Jego celem było
promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. W
konkursie uczestniczyli uczniowie klas VII szkół podstawowych
oraz II i III gimnazjum z terenu powiatu nakielskiego (49 osób).
Zadanie wsparte zostało finansowo przez Starostwo Powiatowe w
Nakle nad Notecią oraz 5 Gminnych Komisji ds. Profilaktyki i
Uzależnień z terenu powiatu nakielskiego.
2. PSSE w Świeciu była współorganizatorem 2 konkursów:
- szkolnego konkursu wiedzy o HIV/AIDS, który odbył się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Świeciu. Konkurs przebiegał w dwóch
etapach. W jego realizację zaangażowani byli liderzy szkolni do
zadań, których należało m.in. opracowanie pytań konkursowych.
Wsparcia merytorycznego uczniom udzielił pracownik PSSE. W
konkursie uczestniczyło 29 uczniów. PPIS w Świeciu był
fundatorem nagród .

uczniowie szkół podstawowych: /351
uczniowie szkół gimnazjalnych: /169
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/110

liczba działań edukacyjnych: 5
liczba odbiorców: 630

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
inne: 2900,00
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Gminy: 450,00
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- szkolnego konkursu ph. „HIV/AIDS to także twój problem”, który
przeprowadzony został w Szkole Podstawowej w Lnianie.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI, VII szkoły podstawowej
oraz III gimnazjum. Konkurs rozgrywany był w 3 kategoriach
(wiedzy, na plakat i przedstawienie tematyczne). Wzięło w nim
udział 194 uczniów.
3. PSSE w Tucholi była po raz XIX organizatorem Powiatowej
Olimpiady Wiedzy o AIDS, zaadresowanej do uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu tucholskiego. W Olimpiadzie wzięli udział
uczniowie z 6 placówek oświatowo- wychowawczych (w
eliminacjach szkolnych 100 uczniów, rozgrywkach finałowych 60
uczniów). Finał Olimpiady miał miejsce w Szkole Podstawowej Nr
2 w Tucholi. Zadanie zostało wsparte finansowo przez Urząd
Gminy Tuchola.
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Narady dla powiatowych
koordynatorów Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarniEpidemiologiczna w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
pracownicy Państwowej Inspekcji
zorganizowała 2 narady dla powiatowych koordynatorów
Sanitarnej: 26/60
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS. Narady poświęcone były podsumowaniu działań podjętych
w ramach Programu w 2017 r. oraz sprawom bieżącym
wynikającym z jego realizacji w 2018 roku.

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 60

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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Wojewódzka interwencja
nieprogramowa "Bezpieczne wakacje"
.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Wojewódzka interwencja nieprogramowa "Bezpieczne wakacje"
realizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
od 2005 r. W jej ramach prowadzona jest akcja kierowana do
dzieci i młodzież przebywająca w ośrodkach letniego wypoczynku.
Od 2015 r. realizowana jest również w okresie ferii zimowych.
Akcja ma zapewnić jak najszerszej grupie odbiorców bezpieczny
wypoczynek poprzez minimalizację zachowań ryzykownych dla
zdrowia. W jej ramach poruszane są zagadnienia z zakresu
promocji zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem
tych, które dominują w okresie ferii zimowych i wakacji np.
oparzenia słoneczne, zatrucia pokarmowe, bezpieczeństwo w
wodzie, na drodze i podczas zabaw zimowych, uzależnienia,
przygodne kontakty seksualne i konsekwencje zdrowotne z nimi
związane. W ramach interwencji realizowana jest również
tematyka HIV/AIDS poprzez zastosowanie takich form
edukacyjnych jak: narady, pogadanki, prelekcje,quizy, konkursy,
emisje filmów, ekspozycje materiałów informacyjno-edukacyjnych
oraz ich rozdawnictwo. W 2018 r. działania edukacyjne w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS prowadzone były w 143 ośrodki wypoczynku
dzieci i młodzieży. Łącznie edukacją objęto ok. 5240 osób. Mimo,
iż interwencja ma zasięg wojewódzki akcję realizowało 8 PSSE
na terenie, których tego typu ośrodki funkcjonują.

liczba działań edukacyjnych: 169
liczba odbiorców: 5240

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
dzieci i młodzież przebywająca w
ośrodkach letniego wypoczynku:
3500/5071
kierownicy ośrodków wypoczynku,
opiekunowie dzieci i młodzieży: /169
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Obchody Światowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS - akcja informacyjn
a.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 5 PSSE

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS upamiętniła WSSE ogół społeczeństwa: 8000/2500
w Bydgoszczy oraz 5 PSSE. Na stronach internetowych stacji i
portalach społecznościowych zamieszczone zostały informacje na
temat powyższego wydarzenia. Do partnerów lokalnych
wystosowano pisma okolicznościowe mające na celu
upamiętnienie tego dnia. W ramach obchodów WSSE Bydgoszcz
przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych (z wykorzystaniem form
aktywizujących) z młodzieżą szkolną (uczniowie Zespołu Szkół Nr
1 w Bydgoszczy - kierunek fryzjerstwo).

liczba stron/liczba odsłon: 1500
liczba użytych mediów
społecznościowych: 10

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 Konsultacyjno-Diagnostyczne
HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działają dwa
ogół społeczeństwa
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne HIV/DIS (PKD) w
klienci PKD : 450/
Bydgoszczy i w Toruniu. Punkty
w ramach swych usług oferują anonimowe i bezpłatne badania w
kierunku HIV oraz poradnictwo przed i po testowe. Co roku
odwiedza je ok. 500 osób. Pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej promowali ich działalność w ramach prowadzonych
przez siebie działań edukacyjno-profilaktycznych
w zakresie HIV/AIDS (szkolenia, punkty informacyjno-edukacyjne,
strony internetowe WSSE i PSSE, lokalne media , telebim
mieszczący się na terenie WSSE
w Bydgoszczy). PKD działający od kilkunastu lat przy WSSE w
Bydgoszczy prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Wolontariuszy Razem w Toruniu
w ramach porozumienia partnerskiego zawartego z WSSE w
Bydgoszczy. W 2018 r. do PKD w Bydgoszczy i w Toruniu
zgłosiło się 989 osób. Wykonano 973 testy w kierunku HIV (635
mężczyzn, 338 kobiet) oraz udzielono 16 porad. Wykryto 8
nowych, wcześniej nie zdiagnozowanych przypadków zakażeń
HIV.
Punkty testowania działały również w PSSE w Inowrocławiu oraz
w PSSE w Tucholi. Organizowane były w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS oraz ogólnopolskiej akcji testowania w
kierunku zakażeń HIV. Poza wykonywaniem badań w kierunku
HIV prowadzone było również poradnictwo. Wykonano łącznie 28
testów (11 w PSSE w Inowrocławiu, 17 w PSSE w Tucholi).

liczba odbiorców: 1017
liczba porad: 44
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Ekspozycja, emisja informacji na
Na monitorach LCD znajdujących się w hali głównej dworca PKP
ekranie LCD.
w Lęborku wyświetlano spot kampanijny.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE województwa
pomorskiego

ogół społeczeństwa: 250/250

liczba kreacji: 1

66

Zamieszczenie informacji na stronach Informacje na bieżąco były zamieszczone na stronach
internetowych i portalach
internetowych i portalach społecznościowych.
internetowych.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 1900/3300

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
informacji o tematyce edukacyjnej
-5

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

67

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

ogół społeczeństwa: 1245/1245
młodzież poniżej 15 r.ż.: 2784/2700
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3890/4150
pracownicy służb mundurowych: 6/6
przedstawiciele uczelni: 2/2

nakład: 534

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Ekspozycje ścienne.
Ekspozycje Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w swoich inni: 320/320
————————————————— siedzibach przygotowywali gazetki informacyjno-edukacyjne.
1 WSSE i 18 PSSE województwa
pomorskiego

liczba kreacji: 5

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

69

Konkurs-Przegląd Małych Form Teatr
alnych.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

uczniowie szkół podstawowych: 92/92 liczba imprez: 7
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
561/561

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
PIS: 200,00

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.Konkurs kończył się galą Wojewódzkiego Prz
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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
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Konkursy, olimpiady wiedzy o HIV/AID Pracownicy Inspekcji Sanitarnej byli współorganizatorami
S.
konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
————————————————— podstawowych.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 70/109
młodzież powyżej 15 r.ż.: 65/101

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
konkursów - 9

71

Wywiady oraz przekazanie informacji Udzielanie wywiadów, przekazanie informacji do prasy
do prasy.
związanych z obchodami Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

przedstawiciele mediów: 5/8

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
przekazanych informacji do prasy
-8

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

72

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

ogół społeczeństwa: 1900/5332

liczba stoisk informacyjnych: 28

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

73

Akcja "Świadomy i bezpieczny senior"
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE województwa
pomorskiego

We współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku pracownicy ogół społeczeństwa: 550/550
Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili wspólnie działania
edukacyjno-informacyjne. Celem działań była profilaktyka zakażeń
HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
działań - 5

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

74

Zajęcia edukacyjne.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE województwa
pomorskiego

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzali
zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych,
ponadgimnazjalnych, w szkole rodzenia. Został przeprowadzony
wykład dla nauczycieli, bibliotekarzy i pielęgniarek środowiska
nauczania i wychowania.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zajęć - 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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uczniowie szkół podstawowych:
451/451
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
346/346
kobiety w ciąży: 18/18
pracownicy ochrony zdrowia: 10/10
pracownicy oświaty: 50/50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
450,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

75

Tygodniowy punkt anonimowego i
Punkt będzie organizowany przez pracowników Powiatowej Stacji klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
bezpłatnego badania krwi w kierunku Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni przy współpracy z Urzędem 300/220
HIV.
Miejskim.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

liczba klientów PKD: 220

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 0,00
Razem:
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650,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

76

Sporządzenie sprawozdania rocznego Opracowanie sprawozdania zbiorczego z realizacji Programu na
z realizacji Programu
terenie województwa lubuskiego
—————————————————
WSSE i 11 PSSE

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
sprawozdań - 1

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

77

Zorganizowanie kampanii
informacyjno - edukacyjnej " Wakacje
bez HIV oraz innych chorób
przenoszonych droga płciową"
—————————————————
WSSE Gorzów Wlkp., PSSE
Drezdenko,Gorzów Wlkp.,

W ramach kampanii:
- przekazano tematyczne materiały do środków komunikacji
miejskiej,
- zorganizowano punkty informacyjno - edukacyjne w trakcie
letnich imprez organizowanych przez lokalne władze
samorządowe,
- umieszczono informacje o kampanii na stronach edukacyjnych i
w mediach społecznościowych WSSE i PSSE

ogół społeczeństwa: 30000/61935
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/2000

liczba nowatorskich form
profilaktyki: 1
liczba stoisk informacyjnych: 17

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

78

Zorganizowanie kampanii
informacyjno - edukacyjnej w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS i
Dnia Solidarności z Osobami
Zakażonymi HIV
—————————————————
WSSE Gorzów Wlkp., PSSE
Drezdenko, Gorzów Wlkp.,
Międyrzecz, Nowa Sól, Słubice,
Sulęcin, Świebodzin,Zielona Góra,
Żagań, Żary

W ramach kampanii zorganizowano:
- narady z przedstawicielami placówek nauczania i wychowania,
- wykłady, pogadanki, warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół
różnych typów,,
- punkty informacyjno - edukacyjne w trakcie trwania szkolnych i
lokalnych imprez,
- spektakl teatralny "Loteria" dla uczniów szkół
ponadpodstawowych,
- konferencję prasową,
- umieszczono informacje o kampanii na stronach edukacyjnych i
w mediach społecznościowych WSSE i PSSE,

ogół społeczeństwa: 5000/16009
osoby przed inicjacją seksualną:
34/34
młodzież poniżej 15 r.ż.: /77
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/8581
pracownicy oświaty: 50/143
przedstawiciele mediów: 10/10

liczba kampanii: 1
liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 66
liczba imprez: 1

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

STRONA 39 z 272

79

Zorganizowanie kampanii
informacyjno - edukacyjnej związanej
z Europejskim Tygodniem Szczepień
—————————————————
WSSE w Gorzowie Wlkp.

Przekazanie materiałów kampanijnych do zakładów pracy,
podmiotów leczniczych, lokalnych mediów. Zamieszczenie
informacji kampanijnych na stronie edukacyjnej WSSE i w
mediach społecznosciowych
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/250
kobiety planujące ciążę: 100/250
kobiety w ciąży: 100/300
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
30/200

liczba kampanii: 1

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

80

Zorganizowanie konkursów
Zorganizowano konkursy i olimpiady wiedzy
—————————————————
PSSE Drezdenko, Gorzów Wlkp.,
Krosno Odzrańskie, Nowa Sól,
Suleicn, Świebodzin, Żagań

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/37
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/226

liczba imprez: 7

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

81

Zorganizowanie szkoleń
Zorganizowana szkolenia dla funkcjonariuszy policji, sądowych
————————————————— kuratorów zawodowych, poborowych i pielegniarek
PSSE Drezdenko, Międzyrzecz, Nowa
Sól, Zielona Góra

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/302
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 21/21
pracownicy służb mundurowych:
25/16
sądowi kuratorzy zawodowi: 20/20

liczba imprez: 10

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

82

Zorganizowanie telefonicznej poradni Zorganizowanie telefonicznej poradni w zakresie profilaktyki
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
HIV/AIDS, która działa w poniedziałki w godz. od 15.00 do 16.00

ogół społeczeństwa: 20/25

liczba działań edukacyjnych: 25
liczba odbiorców: 25

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

realizatorzy Programu: 100/100
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20

raport/informacja z bazy: 1

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

—————————————————
PSSE Słubice
83

Wizytacje realizacji programu w
Sporządzenie protokołów z wizytacji i kontroli
placówkach nauczania i wychowania
oraz w Powiatowych Stacjach
Sanitarno - Epidemiologicznych z
terenu województwa lubuskiego
—————————————————
11 PSSE i WSSE w Gorzowie Wlkp.

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

84

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

Upowszechnienie w mediach lokalnych, na stronach
internetowych oraz podczas organizowanych akcji
profilaktycznych (w różnych placówkach i instytucjach) Kampanii
"Mam czas rozmawiać" - promującej dialog międzypokoleniowy o
zdrowiu, zwłaszcza o chorobach przenoszonych drogą płciową, w
tym HIV. Dystrybucja materiałów kampanijnych podczas
organizowanych akcji i punktów informacyjnych.

ogół społeczeństwa: /60490
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/11557

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 5924
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów realizujacych zadanie
- 693

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

85

Organizacja przedsięwzięć dot.
obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
ślaskiego, szkoły ponadpodstawowe,
urzędy miast i gmin, ośrodki kultury,
PTOZ, PCK, Śląskie Centrum

1. Przygotowanie i zamieszczenie informacji na temat Światowego
Dnia AIDS na stronach internetowych psse, partnerów i w
mediach społecznościowych.
2. Przygotowanie punktu informacyjnego dla petentów psse
(PSSE Cieszyn).
3. Organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS w placówkach
ochrony zdrowia oraz w placówkach szkolnych (połączone z
podsumowaniem konkursów, występami itp.), pisma informujące
do dyrektorów szkół.
4. Współorganizacja konkursów wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów
(PSSE Jaworzno).
5. Organizacja akcji edukacyjnej i konferencji pn. "Stop
uzależnieniom. Jestem świadomy, nie ryzykuję" dla uczniów szkół
podstawowych. Odbyły się wykłady specjalistów oraz punkt
informacyjny. Przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów
(PSSE Katowice).
6. Organizacja Konferencji "Życie jest warte tego, aby przeżyć je
w zdrowiu i trzeźwości" (PSSE Rybnik).

ogół społeczeństwa: /30697
uczniowie szkół podstawowych: /638
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/3342

liczba konferencji: 2
liczba stoisk informacyjnych: 19
liczba imprez: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
375,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

86

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.
ślaskiego, szkoły ponadpodstawowe,
ośrodki kultury, nzozy, PCK, fundacja,
Stow. Klub Abstynenta

1. Organizacja punktów informacyjnych w różnych instytucjach i
na imprezach plenerowych w mieście (np. dni promocji zdrowia w
mieście, lokalne eventy, Expo zdrowia, Czantoria dla Twojego
zdrowia, Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu, Chorzowskie
Targi Bezpieczeństwa, 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: /42564
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/8736

liczba imprez: 96
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 6874

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

87

1. Realizacja wojewódzkiej akcji pt.
"HIV/AIDS - wiem, nie boję się,
toleruję" dot. profilaktyki zakażeń
wirusem HIV.
2. Organizacja
prelekcji/pogadanek/wykładów dla
uczniów dot. profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
ślaskiego, szkoły ponadpodstawowe,
ośrodki wypoczynku letniego, PCK,
ZHP

1. Podczas realizacji wojewódzkiej akcji "HIV/AIDS - wiem, nie
boję się, toleruję" nauczyciele (wyposażeni w pomoce
dydaktyczne) przeprowadzili lekcje edukacyjne dot. profilaktyki
HIV/AIDS dla uczniów w okolicach Światowego Dnia AIDS.
Pracownicy PSSE zorganizowali dla uczniów lokalne konkursy
wiedzy lub plastyczne dot. profilaktyki HIV/AIDS.
2. Organizacja działań informacyjnych dla uczniów (prelekcje,
pogadanki) dot. profilaktyki HIV/AIDS, w tym w ramach akcji
"Bezpieczne wakacje" w ośrodkach wypoczynku letniego.
3. Przeprowadzono 7 prelekcji w zakresie psychospołecznych
aspektów epidemiologii HIV/AIDS ph. "ABC HIV/AIDS"
(prezentacja, ankieta, film edukacyjny) (PSSE Lubliniec).
4. Organizacja wykładów dla studentów pedagogiki dot.
profilaktyki HIV/AIDS (PSSE Racibórz).

ogół społeczeństwa: /5935
uczniowie szkół podstawowych: /612
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/26859
pracownicy oświaty: /130
studenci: /384

liczba działań edukacyjnych: 566
liczba odbiorców: 33920

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

88

1. Rozpowszechnienie 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,
placówki ochrony zdrowia

1. Rozpowszechnianie informacji (m.in. na temat Światowego
Dnia AIDS) wśród lokalnych partnerów i instytucji, zamieszczanie
informacji na stronach internetowych i w mediach
społecznościowych WSSE i psse (m.in. relacjonowanie
podejmowanych działań profilaktycznych, zamieszczanie
materiałów informacyjnych w formie elektronicznej).
2. Współpraca z lokalnymi mediami.
3. Dystrybucja materiałów informacyjnych w różnych
środowiskach społecznych i do różnych instytucji i partnerów (np.
szkoły, placówki ochrony zdrowia itp.).

ogół społeczeństwa

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2642
liczba stron/liczba odsłon: 24
liczba tytułów publikacji: 35

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

89

Upowszechnianie informacji w
środowisku medycznym dot.
obowiązku proponowania wykonania
testu w kierunku HIV kobietom w
ciąży i ich partnerom.
—————————————————
PSSE (Bielsko, Bytom, Kłobuck, Ruda
Śl., Tychy), placówki ochrony zdrowia,
poradnie ginekologiczne

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

lekarze ginekolodzy/położnicy: /68
położne: /163

liczba odbiorców: 231
liczba inicjatyw: 30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Informowanie o możliwości wykonania
testu w kierunku HIV przez kobiety
ciężarne, podczas organizowanych
akcji profilaktycznych.
—————————————————
PSSE (Dąbrowa, Gliwice, Jaworzno,
Zawiercie), placówki ochrony zdrowia

Organizowanie akcji i punktów informacyjnych w placówkach
ochrony zdrowia dot. profilaktyki HIV/AIDS (dla kobiet i ich
partnerów) połączonych z dystrybucją materiałów informacyjnych.
Zachęcanie do wykonania bezpłatnego i anonimowego testu w
kierunku HIV.

kobiety w wieku prokreacyjnym:
/15887
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży

liczba odbiorców: 15887
liczba inicjatyw: 200

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
ogół społeczeństwa
dot. HIV/AIDS i innych chorób
chorób przenoszonych droga płciową, przeznaczonych do kobiet i
przenoszonych droga płciową,
ich partnerów, do placówek ochrony zdrowia.
przeznaczonych do kobiet i ich
partnerów, do placówek ochrony zdro
wia.
—————————————————
PSSE Bytom

92

Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania w PKD w
kierunku zakażenia wirusem HIV
wśród ogółu społeczeństwa.
—————————————————
PSSE (Katowice, Sosnowiec, Tychy),
placówki ochrony zdrowia

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

liczba tytułów publikacji: 5
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 410

ogół społeczeństwa: /4350

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

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

375,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

93

Punkty informacyjne z materiałami ed Punkty informacyjne w 12 zakładach opieki zdrowotnej na terenie
ukacyjnymi.
miasta Kielce i powiatu kieleckiego i w 2 bibliotekach publicznych
————————————————— w Kielcach i 1 bibliotece gminnej w Nowinach.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

ogół społeczeństwa: 1500/1430

liczba stoisk informacyjnych: 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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Imprezy edukacyjne dla młodzieży z
powiatu opatowskiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opatowie

uczniowie szkół podstawowych:
100/62
uczniowie szkół gimnazjalnych: 70/77
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
40/48

liczba imprez: 2

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

95

Dystrybucja materiałów informacyjno- Materiały informacyjno-edukacyjne przekazywane są wg.
edukacyjnych przez Wojewódzką
rozdzielników przez WSSE do PSSE i dystrybuowane zgodnie z
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do potrzebami lokalnymi.
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych woj.
świętokrzyskiego, rozdawnictwo
materiałów do współpracujących
podmiotów i osobom fizycznym.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 11290/11293

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 11293

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja młodzieży w ramach
Organizacja 7 prelekcji dot. profilaktyki HIV/AIDS w VII LO w
Obchodów Światowego Dnia AIDS.
Kielcach i Technikum Leśnym w Zagnańsku.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
400/210

liczba imprez: 7

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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Forma wizualna w budynku PSSE
Formę wizualną w postaci gazetki tematycznej przygotowano dla
Sandomierz z Okazji obchodów
interesantów PSSE.
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sandomierzu

ogół społeczeństwa: 50/50

liczba stoisk informacyjnych: 1

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

Z okazji Światowego Dnia AIDS zorganizowano 2 imprezy
edukacyjne dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Ożarowie i Zespołu Szkół Nr. 1 w Opatowie. Młodzież z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących dodatkowo obejrzała wystawę plakatów
i przedstawienie o tematyce HIV/AIDS.
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Impreza edukacyjna dla młodzieży
Impreza zorganizowana wspólnie z Zarządem Rejonowym
szkół gimnazjalnych.
Polskiego Czerwonego Krzyża w Sali konferencyjnej Urzędu
————————————————— Miasta w Starachowicach.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Starachowicach,
Zarząd Rejonowy PCK w
Starachowicach, Komenda Powiatowa
Policji

uczniowie szkół gimnazjalnych:
200/150

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 405,00
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Koncert solidarności z chorymi na
Coroczna impreza prozdrowotna dla młodzieży ze szkół
AIDS i nosicielami wirusa HIV .
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Jędrzejowie,
Komenda Powiatowa Policji w
Jędrzejowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/250

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
inne: 400,00
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Konkurs multimedialny "Razem
przeciwko HIV/AIDS"
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Skarżysku
Kamienna

młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/9

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 639,00
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Przekazywanie informacji dot.
Przekazywanie informacji dot. profilaktyki HIV/AIDS do mediów
profilaktyki HIV/AIDS do mediów
lokalnych oraz na strony internetowe WSSE i PSSE woj.
lokalnych oraz na strony internetowe świętokrzyskiego.
WSSE I PSSE woj. świętokrzyskiego.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 3400/3400

liczba kreacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkania edukacyjne dla młodzieży
Zorganizowano 5 spotkań edukacyjnych dot. profilaktyki HIV/AIDS
powiatu buskiego.
i założeń kampanijnych.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Busku Zdroju

młodzież powyżej 15 r.ż.: 10/11
uczniowie szkół podstawowych:
100/60
pracownicy oświaty: 4/5

liczba imprez: 5

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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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z Spotkanie odbyło się z udziałem terapeuty uzależnień ze
powiatu skarżyskiego.
Stowarzyszenia Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Skarżysku
Kamienna

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/60

liczba imprez: 1

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

Konkurs skierowany był do młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych z powiatu skarżyskiego. Zadaniem
uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej lub
filmu edukacyjnego lub spotu dot. profilaktyki zakażeń wirusem
HIV.
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104

Stoiska informacyjno-edukacyjne w
Na stoiskach zorganizowanych na terenie szkół podstawowych w
szkołach ponadpodstawowych.
Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzono działalność edukacyjną w
————————————————— zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Ostrowcu
Świętokrzyskim

uczniowie szkół podstawowych:
500/320

liczba stoisk informacyjnych: 2

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

105

Szkolenia dla funkcjonariuszy
Zorganizowano 2 szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy
Komendy Powiatowej Policji w Koński Powiatowej Policji w Końskich.
ch.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Końskich

pracownicy służb mundurowych: /24

liczba imprez: 2

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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Wykład dla uczestników konkursu "Co
musisz wiedzieć o HIV/AIDS".
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

Wykład dot. profilaktyki HIV/AIDS w Zespole Szkół TechnicznoInformatycznych w Busku Zdroju. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/10
młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/30

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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XV Powiatowy Konkurs Wiedzy "Co
musisz wiedzieć o HIV/AIDS"
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Busku Zdroju

Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Buski.
Konkurs skierowany do uczniów szkół
podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
buskiego.

uczniowie szkół podstawowych: /8
uczniowie szkół gimnazjalnych: 15/5
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
15/6
pracownicy oświaty: 20/25
członkowie komisji konkursowej: 6/8

liczba imprez: 1

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
PIS: 300,00

108

Cykl spotkań edukacyjnych dla
W spotkaniach uczestniczyli uczniowie z 10 szkół z terenu miasta
młodzieży z uczestnictwem
Końskie i powiatu.
przedstawiciela Fundacji "Res Human
ae".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Końskich

uczniowie szkół gimnazjalnych:
100/583
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
300/364

liczba inicjatyw: 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
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109

Edukacyjna impreza prozdrowotna dla Impreza edukująca młodzież w zakresie ochrony przed
młodzieży powiatu staszowskiego.
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową.impreza urozmaicona
————————————————— występem aktorów z Krakowskiego Centrum Profilaktyki.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Staszowie,
Powiatowy Zespół Doradców
Metodycznych w Staszowie,
Starostwo Powiatowe

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
227,80
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Inscenizacja "Ostatni przystanek".
Inscenizację przygotowali uczniowie gimnazjum w Ramach
————————————————— corocznego Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opatowie

uczniowie szkół podstawowych: 42/42 liczba inicjatyw: 1
uczniowie szkół gimnazjalnych: 37/37
pracownicy oświaty: 7/7

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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Konkurs powiatowy dla szkół
Konkurs przeprowadzony był w 5 szkołach ponadgimnazjalnych
gimnazjalnych "Wiedza o HIV/AIDS"
powiatu stzszowskiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Staszowie.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
150/98

liczba inicjatyw: 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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Spotkania edukacyjne dla młodzieży
Zorganizowano 6 spotkań edukacyjnych w szkołach
powiatu staszowskiego.
ponadgimnazjalnych, miejscach zorganizowanego wypoczynku
————————————————— letniego dzieci i młodzieży i Placówkach Wsparcia Dziennego.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Staszowie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/162

liczba inicjatyw: 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
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Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Spotkania zorganizowano w Szkole Podstawowej Nr. 2 w
————————————————— Opatowie i Technikum w Zespole Szkół Nr.1 w Opatowie.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opatowie

uczniowie szkół gimnazjalnych: 99/99
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
32/32
pracownicy oświaty: 3/3

liczba inicjatyw: 2

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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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z Spotkanie z udziałem edukatora - osoby chorej na AIDS.
powiatu włoszczowskiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Włoszczowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: 500/500

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 400,00
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Warsztaty profilaktyczne "HIV
Warsztaty zorganizowano dla uczniów II LO w Sandomierzu.
-świadomość i tolerancja" i stoisko inf Stoisko informacyjne w Zespole Szkół Gastronomicznych i
ormacyjne.
Hotelarskich w Sandomierzu.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sandomierzu

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/243

liczba inicjatyw: 2

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

116

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży.
Zajęcia przeprowadzono wśród uczniów klas II V Liceum
————————————————— Ogólnokształcącego w Kielcach.
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
160/167

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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527,80

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

117

Realizacja kampanii społecznej "Mam
czas rozmawiać" oraz
upowszechnianie przekazu jej
odnowy w listopadzie 2018 roku
połączonej z Europejskim Tygodniem
Testowania.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

1.Upowszechnienie przekazu założeń kampanii poprzez
zamieszczenie informacji o kampanii na stronach internetowych
WSSE i 19 PSSE oraz przekazanie tej informacji do wszystkich
partnerów współpracujących z Państwową Inspekcją Sanitarną w
zakresie realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a szczególnie
placówek nauczania i wychowania oraz podmiotów leczniczych.
2. Prowadzenie dystrybucji materiałów kampanijnych.

ogół społeczeństwa: 10000/10000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/2500
kobiety planujące ciążę: /200
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /100
przedstawiciele mediów: 20/5
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Inicjowanie i koordynowanie działań
związanych z obchodami Światowego
Dnia AIDS w 2018 roku
podejmowanych przez placówki
nauczania i wychowania, podmioty
lecznicze oraz jednostki samorządów
terytorialnych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

1. Nawiązanie współpracy z placówkami nauczania i wychowania,
podmiotami leczniczymi oraz jednostkami samorządów
terytorialnych w celu zachęcenia do podejmowania działań
związanych z obchodami Światowego Dnia AIDS w 2018 rokuwystąpienia pisemne, e-maile.
2. Zamieszczanie informacji na stronach internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych woj. małopolskiego.
3. Prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjnych.
4. Umieszczanie informacji w mediach:
https://psselimanowa.wsse.krakow.pl/560-swiatowy-dzien-aids.ht
ml
http://1lo.limanowa.pl/aktualnosci/20182019,528.html
5.. Współorganizowanie w placówkach nauczania i wychowania
imprez edukacyjnych takich jak:
- stoiska informacyjne (29 placówek),
- gazetki informacyjne (47 placówek),
- apele szkolne (np.apel na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego
w Olkuszu poświęcony Światowemu Dniu AIDS oraz konkurs
wiedzy dla zainteresowanych uczniów),
- pogadanki oraz filmy edukacyjne (zajęcia HIV/AIDS "Wiem i
jestem odpowiedzialny" w 3 szkołach w powiecie brzeskim),
- audycje (audycja prowadzona przez radiowęzeł w I Liceum
Ogólnokształcącym w Olkuszu),
- happeningi (w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu –
happening wewnątrz szkoły połączony z rozdawnictwem
materiałów informacyjno - edukacyjnych).

ogół społeczeństwa: /1000
liczba stoisk informacyjnych: 28
uczniowie szkół podstawowych:
liczba rozdystrybuowanych
1000/1200
materiałów: 1450
uczniowie szkół gimnazjalnych: /250
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1500
pracownicy ochrony zdrowia: 500/100
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 50/50
przedstawiciele uczelni: 10/12
przedstawiciele mediów: 10/8
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 5/5
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 300/
inni: 50/90
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 6
liczba imprez: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 4000

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
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

119

Organizowanie przez pracowników
WSSE i PSSE stoisk informacyjnych
połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych podczas
imprez masowych organizowanych
przez instytucje samorządowe oraz
inne instytucje partnerskie.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

1.Organizacja stoiska informacyjno - edukacyjnego połączonego
z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych przez 3 dni podczas
festiwalu nauki organizowanego przez Starostwo Powiatowe w
Suchej Beskidzkiej.
2.Happening „Limanowski Głos Profilaktyki” – stoisko z
materiałami informacyjno - edukacyjnymi - 29 maja 2018 r.
3.W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Brniu im. Władysława
S. Reymonta podczas Tygodnia Promocji Zdrowia i Zdrowego
Stylu Życia zorganizowano stoisko informacyjne z materiałami
edukacyjnymi.
4. 27 maja 2018 r. pracownicy WSSE w Krakowie wzięli udział w
Święcie Rodziny Krakowskiej poprzez zorganizowanie stoiska
informacyjno-edukacyjnego oraz rozdawanie materiałów
edukacyjnych.
5. Udział pracowników PSSE w Bochni w 2 imprezach
plenerowych:
- "Żyj zdrowo” w ramach Tygodnia PCK,
- „Rodzinna Niedziela” w parku Uzbornia.

ogół społeczeństwa: 10000/3500

liczba stoisk informacyjnych: 6
liczba imprez: 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
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Organizowanie oraz
współorganizowanie przez
pracowników Państwowej Inspekcji
Sanitarnej działań edukacyjnych
wzmacniających realizację profilaktyki
HIV/AIDS w placówkach nauczania i
wychowania, takich jak konkursy,
olimpiady, konferencje oraz spotkania
edukacyjne.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

1. Przeprowadzenie konkursów, olimpiad:
-Olimpiada Wiedzy o AIDS w 2 szkołach:Zespole Szkół w Libiążu
oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini - 59
uczniów,
-Konkurs wiedzy pod tytułem "Cała prawda o AIDS” oraz konkurs
plastyczny „Nie daj szansy AIDS” dla młodzieży szkół
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych oraz szkół
ponadpodstawowych powiatu dąbrowskiego- 44 uczniów,
-„Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach” dla uczniów szkół
podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych powiatu gorlickiego- 600 uczniów,
-Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS pn. „Nie daj szansy AIDS” (ht
tp://psselimanowa.wsse.krakow.pl/479-realacja-z-powiatowegokonkursu-wiedzy-o-aids.html) zorganizowany przez PSSE w
Limanowej dla 6 szkół ponadpodstawowych: I LO Limanowa;
Zespół Szkół nr 1 Limanowa; Zespół Szkół w Tymbarku, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Mszana Dolna, Zespół Szkół
Techniczno – Informatycznych Limanowa, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych Limanowa - 288 osób,
-Dwa powiatowe konkursy wiedzy zorganizowane przez PSSE w
Olkuszu oraz Starostwo Olkuskie dla uczniów szkół
podstawowych oraz odrębnie dla uczniów szkół
ponadpodstawowych (drużynowy)- 800 uczniów,
-Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV /AIDS dla uczniów Zespołu Szkół
w Niepołomicach- 60 osób,
-Konkurs plastyczny na komiks: „HIV-AIDS nie zna
granic”-zorganizowany przez PSSE w Brzesku dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego - 11 osób,
-Szkolny konkurs wiedzy o AIDS i HIV- Inscenizacja „Może być

uczniowie szkół podstawowych: /520
uczniowie szkół gimnazjalnych: /121
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/1178
pracownicy oświaty: 50/35
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /8
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 50/16

liczba działań/inicjatyw: 29
liczba odbiorców: 1878

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
9140,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 3000,00
Starostwo Powiatowe:
3640,00
Urząd Miasta: 1000,00
Urząd Gminy: 1500,00
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inaczej” dla uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej -59
uczniów,
-Organizacja i przeprowadzenie przez PSSE w Nowym Targu
XVIII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS pt. „Nie
daj szansy AIDS” dla 116 szkół podstawowych powiatu
nowotarskiego - 187 osób.
2. Prowadzenie przez pracowników WSSE i PSSE spotkań
edukacyjnych w placówkach nauczania i wychowania:
-zorganizowanie przez PSSE w Bochni spotkania edukacyjnego z
młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Łazach ( rozwiązywanie
testu , oglądanie filmu, dyskusja, odpowiedzi na pytania) oraz
spotkania edukacyjnego HIV/AIDS z młodzieżą z Internatu Liceum
Plastycznego w Nowym Wiśniczu -65 uczniów,
-spotkania edukacyjne pracowników PSSE w Olkuszu z uczniami
5 szkół ponadpodstawowych i starszych klas 6 szkół
podstawowych (w tym oddziałów gimnazjalnych) powiatu
olkuskiego-225 uczniów,
-3 spotkania edukacyjne z wykorzystaniem gry edukacyjnej pt.”
Jeden Świat” w 2 szkołach ponadpodstawowych i w jednej
podstawowej w Wieliczce - 73 uczniów,
-zajęcia edukacyjne „ Wiem i jestem odpowiedzialny” w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku- 41 uczniów,
-zajęcia edukacyjne prowadzone przez WSSE w Krakowie z
uczniami dwóch klas Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im.
prof. Odona Bujwida w Krakowie-65 uczniów.
3. Konferencja zorganizowana przez PSSE w Gorlicach
- konferencja zorganizowana dla uczniów szkół podstawowych
(oddziałów gimnazjalnych) oraz uczestników konkursu „Olimpiada
Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach” w Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach w dniu 3 grudnia 2018
r. - 42 uczniów oraz nauczyciele i przedstawiciele instytucji
samorządowych powiatu gorlickiego.
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Koordynowanie pracą Zespołu do
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie mał
opolskim.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

1.Sporządzenie informacji dla Urzędu Wojewódzkiego nt. działań
jakie były podejmowane w 2017 roku przez Zespół do realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w województwie małopolskim.
2.Zorganizowanie posiedzenia Zespołu.
3.Przygotowanie harmonogramu działań Zespołu na 2018 rok.
4.Opracowanie oferty warsztatów edukacyjnych skierowanych do
pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli oraz
pielęgniarek szkolnych, których celem jest podniesienie wiedzy i
kompetencji do prowadzenia w szkole zajęć edukacyjnych z
zakresu problematyki zakażeń HIV oraz innych infekcji
przenoszonych drogą płciową i przez krew.
5.Nawiązanie współpracy z Fundacją Edukacji Społecznej w
zakresie realizacji projektu Fast Track Cities.
6.Udział pracownika WSSE w Krakowie w szkoleniu
organizowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS i Fundację „Res
Humanae” w dniach 1-3 października 2018.
7. Udział 2 przedstawicieli Zespołu w XXV edycji krajowej
Konferencji pod hasłem „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie” w dniach 26-27 listopada 2018 r. w Warszawie.
8. Udział przewodniczącej Zespołu w 2 posiedzeniach
Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy w zakresie
Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zakopanem w dniach 24-25
maja oraz 17-18 grudnia 2018 r.

pracownicy oświaty: 2/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /2
konsultanci krajowi i wojewódzcy: 3/3
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 4/2
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /1

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 9
liczba raportów/analiz: 2
liczba inicjatyw Zespołu: 2
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 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 w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

9 140,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

122

Włączenie się w realizację
Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej
"Mam czas rozmawiać"
—————————————————
20 PSSE i 1 WSSE

Propagując hasło i treści kampanii przesłano pisma do instytucji
zaangażowanych w realizację promocji zdrowia - 88 placówek
ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie
polegało również na udostępnianiu szerokiemu kręgowi odbiorców
idei przewodniej kampanii wraz ze spotami radiowymi, plakatami,
banerami za pośrednictwem środków masowego przekazu - 27
(prasa, radio, tv) i stron internetowych. Ponadto przeprowadzono
10 narad, udzielono 256 porad, 222 instruktaży, zorganizowano i
przeprowadzono 5 szkoleń i 4 pogadanki.

123

124

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 27650/29367
młodzież poniżej 15 r.ż.: /120
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1025
kobiety w wieku prokreacyjnym: /46
pracownicy ochrony zdrowia: 60/410
pracownicy oświaty: /501
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 7/4
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /65
przedstawiciele mediów: 12/11
inni: /82
pracownicy zakładów fryzjerskich,
kosmetycznych: /31

liczba kreacji: 27
liczba nowatorskich form
profilaktyki: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
porad 256
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
narad 10
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
instruktaży 222
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ekspozycji wizualnych 21

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

Obchody Światowego Dnia AIDS
Organizacja obchodów była poprzedzona licznymi
————————————————— przygotowaniami w formie pism i rozmów indywidualnych w 160
20 PSSE i 1 WSSE
placówkach nauczania i 168 placówkach ochrony zdrowia. Dzięki
temu odbyło się wiele spektakularnych wydarzeń, mających
zwrócić uwagę ludności na problem zakażeń HIV / AIDS.
PSSE Lubartów i Ryki i Włodawa zorganizowały uroczyste
podsumowanie konkursów wiedzy i olimpiad, PSSE Lublin
wspólnie ze Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA
zorganizowała punkt informacyjno - konsultacyjny w Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie, PSSE Puławy zorganizowała
przemarsz młodzieży ulicami miasta, PSSE w Tomaszowie
współorganizowała Koncert dla młodzieży, PSSE Łuków, Radzyń,
Zamość zainicjowały imprezy edukacyjne dla młodzieży szkolnej.
Wszystkie PSSE oraz WSSE zamieściły na swoich stronach
internetowych okolicznościowe publikacje w celu uświadomienia,
że problem HIV, może dotyczyć każdego człowieka oraz
udostępniały na swoich stronach informacje o PKD w
województwie lubelskim.

ogół społeczeństwa: 2150/90000
młodzież poniżej 15 r.ż.: /1593
młodzież powyżej 15 r.ż.: /452
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
620/
przedstawiciele mediów: 11/11

liczba stoisk informacyjnych: 13
liczba imprez: 12
liczba kampanii: 28
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ekspozycji wizualnych 75

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

Edukacja młodzieży szkolnej
Zadanie było realizowane poprzez pogadanki i prelekcje - 52
————————————————— szkolenia - 35. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy i
18 PSSE w województwie lubelskim
ćwiczenia organizowane w placówkach nauczania przy 53
zorganizowanych punktach informacyjnych. Edukacja była
prowadzona w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
placówkach oświaty i uczelniach wyższych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1087
młodzież powyżej 15 r.ż.: /5761
pracownicy oświaty: 28/164
inni: /200

liczba działań edukacyjnych: 140
liczba odbiorców: 7212

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 w zakresie podstawowej
wiedzy na temat HIV/AIDS
zróżnicowanych grup odbiorców w
środowisku pracy.
—————————————————
20 PSSE w województwie lubelskim

Zadanie było realizowane poprzez zróżnicowane formy edukacji
celem udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom i
pedagogom pracującym z młodzieżą, pracownikom ochrony
zdrowia, służbom mundurowym oraz pracownikom zakładów
usługowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przeprowadzono 22 narady i 28 szkoleń, udzielono 528
instruktaży i porad metodycznych. Sprzyjało to inicjowaniu
wydarzeń i spotkań w środowisku nauczania i wychowania oraz
popularyzacji wiedzy o HIV/AIDS w miejscach świadczenia usług
dla ludności.

pracownicy ochrony zdrowia: 232/328 liczba działań edukacyjnych: 580
pracownicy oświaty: 218/185
liczba odbiorców: 1621
pracownicy socjalni: 5/
pracownicy służb mundurowych:
126/222
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 15/14
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 30/34
organizatorzy i kadra wypoczynku
dzieci i młodzieży: /635
Pracownicy zakładów usługowych:
63/203

126

Organizacja konkursów plastycznych,
olimpiad i konkursów wiedzy.
—————————————————
12 PSSE w województwie lubelskim

Zadanie było realizowane w formie olimpiad, konkursów wiedzy i młodzież poniżej 15 r.ż.: 454/135
konkursów plastycznych, sporadycznie w formie wystaw
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/2362
pokonkursowych. Wymaga ono współpracy z partnerami na
pracownicy ochrony zdrowia: 6/
poziomie powiatu - starostwa powiatowe, placówki nauczania i
pracownicy oświaty: 24/127
inne instytucje zaangażowane w działania profilaktyczne.
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/6
terapeuci: /2

liczba działań edukacyjnych: 45
liczba odbiorców: 2635

Planowana kwota: 1350,00
Wydatkowana kwota:
932,28
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
inne: 240,00
Starostwo Powiatowe:
4105,84
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Popularyzacja materiałów
edukacyjnych - dystrybucja.
—————————————————
20 PSSE i 1 WSSE

Dystrybucja materiałów edukacyjnych była prowadzona do 454
placówek oświaty, 356 podmiotów leczniczych, 386 placówek
zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,146 zakładów
usługowych , 28 jednostek samorządu, oraz 34 instytucji
użyteczności publicznej.

pracownicy ochrony zdrowia: 373/356
pracownicy oświaty: 484/454
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 11/28
inni: 52/
organizatorzy wypoczynku zimowego i
letniego: /383
Pracownicy zakładów usługowych:
49/146

liczba odbiorców: 1401
Wskaźnik dodatkowy 1:
Dystrybucja materiałów do 9
rodzajów placówek i podczas 37
imprez zewnętrznych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Popularyzacja treści dotyczących
zakażeniom wirusem HIV i
zapobiegania zachorowaniom na
AIDS podczas imprez publicznych
adresowanych do społeczności lokaln
ych.
—————————————————
13 PSSE, 1 WSSE w województwie
lubelskim

W czasie imprez lokalnych organizowano najczęściej punkty
informacyjne - stoiska z materiałami edukacyjnymi w których
prowadzono rozdawnictwo ulotek, udzielano indywidualnych
porad, organizowano pokazy i ćwiczenia z wykorzystaniem
alkogogli.

ogół społeczeństwa: 14000/24748
pracownicy ochrony zdrowia: /45
pracownicy socjalni: /5
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /28
przedstawiciele mediów: /2
pracownicy domów kultury: /18

liczba działań edukacyjnych: 35
liczba odbiorców: 24846

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

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

932,28

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

129

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 21 PSSE
województwa łódzkiego.

ogół społeczeństwa: 10000/10453

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 7
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 9850

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

130

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

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
390/284

liczba imprez: 6

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

131

Światowy Dzień AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego.

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

ogół społeczeństwa: 2000/1873

liczba stoisk informacyjnych: 4
liczba imprez: 14
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 9140

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

132

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego.

Zorganizowanie i przeprowadzenie Wojewódzkiej Olimpiady
młodzież powyżej 15 r.ż.: 322/322
Wiedzy o HIV/AIDS adresowanej do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
W Olimpiadzie udział wzięło 161 dwuosobowych zespołów
uczniów z 70 szkół 18 powiatów województwa łódzkiego (322
uczniów). 6 listopada odbyły się etapy powiatowe a 30 listopada
2018 r. etap wojewódzki Olimpiady w Urzędzie Marszałkowskim w
Łodzi, w ramach Obchodów Światowego Dnia AIDS. Do etapu
wojewódzkiego zakwalifikowało się 25 zespołów z 11 szkół 13
powiatów województwa. Nagrody dla laureatów ufundowane
zostały przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Finał oraz audycję podsumowującą obchody nagrywała TV TOYA.
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liczba imprez: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Marszałek: 4800,00

133

"Lokalna Kampania - Porozmawiajmy
o HIV/AIDS".
—————————————————
PSSE w Zduńskiej Woli.

134

Organizacja i realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego,
młodzież powyżej 15 r.ż.: 694/541
adresowanego do uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych w
powiecie zduńskowolskim. Program obejmował spotkania
warsztatowe z młodzieżą. W treści spotkań występowały elementy
wychowania seksualnego i profilaktyki uzależnień. Problematyka
zachowań seksualnych potraktowana została ze szczególną
uwagą, jako główna droga zakażeń HIV w Polsce i na świecie.

liczba inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 541
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
podmiotów realizujących: 7

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
2800,00

"Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"
Realizacja programu edukacyjnego na terenie powiatu
uczniowie szkół gimnazjalnych:
————————————————— piotrkowskiego. Zaproszenie 25 szkół podstawowych z klasami
1752/1752
PSSE w Piotrkowie Trybunalskim
gimnazjalnymi na szkolenie dla koordynatorów szkolnych
rodzice uczniów: 753/753
programu (18 osób). Przedstawiono założenia i cele programu
oraz zadania do wykonania. Określono termin realizacji programu.
Dokonano wizytacji programu w 8 szkołach realizujących.
Otrzymano informacje z realizacji ze wszystkich szkół
realizujących, na podstawie którego sporządzone zostało
sprawozdanie.

liczba inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 2505
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
podmiotów realizujących: 25

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

135

Edukacja.
Organizacja oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej.
PSSE województwa łódzkiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1453/1454

liczba odbiorców: 1454
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
spotkań edukacyjnych: 18

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

136

Szkolenia.
Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń dla funkcjonariuszy
————————————————— policji garnizonu łódzkiego: ustalenie terminów, przygotowanie
WSSE w Łodzi.
programu i scenariusza szkolenia, opracowanie i przygotowanie
materiałów dydaktycznych i edukacyjnych; przygotowanie
merytoryczne i metodyczne.

pracownicy służb mundurowych:
43/43

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 43

137

Monitoring 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.

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

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

900,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

138

Działania w ramach kampanii mam
czas rozmawiać skierowane do
społeczności lokalnej powiatu mrągow
skiego.
—————————————————
PSSE Mrągowo

Spotkania edukacyjne z rodzicami uczniów. Odbyły sie 3
spotkania z rodzicami uczniów zSP w Mikołajkach, SP w
Woźnicach, SP w Sorkwitach omawiano założenia kampanii
mamczasrozmawiac liczba rodziców 198, przekazano materiały
edukacyjne - ulotki i broszury.

139

Kampania "Mam czas rozmawiac w
powiecie olsztyńskim".
—————————————————
PSSE Olsztyn

W ramach kampanii wysłano pisma informacyjne do 9 mediów
przedstawiciele mediów: 9/9
lokalnych, zamieszczono informacje na BIP PSSE Olsztyn,
prowadzono rozmowy informacyjnr w placówkach słuzby zdrowia (
15 placówek) .

140

Kampania "Mam czas rozmawiać w
Ekspozycja wizualna w PSSE Giżycko kampanii
powiecie giżyckim".
mamczasrozmawiac.
—————————————————
PSSE Giżycko

141

Kampania mam czas rozmawiać.
Propagowanie informacji o kampanii
wśród urzędów powiatu nidzickiego
—————————————————
PSSE Nidzica

Informacje o kampanii wraz ze spotem reklamowym wysłano do
Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego, Urzędu
Miasta i Gminy, do ZOZ powiatu nidzickiego.Razem do 10
instytucji wysłano informacje. Przeprowadzono dystrybucje
materiałów kampanijnych podczas dwóch szkoleń dla 58
nauczycieli i 43 pracowników zakładów kosmetycznych i
fryzjerskich.
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inni: 198/198

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

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

liczba kampanii: 1

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

ogół społeczeństwa: 50/50

liczba kreacji: 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

pracownicy oświaty: 58/58
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/10
pracownicy salonów fryzjerskich i
kosmetycznych 43

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

142

Kampania mamczas rozmawiać w
powiecie bartoszyckim.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Przeprowadzono dystrybucja materiałów edukacyjnych
"mamczasrozmawiac" oraz Druga strona wakacji do placówki
zimowego wypoczynku Hufca Harcerstwa Polskiego w
Bartoszycach

143

Kampania mamczasrozmawiac w
powiecie oleckim. Kampania na
stronach internetowych, emisja spotu,
punkt promocji zdrowia komunikaty o
PKD w placówkach służby zdrowia.
—————————————————
PSSE Olecko

144

145

liczba tytułów publikacji: 2

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

Zamieszczono inaformacje o kampanii na BIP PSSE Olecko,
ogół społeczeństwa: 150/150
emitowano spot reklamowy w Regionalnym Ośrodku Kultury
młodzież powyżej 15 r.ż.: 29/29
Mazury Garbate od czerwca do grudnia 2018, emisja spotu
pracownicy ochrony zdrowia: 6/6
kampanijnego podczas VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS" dla 29 osób,
przeprowadzono dystrybycje plakatów kampanijnych z adresami
PKD w kierunku HIV do 6 placówek służby zdrowia. Zrealizowano
1 punkt promocji zdrowia na placu centtralnym miasta Olecko dla
150 osób,.

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 3

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

Kampania mamczasrozmawiac w
powiecie nowomiejskim
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Informacje o kampanii na BIP PSSE Nowe Miasto Lubawskie, ,
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/20
wyświetlanie spotu do młodziezy powyżej 15 roku życia (20 osób),
oraz nagłosnienie kampanii podczas konferencji powiatowej z
okazji Światowego Dnia AIDS.

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

Kampania mamczasrozmawiac w
powiecie piskim. Współpraca z
lokalnymi mediami. Zajęcia
edukacyjne dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
kobiet ciężarnych nt kampanii.
Dystrybucja materiałów.
—————————————————
PSSE Pisz

Przeprowadzono zajęcia z ciężarnymi nt chorób przenoszonych
młodzież poniżej 15 r.ż.: 125/125
droga płciową i kampanii mamczasrozmawiać w PSSE Pisz dla 17 młodzież powyżej 15 r.ż.: 202/202
osób, z młodzieżą szkolną I LO w Piszu, Zespołu Szkolnokobiety w ciąży: 17/17
Przedszkolnego w Piszu, LO Katolickiego w Piszu oraz uczniów
gimnazjum nt HIV/AIDS i kampanii mamczasrozmawiac, dla 202
uczniów powyżej 15 roku zycia i 125 uczniów gimnazjum.

liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 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
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 16/16

146

Kampania mamczasrozmawiac w
powiecie węgorzewskim, współpraca
z mediami lokalnymi.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Nagłośnienie kampanii w Węgorzewskim Tygodniu, na stronach
internetowych urzędów miast i gmin. Zajęcia edukacyjne
skierowane do uczniów gimnazjum i ich rodziców nt kampanii oraz
chorób przenoszonych drogą płciowa. Szkolenie kadry
pedagogicznej nt chorób przenoszonych drogą płciową nt PKD w
kierunku HIV i działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w
warmińsko-mazurskim

młodzież powyżej 15 r.ż.
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

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

147

Kampania mamczasrozmawiać w
powiecie ostródzkim. Spotkania z
róznymi grupami zawodowymi.
—————————————————
PSSE Ostróda

Przeprowadzono 3 szkolenia nt kampanii oraz podstawowych
informacji o HIV/AIDS w Ratuszu Miejskim w Morągu dla
opiekunów PCK liczba uczestników 22, w Ostródzie dla RO PCK,
liczba uczestników 24, dla pracowników służby zdrowia liczba
uczestników 14, narade dla pedagogów i pielegniarek ze szkół ,
liczba uczestników 9.

pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 9/9
pracownicy ochrony zdrowia: 14/14
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 46/46

liczba konferencji: 4

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

148

Kampania mamczasrozmawiać w
Wywiad do radia Meloradia w Ostródzie nt kampanii Mam czas
powiecie ostródzkim. Wywiad do
rozmawiać, oraz olimpiady wiedzy o HIV/AIDS.
Meloradio w Ostródzie
—————————————————
PSSE Ostróda

przedstawiciele mediów: 1/1

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

149

Kampania mamczasrozmawiać w
powiecie elbląskim
—————————————————
PSSE Elblag

Wysłono informacje o kampanii do 7 mediów lokalnych: Dziennika przedstawiciele mediów: 7/7
Elbląskiego, elblag.net, portel.pl, Razem z Tobą, Młody Elbląg,
Info.elblag.pli BIP PSSE Elblą zamieszczono informacje o
kampanii.

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
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150

Kampania mamczasrozmawiać w
Wysłano do 15 ośrodków zdrowia informacje o kampanii,
inni: 15/15
powiecie szczycieńskim.
zamieszczono na stronire internetowej PSSE Szczytno informacje
Popularyzacja informcaji o kampanii
o kampanii mamczasrozmawiac.
—————————————————
PSSE Szczytno

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

151

Kampania mamczasrozmawic w
powiecie braniewskim, szkolenia
działania edukacyjne, dystrybucja
materiałów , informacje do mediów lok
alnych.
—————————————————
PSSE Braniewo

W ramach kampanii przeprowadzono zajęcia edukacyjnedo
młodziezy szkół średnich LO w Braniewie, dla 60 uczniów,
przeprowadzono szkolenie dla pracowników PSSE Braniewo 14
osób oraz rozesłano informacje do mediów lokalnych do Gazety
IKAT w Braniewie, do telewizji braniewskiej zamieszczeno
informacji na stronie BIP PSSE w Braniewie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/60
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 14/14
przedstawiciele mediów: 2/
pedagodzy szkolni: 20/

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

152

Kampania medialna
mamczasrozmawiac ,Dystrybucja
materiałów z poradnictwem podczas
Rowerowego Rajdu Rodzinnego i
imprezy Więcej ruchu więcej zdrowia
—————————————————
PSSE Gołdap

Dystrybucja, poradnictwo. Dwa stoiska prmocji
zdrowia.Zorganizowanodwa punkty promocji zdrowia podczas
Rajdu rofdzinnego i imprezy Więcej ruchu więcej zdrowia. Stoiska
odwiedziło 150 osób. Organizatorzy PSSE Gołdap, Starostwo
Powiatowe Gołdap, Nadleśnictwo Gołdap, Ośrodek Sportu i
Reklreacji w Gołdapi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

ogół społeczeństwa: 150/150

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 2
liczba imprez: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 300

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

153

Kampania medialna
mamczasrozmawiac w powiecie
lidzbarskim, zajęcia edukacyjne.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Zorganizowano w 6 zakładach wychowania: w Ornecie w SP dla
60 osób,w Zespole Szkół Zawodowych w Ornecie dla 38 osób,
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie dla 24 osób Szk.
Podstawowej w Lidzbarku Warmińskim dla 64 osób, Zespole
Szkół Zawodowych dla 23 osób, Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim dla 25 osób, na
których przekazano informacje o kampanii, przeprowadzono
dystrybucje materiałów informacyjnych do zakładów naucznia
między innymi: plakaty kampanijne, broszury choroby
przenoszone droga płciową, zakładki o HIV, Broszury co musisz
wiedziec o HIV/AIDS niezaleznie gdzie mieszkasz i pracyujesz,
ulotki o PKD Olsztyn Zakażenie HIV to nie wyrok. Razem
przekazano 177 sztuk materiałów

młodzież poniżej 15 r.ż.: 110/110
osoby powyżej 50 r.ż.: 15/

liczba kampanii: 1
nakład: 177

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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Kampania medialna w powiecie
iławskim, współpraca z mediami
lokalnymi, informacje na stronach inte
rnetowych
—————————————————
PSSE Iława

Ukazała się informacja o kampanii na portal Ilawa, wysłano na
pracownicy oświaty: 10/10
strony internetowe Starostwa Powiatowego, Urząd Miasta Zalewo, przedstawiciele mediów: 4/4
i BIP PSSE Iława udzielono wywiadu do Meloradia Iława nt
Światowego Dnia AIDS i kampanii, dystrybucja plakatów
kampanijnych do 10 podmiotów leczniczych,

liczba kampanii: 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
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Nagranie kolejnego odcinka z cyklu
Nasze zdrowie pt Zdrowe wakacje.
—————————————————
WSSE Olsztyn, Telewizyjna Agencja
Producencka TAP1

W 2018 roku nagrano kolejny odcinek programu z Cyklu nasz
zdrowie o zagrożeniach wakacyjnych w tym zagrożeniach
związanych z przenoszeniem się zakażeń HIV. program
edukacyjny zamieszczony jest na stronie www.warmiamazury.tv
odcinek 44 pt Zdrowe wakacje gdzi o HIV mówi Magdalena
Ankierszejn -Bartczak

ogół społeczeństwa

liczba nowatorskich form
profilaktyki: 1

Planowana kwota: 3750,00
Wydatkowana kwota:
3750,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
PIS: 3750,00
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Stoiska edukacyjne w Olsztynie
Zorganizowano stoiska promocji zdrowia na osiedlu Dajtki ,
————————————————— Pieczewo, Starostwie Powiatowym, Bursie Szkolnej nr 1 w
PSSE Olsztyn
Olsztynie, Tematyka HIV/AIDS z poradnictwem dystrybucja
materiałów , skorzystało 180 osób. Organizatorzy: PSSE Olsztyn,
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyna, Rada
Osiedla Pieczewo, Dajtki, Szkoła Podstawopwa nr 18 , 33 Bursa
nr 1 w Olsztynie, Urząd Miasta w Olsztynie.

ogół społeczeństwa: 180/

liczba imprez: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników 180

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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Wywiady radiowe do Radia Olsztyn
Udzielono wywiadu do Radia Olsztyn nt HIV/AIDs i Punktów
————————————————— Konsultacyjno-Diagnostycznych w kierunku HIV emisja wywiadu
WSSE Olsztyn
była 15-09 -2018 oraz 30 listopada udzielono wywiadów na zywo
dla Radia Olsztyn w tym również udzielono informacji o kampanii
mamczasrozmawiac. Wywiadu z okazji Światowego Dnia AIDS
udzieliło dwóch praciowników WSSE jedna to doradca w PKD w
kierunku HIV w Olsztynie drugi koordynator działań z zakresu
profilaktyki HIV w warmińsko-mazurskim w WSSE Olsztyn

przedstawiciele mediów: 2/2

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wywiadów do radia 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zamieszczenie informcaji o kampanii
na stronie internetowej www.oswiata.s
anepid.olsztyn.pl
dystrybucja materiałów informowania
o kampanii podczas szkoleń .
—————————————————
WSSE Olsztyn

pracownicy oświaty: 167/167
przedstawiciele mediów: 1/1
strona internetowa 1

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 175

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

Przeprowadzono dytsrybycję materiałów kampanijnych
mamczasrozmawiac (palaktów adhezyjnych) do 19 PSSE woj,
warmińsko-mazurskiego. Zamieszczono na stronie
www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl spot kampanijny i informacje o
kampanii. Przekazano informacje o kampanii podczas konferencji
nauczycieli i pielegniarek w Urzędzie wojewódzkim (110 osób) z
wyświetleniem spotu reklamowego, omówienie kampanii podcas
wykładu dla nauczycieli i pedagogów w Urzędzie wojewódzkim
(57 osób) udzi8elono wywiadu na zywo do Radia Olsztyn nt
HIV/AIDS i kmapnaii .
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XVIII Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS w
powiecie ostródzkim.
—————————————————
PSSE Ostróda

Olimpiada skierowana do szkół średnich. Miejswce Zespół Szkół młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/20
Zawodowych im Petofi w Ostródzie zakres choroby przenoszone
droga płciową, działalnośc PKD w kierunku HIV w Olsztynie, drogi
transmisji wirusa, działania poekspozycyjne, epidemiologia,
zapobieganie w konkursie wziłęło udział 20 osób oraz 21
opiekunów przedstawicieli urzędów i szkoły. Nagrody Ufundowało
Starostwo Powiatowe w Ostródzie. oraz Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego w Olsztynie.

liczba imprez: 1
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Dystrybucja materiałów do placówek
nauczania słuzby zdrowia innych w
powoecie olsztyńskim
—————————————————
PSSE Olsztyn

Przeprowadzono dystrybucję materiałów do 66 placówek
nauczania i wychowania, 53 placówek słuzby zdrowia, 50
placówek letniego wypoczynku, 3 organizacji, 10 urzędów, innych
59.

ogół społeczeństwa: 175/175
młodzież poniżej 15 r.ż.: 66/66

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek objetych dystrybucją
241

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
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Happening na Starym Mieście w Olszt
ynie
—————————————————
PSSE Olsztyn

Dystrybucja materiałów, rozmowy indywidualne , organizator
PSSE Olsztyn. Udzieklono wywiadu do TVp3 Olsztyn,
zamieszczono informacje na stronach internetowych
olsztyn.wm.pl, BIP PSSE Olsztyn, OPZiOZ WSSE Olsztyn.
Działaniem objeto ok 100 osób

ogół społeczeństwa: 100/100

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników 100

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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Konferencja powiatowa z okazji
Światowego Dnia AIDS w Nowym
Mieście Lubawskim.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Konferencja z udziałem młodziezy szkół średnich, dyrektorów
szkół, władz samozrądowych mediów lokalnych, podsumowanie
konkursu wiedzy o HIV/AIDS , wręczenie nagród. Konferencja ma
charakter cykliczny, i związana jest z edukacją z profilaktyki
HIV/AIDS.W imprezie wzięło udział 6 osób -przedstawicieli
samorządów, 2 dyrektorów szkół, 15 nauczycieli, młodzież po 15
roku zycia 15, młodzież poniżej 15 roku życia, 50, organizatorzy
-inspekcja sanitarna PCK, 10 osób.Organizatorzy PSSE Nowe M.
Lubawskie, ZR PCK, Starostwo Powiatowe , Zespół Szkół w
Nowym Mieście Lubawskim.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/50
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/15
pracownicy ochrony zdrowia: 10/10
pracownicy oświaty: 17/17
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 6/6

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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Konkurs wiedzy o HIV/AIDS w
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, PSSE Gołdap,
powiecie gołdapskim
uczestnicy młodzież ze szkół średnich 6 osób w etapie
————————————————— powiatowym
PSSE Gołdap

młodzież powyżej 15 r.ż.: 6/6

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
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Nagłośnienie Światowego Dnia AIDS
w mediach lokalnych powiatu
iławskiego organizacja happeningu w
Iławie.
—————————————————
PSSE Iława

Zorganizowano przemarsz uczniów ilicami Iławy przez galerię
Jeziorak prowadzono rozmowy i dystrybucje materiałów, w
imprezie wzięły udział 4 szkoły ponadgimnazjalne 76 uczniów 2
pielęgniarki i 4 nauczycieli.

ogół społeczeństwa: 100/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 76/76
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 2/2
pracownicy oświaty: 4/4

liczba imprez: 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
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Organizacja konferencji z okazji
Światowego Dnia AIDS w powiecie dz
iałdowskim
—————————————————
PSSE Działdowo

Konferencja z udziałem młodziezy szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w konferencji wzięło udział 3 szkoły srednie
270 uczniów i 2 ponadpodstawowe 180 uczniów. W programie
Monodram "Zwierzenia bezrobotnego aktora" . Organizatorzy:
PSSE Bartoszyce, Urząd Miasta w Działdowie, Centrum
Kształcenia Ustawicznego (sala), Miejski Diom Kultury, Ośrodek
Terapii Uzaleznień i Współuzależnienia.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 180/180
młodzież powyżej 15 r.ż.: 270/270

liczba konferencji: 1

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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Organizacja powiatowego etapu
Przygotowanie pytań z zakresu HIV/AIDS na olimpadę, liczba
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
szkół 3. Organizatorzy Starostwo Powiatowe w Braniewie, PSSE
Obronie Cywilnej dla uczniów szkół
Braniewo, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne w Braniewie
srednich z powiatu braniewskiego
—————————————————
PSSE Braniewo

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
6/6

liczba imprez: 1

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
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Organizacja Światowego Dnia AIDS w Zamieszczenie informacji w BIP PSSE Olecko, przekazanie
powiecie oleckim. XVII Powiatowy
informacji o konkursie mediom lokjalnym. Konkurs przeznaczony
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
dla klas VII szkół Podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu.
—————————————————
PSSE Olecko

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/

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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Organizacja Światowego Dnia AIDS w
powiecie oleckim. XVII Powiatowy
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
PSSE Olecko

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 102/102

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

Organbizator PSSE Olecko, współorganizator Szkoła
Podstawowa nr 4 z Oddziałami Intergarcyjnymi w Olecku,
adresaci uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu
woleckiego. W konkursie w etapie szkolnym wzięło udział 202
uczniów w etapie powiatowym 29 uczniów z 10 szkół
podstawowych.

STRONA 70 z 272

169

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
powioecie nidzickim. Współpraca z
mediami lokalnymi, organizacja stoisk
promocji zdrowia w 3 szkołach srednic
h.
—————————————————
PSSE Nidzica

Organizacja 3 stoisk promocji zdrowia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących, Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy i Zespole Szkół w Jagarzewie.
Rozdysponowano 600 materiałów idział wzięło 750 uczniów

170

Organizacja XIV Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS dla 10
szkół ponadgimnazjalnych oraz
oddziałów gimnazjalnych w powiecie
piskim. Organizacja konkursu na
prezentację multimedialna pod
hasłem "Nie daj szansy AIDS" dla
uczniów gimnazjum i liceum. W
konkursie wiedzy wzięło udział 20
osób w tym 12 powyżej 15 roku życia,
w konkursie na prezentację
multimedialną wzięło udział 14 osób w
tym 6 powyżej 15 roku życia.
—————————————————
PSSE Pisz

171

172

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 600
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

Organizatorzy: PSSE Pisz, Starostwo Powiatowe w Piszu, Urząd młodzież poniżej 15 r.ż.: 16/16
Miejski w Piszu, Konkurs wspierało Starostwo Powiatowe w Piszu, młodzież powyżej 15 r.ż.: 18/18
Urząd Miasta w Piszu, które to instytucje wsparły konkurs na
kwotę 1000 zł na nagrody.

liczba imprez: 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

Powiatowy Konkurs wiedzy dla szkół
gimnazjalnych powiatu elbląskiego
—————————————————
PSSE Elbląg

W konkursie wzięło udział 35 uczniów z12 szkół gimnazjalnych,
młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/35
tematyka: choroby przenoszone droga płciiową, epidemiologia,
profilaktyka, diagnostyka, elementy wiedzy o punktach
konsultacyjno-diagniostycznych w kierunku HIV. Niejsce realizacji
SP nr 14 w Elblągu, sponsorzy: Wojewódzki Szpital Zespolony ,
Młodziezowy Ośrodek terapeutyczny Karan, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu. W 3 mediach ukazały się informacje
o konkursie.

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

Punkt promocji zdropwia z edukacją
podczas lokalnych omprez powiatu gi
życkiego.
—————————————————
PSSE Giżycko

W punktach oprócz poradnictwa i dystrybucji materiałów quizy
wiedzy. Zorganizowano punkt podczas Biegów rodzinnych w
Giżycku. Organizatorzy: PSSE Giżycko, Zakład Aktywności
Zawodowej , Nadlesnictwo Gizycko, Centrum Profilaktyki
Uzależniń i Integracji Społecznej , Komenda Policji w Giżycku,
Jednostki Wojskowe Giżycko

liczba stoisk informacyjnych: 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
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 700/750

ogół społeczeństwa: 100/100

173

Stoisko promocji zdrowia w powiecie li
dzbarskim
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

174

Zorganizowano 3 stoiska promocji zdrowia w Urzędzie Gminy
Lubomino, Zespole Szkół Zawodowych w Ornecie, Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Ornecie. Na wszystkich prowadzono
dystrybucję materiałów edukacyjnych w tym kampanijnych oraz
innych np: ksiązek z doświadczeń wolontariusza, ulotek broszur
druga strona wakacji, kolorowanek zawsze razem, broszur
Wszystko co musisz wiedziec o HIV/AIDS, broszur choroby
przenoszone droga płciową, zakładek o HIV

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/150

liczba stoisk informacyjnych: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 405

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

Wywiad do mediów lokalnych,
Rozdysponowano materiały edukacyjne do 12 szkół średnich nt:
komunikatry w internecie dotyczące
HIV/AIDS i kampanii mamczasrozmawiac. Ukazały się artykuły w
kampanii mamczasrozmawiac,
Ełckiej Gazecie Powiatowej, Ełk i my i wywiad w Radiu 5 .
artykuły prasowe w Ełk i My i Ełckiej
Gazecie Powiatowej.
—————————————————
PSSE Ełk

młodzież powyżej 15 r.ż.: 12/12
przedstawiciele mediów: 3/3

liczba kampanii: 1

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
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XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS w powiecie węgorzewskim
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Konkurs w kategorii szkoły gimnazjalne i średnieponadgimnazjalne dotyczący wiedzy o HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową. Organizatorzy PSSE Węgorzewo,
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Urząd Miejski w
Węgorzewie. Konkurs ogłoszono 15-10- 2018 a został
zakończony 12 grudnia 2018 roku. Nagrody ufundowało
Starostwo Powiatowe w Wegorzewie na kwotę 300 zł i Gmina
Wegorzewo na kwotę 800 zł

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

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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Akcja "Wstąp po zdrowie" w powiecie
działdowskim
—————————————————
PSSE Działdowo

Festyn dla ludności Wstąp po zdrowie zorganizowano 2 stoiska
ogół społeczeństwa: 50/50
profilaktyczne w tym HIV/AIDS. Organizatorzy Urząd Miasta
Działdowo, Osrodek Terapii Uzaleznień w Działdowie PSSE
Działdowo, Stowarzyszenie Zdrowie. Akcja ma charakter cykliczny
punkt promocji zdrowia z rozmowami indywidualnymi i dystrybucja
materiałów rozdysponowano 50 ulotek.

liczba stoisk informacyjnych: 2
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

STRONA 72 z 272

177

Organizacja punktów promocji
zdrowia w Urzędzie Miasta w
Braniewie oraz Centrum Kultury w Bra
niewie.
—————————————————
PSSE Braniewo

Zorganizowano punkt promocji zdrowia w Szpitalu Powiatowym w ogół społeczeństwa: 120/120
Braniewie- 70 osób, Specjalistycznej Wojskowej Przychodni
Lekarskiej w Braniewie dla 50 osób z rozdawnictwem materiałów i
rozmawami indywidualnymi.

liczba imprez: 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

178

Organizacja punktów promovcji
zdrowia w Korszach i Srokowie
—————————————————
PSSE Kętrzyn

Zorganizowano 4 punky promocji zdrowia w NZPOZ WOJ-MED w ogół społeczeństwa: 267/267
Korszach 2 razy oraz NZOZ SROk -MED w Srokowie 2 razy.
Organizator PSSE w Ketrzynie, oraz ZOZ-y. Udzialono 267 porad
rozdysponowano 30 broszur Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS,-30
broszur, 10 broszur Choroby przenoszone droga płciową dla
lekarzy 40 broszur Choroby przenoszone droga płciowa do ogółu
społeczeństwa. Razem rozdysponowano 80 szt. materiałów.

liczba imprez: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 80

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

179

Organizacja stoisk promocji zdrowia
podczas Ulicznych Biegów Majowych
w Węgorzewie, Biegów Bocianna w B
udrach.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Dystrybucja materiałów edukacyjnych prowadzenie poradnictwa.
Organizatorzy PSSE Węgorzewo, Gminny Ośrodek Kultury w
Budrach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Dwa stoiska
odwiedziło 550 osób

ogół społeczeństwa: 550/550

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

180

Punkt promocji zdrowia podczas Dni i Dystrybucja materiałów edukacyjnych, poradnictwo. dla 100 osób. ogół społeczeństwa: 100/100
Nocy Szczytna
Organizatorzy PSSE Szczytno, Miejski Dom Kultury w Szczytnie.
—————————————————
PSSE Szczytno

liczba imprez: 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

181

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

liczba stoisk informacyjnych: 6

Zorganizowano 6 stoisk promocji zdrowia w SP w Bożem, OHP
Mragowo, OSP Warpuny, OSP Sorkwity, Zespole Szkół
Zawodowych w Mragowie, dystrybucja ulotek liczba szt 265.
Liczba uczestników 265.
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ogół społeczeństwa: 265/265

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

182

Stoiska promocji zdrowia w powiecie ił
awskim
—————————————————
PSSE Iława

Stoiska zorganizowano: w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie
ogół społeczeństwa: 90/90
podczas festynu rodzinnego, na placu XXX-lecia w Iławie podczas
festynu rofdzinnego, . Organizatorzy PSSE Iława, Spółdzielczy
Dom Kultury Polanka w Iławie, dystrybucja materiałów oraz
poradnictwo.

liczba imprez: 2

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

183

Tramwaj zwany pożądaniem akcja
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny Oddziału w
Olsztynie. Popularyzacja badań w
Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym w kirunku HIV w
Olsztynie (dystrybucja ulotki)
—————————————————
WSSE Olsztyn

Studenci prowadzili edukacj e w specjalnym autobusie w
ogół społeczeństwa: 200/200
Olsztynie nt profilaktyki HIV/AIDS z konkurswem wiedzy. WSSE w
Olsztynie udzieliła wywiadu nt HIV, który został zamieszczony na
stronie internetowej stowarzyszenie przekazała 100 ulotek o PKD
Olsztyn, 50 długipisów o PKD Olsztyn, 50 smyczy, 50 podstawek
pod kubek z namiarami na PKD w kierunku HIV w Olsztynie.
Ponadto plakat o akcji został wywieszony na parterze budynku w
WSSE Olsztyn zamieszczono informację na stronie internetowej
www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl o kacji. W akcji uczestniczyło
około 200 osób

liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 250

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

184

Działania edukacyjne skierowane do
młodziezy wypoczywającej na
koloniach i obozach letnich
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Dystrybucja broszur o chorobach przenoszonych drogą płciowa
do obiektów wypoczynku letniego.Prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla 5 obiektów letniego wypoczynku i 199
uczestników -młodzieży oraz wśród 21 opiekunów.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 199/199

liczba szkoleń: 5
liczba odbiorców: 120

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

Szkolenie dla Honorowych Dawców
Odbyły sie 2 szkolenia z profilaktyki HIV nt dróg zakażenia,
Krwi w powiecie działdowskim oraz
profilaktyki aktualnych zagadnień dla 35 Amazonek i 28 członków
Klubu Amazonki
Honorowych Dawców Krwi w Rybnie.
—————————————————
PSSE Działdowo

przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 35/35
dawcy krwi: 28/28

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 63

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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186

2 szkolenia przeprowadzone przez
PSSE Pisz dla służby zdrowia
-dentystów, chirurgów, pielegniarek,
zabiegowych i stomatologicznych oraz
dla zakładów fryzjerskich,
kosmetycznych, tatuażu z powiatu pis
kiego.
—————————————————
PSSE Pisz

Szkolenie zorganizowano przy współpracy z firma MEDILAB,
pracownicy ochrony zdrowia: 33/33
liczba działań edukacyjnych: 2
dotyczyło ono chorób przenoszonych drogąkrwi ze szczególnym
fryzjerzy, kosmetyczki zakłady tatuażu liczba odbiorców: 79
uwzględnieniem WZW typu C oraz przedstawionio kampanię
46 osób
mamczasrozmawiac. W szkoleniu wzięło udział sł zdria 33 osoby,
zakłady fryzjerskie i kosmetyczne 46. Firma Medilab
zabezpieczyła poczęstunek . Uczestnicy otrzymali materiały c KC
ds AIDS (broszurki i ulotki).

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

187

Dwa szkolenia grup zawodowych w Ni
dzicy
—————————————————
PSSE Nidzica

Przeprowadzono szkolenia dla rady pedagogicznej w Szkole
pracownicy oświaty: 58/58
Podstawowej nr 2 w Nidzicy -58 nauczycieli z zakresu:
pracownicy salonów fryzjerskich i
epidemiologii , profilaktyki dróg zakazenia i danych statystycznych kosmetycznych 43 osoby
oraz szkolenie pracowników zakładów kosmatycznych i
fryzjerskich powiatu nidzickiego z zakresu HIV, HCV, metod
dezynfekcji sprzętyu dla 43 uczestników szkolenia.

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 101

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

188

Działania edukacyjne dotyczące
profilaktyki HIV/AIDS wśród uczniów
szkół powiatu mrągowskiego
—————————————————
PSSE Mrągowo

Przeprowadzono edukacje młodzieży w Zespole Szkół nr 2 w
Mrągowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Mragowie - 125
uczniów oraz w Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach- 10
osób. Tematyka choroby przenoszone droga płciową w tym
HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/10
młodzież powyżej 15 r.ż.: 125/125

liczba działań edukacyjnych: 7
liczba odbiorców: 135

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

189

Działania edukacyjne podczas wakacji
w powiecie gołdapskim
—————————————————
PSSE Gołdap

Edukacja młodziezy o HIV/AIDS oraz w szkołach gimnazjalnych w młodzież powyżej 15 r.ż.: 406/406
okresie szkolnym. Tematyka fakty i mity o HIV/AIDS,
popularyzacja PKD w kierunku HIV liczba edukacji 9, liczba
materiałów 102 liczba uczestnbików 406 edukacja odbyła sie na
obozach i koloniach letnich powiatu gołdapskiego.

liczba działań edukacyjnych: 9
liczba odbiorców: 406

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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190

Działania edukacyjne wśród
Tematyka spotkań profilaktyka HIV/AIDS i inne choroby
młodziezy Zespołu Szkół
przenoszone drogą płciową.Przeprowadzono cykl spotkań dla
Budowlanych w Braniewie i Zespołu
młodzieży liczba edukacji 3, liczba uczestników 75
Szkł Zawodowych w Braniewie.
—————————————————
PSSE Braniewo

191

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 75

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

Eduakcja młodzieży szkolnej
Edukację młodziezy przeprowadzono w Zespole Szkół
młodzież powyżej 15 r.ż.: 127/127
————————————————— Zawodowych w Ostródzie . Eduacje propwadziła WSSE w
WSSE Olsztyn
Olsztynie liczba uczestników 127 tematyka: profilaktyka HIV/AIDS
i profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową.

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 127

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

192

Edukacja młodziezy szkolnej w
powiecie nowomiejskim
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne nt profilaktyki HIV/AIDS
szczególnie dróg zakażenia, epidemilologii. Poruszono sprawy
kampanii mamczasrozmawiac, oraz wykonano projekcję krótkich
filmów o HIV dla 20 uczniów powyżej 15 roku życia.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/15

liczba działań edukacyjnych: 1
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

193

Edukacja młodzieży w powiecie giżyc
kim
—————————————————
PSSE Giżycko

Edukacja ew Gimnazjum Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Giżycku, 18 osób, w Szkole Zawodowej w
Giżycku 15 osób, Gimnazjum w Wilkasach 21 uczniów, Ośrodku
Socjoterapii 13 osób

młodzież poniżej 15 r.ż.: 34/34
młodzież powyżej 15 r.ż.: 33/33

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 67

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

194

Konferencja dla pielegniarek i
nauczycieli zorganizowana przez
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewód
zki
—————————————————
WSSE Olsztyn

Na zaproszenie W-M Urzędu Wojewódzkiego WSSE w Olsztynie pracownicy oświaty: 110/110
opracowała przedstawiła prezentację pt: Współczesna profilaktyka
HIV/AIDS młodzieży. Podczas prezentacji wyświetlono spot
mamczasrozmawiac oraz udzielono informacji o samej kampanii.
Przekazano uczestnikom 20 minirozmówek, 20 broszur HIV/AIDS
o co kaman 20 broszur dla pielęgniarek o HIV, 50 długopisów o
PKD Olsztyn. W konferencji uczestniczyło 110 osób.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 110

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 75/75

195

Konferencja związana ze Światowym
Dniem AIDS zorganizowana przez
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
—————————————————
WSSE Olsztyn

Zaproszono przedstawiciela WSSe w Olsztynie który opracował i pracownicy oświaty: 57/57
przedstawił prezentacje pt; HIV/AIDS aktualne zagadnienia z
Epidemiologii i Profilaktyki. Podczas wykłady przedstawiono
założenia kampanii mamczasrozmawiac, zaprezentowano też
założenia Międzywojewódzkiego Festiwalu Filmów o HIV w Gdyni,
poinformowano o działalności PKD w kierunku HIV w Olsztynie.
Działalnośc PKD omówił inny przedstawiciel WSSE doradca w
PKD w kierunku HIV w Olsztynie.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 57

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

196

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla
uczniów szkół gimnazjalnych oraz
szkół ponadgimnazjalnych
—————————————————
PSSE Ełk

W konkursie wzięło udział 12 szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Ełku, PSSE Ełk, Zespół
Szkół nr 1 w Ełku, Państwowa Straż Pożarna w Ełku, Szkoła
Policealna w Ełku. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe i
PSSE Ełk 50 zł.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 12/12

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

197

Konkurs wiedzy w LO w Rozogach
Konkurs nt HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą
————————————————— płciową przeprowadzono w Zespole Szkół w Roozogach.
PSSE Szczytno
Organizatorem była szkoła PSSE Szczytno jest
współorganizatorem.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/20

liczba odbiorców: 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

198

Organizacja szkolenia dla placówek
nauczania i wychowania z powiatu ole
ckiego.
—————————————————
PSSE Olecko

Tytuł szkolenia: Zawsze aktualne, nadal wazne oraz nowe
pracownicy oświaty: 41/41
aspekty związane z HIV w XXI wieku. Liczba osób 41.
Prowadzenie Iwona Grzesiuk prezes Stowarzyszenia Farosw
Białmstoku . Wsparcie finansowe Warmińsko-Mzurskie
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie 500 zł.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 41

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

199

Powiatowy Konkurs Wiedzy z
Profilaktyki HIV/AIDS w powiecie now
omiejskim.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Konkurs przeznaczony dla młodzieży szkół średnich
organizowany corocznie od wielu lat we współpracy ze
Starostwem Powiatowym i ZR PCK w Nowym Mieście
Lubawskim.w Konkursie wzięło udział 6 osób. Zamieszczono
informacje na stronie internetowej.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 6/6

200

Rozmowy indywidualne instruktaże
Przeprowadzono rozmowy z 6 pedagogami, z 8 pracownikami
odnośnie działań z profialktyki
służby zdrowia, przekazano elementy i założenia kampanii
HIV/AIDS w powiecie kętrzyńskim.
mamczasrozmawiac.
—————————————————
PSSE Kętrzyn

pracownicy ochrony zdrowia: 8/8
pracownicy oświaty: 6/6

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 14

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

201

Szkolenie pielęgniarek i rodziców
uczniów z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Piszu.
—————————————————
PSSE Pisz

pracownicy ochrony zdrowia: 16/16
rodzice uczniów 84 osoby

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 100

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

202

Szkolenie pracowników PSSE Węgor Przeprowadzono szkolenia dla 12 pracowników PSSE nt chorób
zewo
przenoszonych droga płciową, HIV i postepowania po ekspozycji
————————————————— na krew i IPIM. Uczestnicy otrzymali ulotki
PSSE Węgorzewo

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 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
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

203

Szkolenie w Centrum Użyteczności
Publicznej w Ostródzie
—————————————————
WSSE Olsztyn

pracownicy ochrony zdrowia: 14/14

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 14

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

2 ajęcia poprowadzono z rodzicami uczniów z 7 oddziałów
gimnazjalnych, przekazano minirozmówki rodzinne w ramach
kampanii mamczasrozmawiac, dla 84 rodziców szkolenie
pielegniarek -16 osób przerpwadzono wspólnie promocja zdrowia
i epidemiologia PSSE Pisz przekazano równiez informacje nt
kampanii mamczasrozmawiać. PSSE Pisz zakupiła poczęstunek
za 50 zł.

Szkolenie dotyczyło aspektów prawnych i etycznych zakażeń
wirusem HIV oraz chorób przenoszonych droga płciową.
Przedstawiono kampanię mamczasrozmawiac. Czas trwania 45
minut liczba uczestników 14.
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204

Szkolenie wolontariuszy PCK w
Szkolenie dotyczyło aktualnej wiedzy z HIV/AIDS szczególnie
ramach doskonalenia wiedzy.
dróg zakażeń i zasad profilaktyki. Szkolenie zorganizowano
————————————————— wspólnie z WarmińskoMazurskim Oddziałem PCK w Olsztynie.
PSSE Olsztyn

młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/15

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 15

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

205

XXIV Przegląd Małych Form
Teatralnycjh w Nidzicy, organizacja
stoiska promocji zdrowia podczas imp
rezy.
—————————————————
PSSE Nidzica

Udział uczniów szkół średnich, podstawowych, nauczycieli, władz
i gości. Organizator: Nidzicki Ośrodek Kultury, PSSE Nidzica.W
imprezie wzięło udział 380 osób, kazdy uczestnik otrzymał pakiet
z materiałami eduakcyjnymi w tym z profialktyki HIV. Podczas
przeglądu zaprezentowano 3 sztuki teatralne o HIV.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 250/250
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/50
pracownicy oświaty: 20/20
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 10/10
rodzice 50

liczba odbiorców: 380

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

206

Zajęcia edukacyjne dla młodziezy
wypoczywającej na obozach i
koloniach letnich.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Przeprowadzono 3 zajęcia edukacyjne dla młodziezy
wypoczywającej w obiektach letnicj powiatu węgorzewskiego nt
HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową dla 250 uczniów
powyżej 15 roku życia. Dystrybucja materiałów do młodzieży
broszur i ulotek.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/250

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 250

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

207

Zajęcia edukacyjne do młodzieży,
rodziców uczniów
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Zajęcia nt profilaktyki HIV/AIDS, kampanii mamczasrozmawiac, z
dystrybucją broszur kampanijnych (do osób dorosłych)
przeprowadzono 2 spotkania dla rodziców -61 osób, w SP nr 1 w
Węgorzewie i SP w udrach ponadto przeprowadzono 7 spotkań
z młodzieżą w SP nr 1 w Węgorzewie, SP w Bydrach z
nasileniem chorób przenoszonych droga płciową i dystrybycja
broszury "choroby przenoszone drogą płciową", dla 130 uczniów
po 15 roku życia i 15 do 15 roku życia.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 15/15
młodzież powyżej 15 r.ż.: 130/130
rodzice uczniów 61 osób

liczba działań edukacyjnych: 9
liczba odbiorców: 206

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

208

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą szkół
średnich: w Zespole Szkół
Ponadgimnazjlanych w Bartoszycach,
Zespole Szkół w Górowie Iławeckim,
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
i nr 2 w Bartoszycach.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Tematyka: Choroby przenoszone drogą płciową, drogi zakażenia,
podstawowe pojęcia związane z HIV/AIDS, zachowania
ryzykowne, okienko serologiczna fazy przebiegu choroby,
omówiono role Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w
kierunku HIV, sposonby zmniejszania zakażeń HIV.
Przeprowadzono 5 zajęć łącznie edukacja objęto 211 uczniów.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 211/211

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 211

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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Dystrybucja materiałów do środowiska
lokalnego na terenie powiatu bartoszy
ckiego
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Dystrybucja materiałów Choroby przenoszone drogą płciową 13
pracownicy ochrony zdrowia: 10/10
szt, broszur O co kaman? 94 szt,, plakatów adhezyjnych 6 szt,
Zespoły szkół 2
Wszystko co powinienieneś wiedzieć o HIV/AIDS szt 27 do 10
podmiotów leczniczych w Kandytach, Górowie Iłaeckim,
Sępopolu, Wojciechach, Galinach, Bartoszycach i Bisztynku i do 2
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 i 2 w Bartoszycach..

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 140

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

210

Dystrybucja róznych materiałów z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS do 2
placówek służby zdrowia i 2 placówek
oświatowych.
—————————————————
PSSE Elbląg

Dystrybucja objęła następujące materiały: Druga strona wakacji
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
120 szt, książeczki dla pielegniarek 30 szt, Wakacje marzeń 40
2/2
szt, , zakładki o HIV 45 szt, HIV to nie wyrok 40 szt-ulotka op PKD pracownicy ochrony zdrowia: 2/2
Olsztyn oraz podstawki pod kubek o PKD Olsztyn 60 szt.

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 335

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

211

Edukacja młodzieży wypoczywającej Przeprowadzono edukację chłopców w wieku 15 i 16 lat ( 20
na obozach i koloniach letnich w
osób) nt profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych droga
powiecie oleckim.
płciową z dystrybucja materiałów .
—————————————————
PSSE Olecko

młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/20

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 20

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

212

Promowanie badań w kierunku HIV
wśród lekarzy ginekologów z
nacelowaniem na kobiety ciężarne
odwiedzjących gabinety
ginekologiczne i na Oddziale
Ginekologiczno-Połozniczym w Branie
wie
—————————————————
PSSE Braniewo

kobiety w wieku prokreacyjnym: 14/14 Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 14

213

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Rozdysponowano: Co warto wiedzieć o HIV/AIDS, Choroby
ogół społeczeństwa: 14/14
do placówek służby zdrowia i szkół
przenoszone drogą płciową, broszury "O co kaman", ulotki o PKD młodzież poniżej 15 r.ż.: 13/13
średnich oraz obiektów wypoczynku
w kierunku HIV w Olsztynie "Zakażenie HIV to nie wyrok".
letniego . Rozdysponowano 360
ulotek i broszur do 28 podmiotów w
tym do 9 szkół, 14 placówek służby
zdrowia i 5 placówek letniego wypocz
ynku.
—————————————————
PSSE Ostróda

Pogadanki z kobietami ciężąrnymi na Oddziale GinekologicznoPołozniczym Szpitala Połozniczego w Braniewie, liczba
uczestniczek 14. Dystrybucja ulotki o PKD Olsztyn i innych
materiałów do gabinetów i na Oddział Ginekologiczno-Połozniczy
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liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 28

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

214

Działania edukacujne o chorobach
przenoszonych droga płciową w
szkołach ponadgimnazjalnych w Elblą
gu.
—————————————————
PSSE Elbląg

Edukacja o chorobach przenoszonych droga płciową. Przekazano młodzież poniżej 15 r.ż.: 26/26
informacje o roli PKD w kierunku HIV, edukację przeprowadzono młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/48
wśród uczniów gimnazjum 1 szkoła i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych 2 szkoły. Organizator: PSSE Elbląg, Zespół
Szkół Inzynierii Środowiska i Usług Zespół Szkół Pijarskich w
Elblągu. Ucestnicy otrzymali broszury Co musisz wiedzieć o
HIV/AIDS.

liczba działań/inicjatyw: 3
liczba odbiorców: 74

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

215

Działania edukacyjne skierowane do
uczniów szkół średnich w Olsztynie
—————————————————
PSSE Olsztyn

Eduakcja w zakresie przenoszenia chorób drogą płciową,
młodzież powyżej 15 r.ż.: 320/320
przeprowadzono 9 wykładów dla uczniów, liczba uczestników 320
z dystrybucją materiałów edukacyjnych w: Zespole Szkół
Chemicznych, Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół
Energetyvcznych, Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

liczba działań/inicjatyw: 9
liczba odbiorców: 320

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

216

Działania edukacyjne wśród uczniów ABC wiedzy o HIV/AIDS edukacja w Zespole Szkół Zawodowych i młodzież powyżej 15 r.ż.: 68/68
szkół średnich w zakresie podstwowej Ogólnokształcących w Nidzicy, liczba eduakcji 3 liczba
wiedzy HIV/AIDS i innych chorobach uczestników 68, te,matyka ABC wiedzy w pigułce.
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
PSSE Nidzica

liczba działań/inicjatyw: 3
liczba odbiorców: 68

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

217

Działania skierowane do młodzieży z
dystrybucją materiałów edukacyjnych
o cgorobach przenoszonych drogą płc
iową.
—————————————————
PSSE Ostróda

Zajęcia przeprowadzono w LO nr 1 w Ostródzie, Zespole Szkół
młodzież powyżej 15 r.ż.: 175/175
Zawodowych w Ostródzie, Zespole Szkół Rolniczych w Ostródziei
Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Moragu.
Tematyka choroby przenoszone droga płciowa ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS dróg zakażenia, epidemiologii, PKD w
kierunku HIV, obchodów Światowego Dnia AIDS. Liczba
uczestników 175, liczba szkół 5.

liczba działań/inicjatyw: 5
liczba odbiorców: 175

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

218

Edukacja w zakresie chorób
przenoszonych drogą płciową w
powiecie iławskim.
—————————————————
PSSE Iława

Przeprowadzono edukację wśród uczniów 11 szkól podsatwowych młodzież poniżej 15 r.ż.: 726/726
, 4 szkół gimnazjlanych i 5 ponadgimnazjalnych, edukację
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1120/1120
prowadzili nauczyciele prze wsparciu pracownika PSSE Iława.
Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.

liczba działań/inicjatyw: 20
liczba odbiorców: 1846

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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219

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów
i pielegniarek szkolnych
—————————————————
PSSE Iława

Tematyka: choroby przenoszone drogą płciową ze szczególnym
pracownicy oświaty: 19/19
uwzględnieniem HIV/AIDS omówienie programów edukacyjnych
przeznaczonych dla młodziezy, min. Żyje bez ryzyka,
Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej. Szkolenie miała na celu
uzupełnienie wiedzy w zakresie doskonalenia eduakcji młodziezy
przy użyciu programów edukacyjnych opracowanych przez
ekspertów z profilaktyki HIV/AIDS.

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 19

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

220

Udział w spotkania Wojewódzkiego
Zespołu ds HIV/AIDS w Urzędzie Woj
ewódzkim.
—————————————————
WSSE Olsztyn, OT PTOZ Olsztyn

Dwa spotkania w warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim inni: 20/20
pierwsze marcowe dotyczyło planów na 2018 rok z zakresu
profilaktyki HIV drugie listopadowe spotkanie jest podsumowujące
działania. Organizatorem i koordynatorem spotkkań zespołu jest
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Członkowie zespołu to:
przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marszłakowskiego,
Straży Granicznej, Kuratorium Oświaty, Konsultant ds chorób
zakaźnych WSSE Olsztyn i Polskie Towarzystwio Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie. Podczas spotkań
zapraszani są goście jako eksperci w róznych podejmowanych
sprawach z profilaktyki HIV. Wymieniamy się informacjami,
doświadczeniami, planami PTOZ OT w Olsztynie udostepnia
ulotki o PKD Olsztyn, wswpóuczestniczymy w działaniach woj
koordynatora.

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

221

Eduakcaj Ochotniczej Strazy Pożarnej Zawodowe ryzyko zakażenia HIV postepowanie po ekspozycji na
w Braniewie
krew i IPIM szkolenie zorganizowane przez PSSE Braniewo.
————————————————— Informacje o siecie PKD w kierunku HIV w Polsce
PSSE Braniewo

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkoleń 1

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

222

Szkolenie komendantów straży
miejskiej i gminnej woj. warmińsko-ma
zurskiego
—————————————————
WSSE Olsztyn

liczba kampanii/informacji: 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

pracownicy służb ratunkowych: 12/12

Na zaproszenie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach
pracownicy służb mundurowych:
szkolenia WSSE w Olsztynie przeprowadziła wykład z prezentacja 22/22
i dystrybucja ulotki Nie ryzykuj dla straży gminnej i miejskiej
-komendantów z woj warmińsko-mazurskiego. Wykład dotyczył
postępowania po ekspozycji na krew i IPIM trwał 45 minut liczba
słuchaczy 22.
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Szkolenie nt. postepowania
poekspozycyjnego pracowników
ochrony zdrowia
—————————————————
PSSE Ełk

Postepowanie po ekspozycjji na krew oraz zagadnienia
dotryczące zapobiegania zakazeniom HIV w życiu
osobistym.Szkolenie15 pracowników . Uczestnicy otrzymali ok
100 ulotek o róznej tematyce z profilaktyki HIV

pracownicy ochrony zdrowia: 15/15

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 - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
3 800,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

224

Upowszechnianie przekazu kampanii
społecznych inicjowanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS (#mamcza
srozmawiać).
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

Zadanie zrealizowano zgodnie z wytycznymi krajowego
koordynatora kampanii, w tym:
- upowszechnianie przekazu kampanijnego w mediach lokalnych i
regionalnych: 2 wywiady radiowe, 1 artykuł prasowy, 1 plansza
informacyjna w telewizji;
- umieszczenie informacji o kampanii wraz z materiałami
edukacyjnymi na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych, urzędów miast i gmin (18 stron) oraz na
portalach Facebook (5);
- organizowanie narad ze współorganizatorami działań
kampanijnych (10 narad, 20 osób);
- przygotowanie ekspozycji wizualnych (12 ekspozycji).
Materiały kampanijne przekazane zostały do powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych, a następnie do innych jednostek
prowadzących działania informacyjno-edukacyjne w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.

ogół społeczeństwa
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
600/
pracownicy ochrony zdrowia: 35/20
przedstawiciele mediów: 5/4

liczba kampanii: 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
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Upowszechnianie informacji nt.
profilaktyki zakażeń HIV/AIDS oraz
promowanie bezpłatnych i
anonimowych badań w kierunku
zakażenia HIV w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

1. Konferencja wojewódzka - Debata pt. "Wyzwania profilaktyki
zakażeń HIV oraz pomagania osobom żyjącym z HIV"
współorganizowana z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa
Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień. Uczestnicy: dydaktycy oraz studenci Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz. Wydziału
Socjologii Uniwersytetu Opolskiego (160 uczestników).
2. Informacja w lokalnych mediach - 1 wywiad w Radiu Opole.
3. Akcja "Parkun - Solidarni" w Kędzierzynie-Koźlu (bieg na
dystansie 5 km).
4. Koncert "STOP uzależnieniom - czas na dobrą muzykę i
wymarzony zawód" w Oleśnie.
5. Stoiska informacyjno-edukacyjne.

ogół społeczeństwa: /644
młodzież powyżej 15 r.ż.: /260
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1100/330
kobiety w wieku prokreacyjnym: /50
pracownicy oświaty: 20/
przedstawiciele mediów: 5/5

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 7
liczba imprez: 2

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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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych przekazanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS, w tym
materiałów kampanijnych.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE woj. Opolskiego
(wszystkie)

W roku 2018 w województwie opolskim przekazano różnym
grupom docelowym (społecznym i zawodowym) 9500 sztuk
plakatów, ulotek, broszur i innych wydawnictw Krajowego
Centrum ds. AIDS.

ogół społeczeństwa: /9500

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 9500
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców (placówek) - 103

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
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Działania edukacyjne skierowane do
uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, prowadzone we
współpracy z dyrektorami szkół oraz
specjalistami w zakresie profilaktyki HI
V/AIDS.
—————————————————
PSSE wszystkie (11)

228

Promowanie wśród lekarzy
ginekologów oraz położnych
informacji o obowiązku
zaproponowania wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom w ci
ąży.

1. Spotkania edukacyjne (warsztaty, prelekcje) dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (28 spotkań,
1079 uczestników).
2. Warsztaty dla liderów szkolnych z udziałem psychologa (2,
warsztaty, 5 szkół ponadgimnazjalnych, 26 uczestników).
3. Powiatowe konkursy wiedzy o HIV/AIDS w Nysie i Prudniku
oraz XIV Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS w
Krapkowicach (15 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 74
uczestników).

uczniowie szkół podstawowych: /212
uczniowie szkół gimnazjalnych:
65/121
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
800/864
pracownicy oświaty: 10/28

Promowanie wśród lekarzy ginekologów oraz położnych informacji lekarze ginekolodzy/położnicy: 54/14
o obowiązku zaproponowania wykonania testu w kierunku
położne: 33/10
zakażenia HIV kobietom w ciąży zrealizowano poprzez:
kobiety w wieku prokreacyjnym: /220
- rozmowy indywidualne z lekarzami ginekologami i położnymi (21
poradni dla kobiet),
- wystosowanie pism przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (do 15 placówek),
————————————————— - stoisko informacyjno-edukacyjne w Oleśnie (220 kobiet w wieku
PSSE wszystkie (11)
prokreacyjnym).

liczba działań edukacyjnych: 33
liczba odbiorców: 1209
Wskaźnik dodatkowy 1: Inne
jednostki powiatowe - 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Starostwa
powiatowe - 2

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

liczba odbiorców: 258
liczba inicjatyw: 3

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

Razem:
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Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

229

Kampania "Mam czas rozmawiać"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Włączono się w organizację społecznej kampanii multimedialnej
zainicjowanej przez KC ds AIDS poprzez upowszechnienie
przekazu kampanijnego w mediach - telewizja, radio, prasa,
internet oraz przekazanie informacji i materiałów kampanijnych
do placówek szkolnych i placówek służby zdrowia.

230

Konkurs "Nie daj szansy AIDS" o
zasięgu wojewódzkim.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Przeprowadzono wojewódzki konkursu n/t HIV/AIDS i chorób
młodzież powyżej 15 r.ż.: 600/304
przenoszonych droga płciową skierowany do młodzieży szkół
finał wojewódzki: 100/130
ponadgimnazjalnych i III klas gimnazjalnych. Zadanie polegało na
nagraniu filmu pod tytułem „Krótki film o HIV”. W każdym powiecie
odbyły się podsumowania etapu powiatowego konkursu
połączone z prelekcją dla młodzieży wygłoszoną przez
zaproszonego specjalistę. Finał wojewódzki odbył się w Kinie
Muza z udziałem 130 zaproszonych gości. Konkurs
współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Poznaniu.
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kobiety planujące ciążę: 100/55
Wskaźnik dodatkowy 1: redakcje
pracownicy ochrony zdrowia: 500/680 lokalnych mediów: 135
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/115
ogół społeczeństwa: 150000/150000

liczba imprez: 32

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
1150,00
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: 20000,00
PIS: 2761,00
Starostwo Powiatowe:
5000,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 90,00
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Konkurs profilaktyczny o zasięgu powi Opracowano i przeprowadzono 15 konkursów kierowanych do
atowym
635 uczniów z 43 szkół gimnazjalnych i 12 szkół
————————————————— ponadgimnazjalnych.
8 PSSE województwa wielkopolskiego

uczniowie szkół gimnazjalnych: /515
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
150/120

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów: 15

Planowana kwota: 1000,00
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
PIS: 811,00
Starostwo Powiatowe:
3684,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 307,00
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Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS
Opracowano i przeprowadzono 8 olimpiad wiedzy o HIV/AIDS dla
————————————————— 2550 uczniów z 52 szkół ponadgimnazjalnych województwa
8 PSSE województwa wielkopolskiego wielkopolskiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/2550

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
olimpiad wiedzy o HIV/AIDS: 8

Planowana kwota: 1000,00
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
PIS: 206,00
Starostwo Powiatowe:
2183,00
Urząd Miasta: 650,00
Urząd Gminy: 748,00
Sponsor prywatny: 950,00
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Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS o
Przeprowadzono międzypowiatową olimpiadę wiedzy o HIV/AIDS
zasięgu międzypowiatowym
między trzema powiatami.
—————————————————
PSSE Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl,
Wolsztyn

młodzież poniżej 15 r.ż.: 150/89
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/388

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
olimpiad międzypowiatowych: 1

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 500,00
Starostwo Powiatowe:
3986,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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Światowy Dzień AIDS
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

Przeprowadzono 31 imprez z okazji Światowego Dnia AIDS
połączonych z wykładami dla 2948 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Zorganizowano: 8 punktów informacyjno –
edukacyjnych dla 278 osób, 2 happeningi z udziałem 500
uczniów dla mieszkańców połączone z dystrybucją materiałów
edukacyjnych, 8 akcji informacyjnych dla 1890 osób, 4 wystawy
tematyczne dla 270 osób, 13 pokazów filmów profilaktycznych w
holach instytucji publicznych (ok. 700 osób), 2 konferencje z
udziałem 250 osób, 2 przedstawienia teatralne dla 100 odbiorców.

uczniowie szkół gimnazjalnych:
9000/600
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
26500/2948
społeczność lokalna: /3388

liczba imprez: 70

Planowana kwota: 5500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 563,00
Starostwo Powiatowe:
680,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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Akcja informacyjno - edukacyjna
"Bezpieczne Wakacje 2018"
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

Przeprowadzono 67 akcji informacyjno - edukacyjnych wśród
młodzieży podczas zorganizowanego wypoczynku letniego, w
ramach których przeprowadzono 29 pogadanek. Przeszkolono
również 28 pracowników 14 biur podróży.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1300
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1900/2600
pracownicy biur podróży: 10/28

liczba imprez: 67
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2600
Wskaźnik dodatkowy 1:
pogadanki: 29

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja podczas imprez masowych. Prowadzono stoiska informacyjno - edukacyjne podczas imprez
————————————————— masowych dla ogółu społeczeństwa.
5 PSSE województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: /1500

liczba imprez: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
udzielonych porad 304

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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Światowy Dzień AIDS - strona internet Przygotowano i zamieszczono informację o Światowym Dniu
owa
AIDS na stronach internetowych WSSE w Poznaniu oraz 31
————————————————— PSSE województwa wielkopolskiego.
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 150000/150000

liczba inicjatyw: 32

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja informacyjno - edukacyjna
Przeprowadzono 31 akcji informacyjno - edukacyjnych dla
"Bezpieczne Walentynki 2018"
młodzieży z 36 szkół podstawowych, gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych.
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /289
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5200/7300
osoby powyżej 50 r.ż.: /157

liczba działań edukacyjnych: 47
liczba odbiorców: 7300
Wskaźnik dodatkowy 1: punkty
informacyjne 8
Wskaźnik dodatkowy 1: konkursy
6

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 609,00
Starostwo Powiatowe:
1150,00
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Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Przeprowadzono 32 szkolenia dla 625 uczniów z 82 szkół
- kontra HIV"
ponadgimnazjalnych i 1 gimnazjum.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 600/625

liczba działań edukacyjnych: 32
liczba odbiorców: 625

Planowana kwota: 500,00
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
PIS: 1322,00
Starostwo Powiatowe:
1160,00
Urząd Miasta: 800,00
Urząd Gminy: 50,00
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Wykłady dla osób dorosłych
Przeprowadzono 14 wykładów dla 428 osób dorosłych.
—————————————————
9 PSSE województwa wielkopolskiego

osoby powyżej 50 r.ż.: /30
pracownicy oświaty: /163
pracownicy służb mundurowych: /208
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /7
uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego : /20

liczba działań edukacyjnych: 14
liczba odbiorców: 428

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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Zajęcia edukacyjne dla młodzieży
Przeprowadzono 14 szkoleń dla młodzieży oraz 2 zajęcia
szkolnej
edukacyjne dla dzieci z wykorzystaniem kolorowanki "Zawsze
————————————————— Razem".
5 PSSE województwa wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /65
młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/291
uczniowie szkół podstawowych:
100/78

liczba działań edukacyjnych: 15
liczba odbiorców: 434

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dodatkowe Punkty Konsultacyjno Diagnostyczne
—————————————————
4 PSSE województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 4000/4000

liczba PKD: 4

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

Przy współpracy z Fundacją Simontonowskiego Instytutu Zdrowia
zorganizowano dodatkowe PKD przy PSSE w Koninie, Lesznie,
Kaliszu i Pile.
Akcja została sfinansowana ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wzmocnienie
działalności Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego w
Wielkopolsce”.
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Informacja o Punktach Konsultacyjno Zamieszczono i aktualizowano informację o PKD podczas akcji
- Diagnostycznych
informacyjno - edukacyjnych oraz na stronach internetowych
————————————————— WSSE w Poznaniu oraz 31 PSSE województwa wielkopolskiego.
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego
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ogół społeczeństwa: 150000/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/

Wskaźnik dodatkowy 1: informacji
64

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

Razem:

1 150,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

245

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

246

Kampania społeczna o charakterze
edukacyjno - profilaktycznym "Mam
czas rozmawiać".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: W
kampanii udział wzięło 100
podmiotów medycznych, 98
placówek oświatowo
wychowawczych, 18
samorządów, 8 placówek
wypoczynku zimowego.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Informacje o kampanii
umieszczano na stronach
internetowych Inspekcji
Sanitarnej, partnerów działań,
portali społecznościowych oraz w
mediach.

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

Materiały informacyjne z zakresu HIV/AIDS otrzymane z
ogół społeczeństwa: 15000/5205
Krajowego Centrum ds. AIDS zostały wykorzystane w
organizowanych kampaniach, obchodach Światowego Dnia AIDS,
do realizacji wojewódzkich programów edukacyjnych i innych
przedsięwzięć.

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 5205

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

W ramach kampanii Inspekcja Sanitarna województwa
podkarpackiego organizowała różne formy działań wykorzystując
współczesne nośniki informacji aby dotrzeć z kampanią do jak
najszerszej grupy osób. Organizowano narady, stoiska
informacyjne, akcje profilaktyczne, imprezy środowiskowe,
warsztaty, zajęcia, spotkania, wywiady i inne.

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 9
liczba imprez: 36
Wskaźnik dodatkowy 1: W
ramach kampanii przekazano
informacje do 48 mass mediów,
na strony internetowe własne i
współpartnerów, udzielono
wywiadu radiowego.
Wskaźnik dodatkowy 2: W
autobusach miejskich w Stalowej
Woli przez miesiąc emitowany był
spot towarzyszący kampanii,
natomiast w Mielcu na telebimie
emitowano plakat o punktach
PKD.

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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ogół społeczeństwa: /26482
osoby młode pełnoletnie: 5000/11082

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: /54449
młodzież: /25132
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Obchody Światowego Dnia AIDS
poprzez organizowanie różnych form
działań.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

W ramach corocznie organizowanych obchodów Światowego
Dnia AIDS organizowano konkursy, olimpiady, imprezy, stoiska
informacyjno - edukacyjne, imprezy, punkty informacyjne i inne
formy działań. Do lokalnych mass mediów przekazano informacje
o ŚDA, na stronach internetowych Inspekcji Sanitarnej, partnerów
działań umieszczono informacje o kampanii z elementem
Czerwonej Wstążeczki.

ogół społeczeństwa: 50000/48605
młodzież: /33551

liczba kampanii: 4
liczba stoisk informacyjnych: 13
liczba imprez: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: W
działaniach związanych z ŚDA
zaangażowane były m. in. 342
placówki oświatowo wychowawcze, 182 podmioty
lecznicze, 21 samorządów, 7
uczelni wyższych, 2 domy
studenckie i inni.
Wskaźnik dodatkowy 2: Na 2
telebimach w Mielcu emitowany
był plakat o PKD, specjaliści
Inspekcji Sanitarnej zorganizowali
i przeprowadzili 26 narad.

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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Organizacja konkursów, imprez
prozdrowotnych, olimpiad wiedzy,
akcji, punktów informacyjno
edukacyjnych i innych przedsięwzięć.
—————————————————
WSSE i PSSE Strzyżów, Dębica,
Jarosław, Brzozów, Jasło, Mielec,
Łańcut, Krosno, Nisko, Przeworsk,
Sanok

Organizowanie konkursów, olimpiad wiedzy o HIV/AIDS, imprez i
innych form skierowanych głównie do młodzieży, mających na
celu wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową.

ogół społeczeństwa: 500/800
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/261
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/6469

liczba stoisk informacyjnych: 9
liczba imprez: 21
Wskaźnik dodatkowy 1:
Specjaliści Inspekcji Sanitarnej
zorganizowali i przeprowadzili 18
konkursów wiedzy,
fotograficznych, plastycznych,
olimpiad wiedzy i innych form.

Planowana kwota: 900,00
Wydatkowana kwota:
620,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1000,00
Starostwo Powiatowe:
1310,00
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 634,40
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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. Konkurs
współorganizowany jest przy współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.

ogół społeczeństwa: /13250
młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/271
nauczyciele, rodzice: /110

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 15
czerwca odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom
konkursu, wydarzeniu temu
towarzyszyła wystawa prac
plastycznych laureatów
zorganizowana w holu WSSE.
Wskaźnik dodatkowy 2: WSSE
wydała kalendarz na rok 2019 w
ilości 200 szt., w którym
umieszczono prace plastyczne
laureatów.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
241,40
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 999,87
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XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego "Porozmawiajmy o
AIDS" dla młodzieży starszych klas
szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych województwa po
dkarpackiego.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
"Porozmawiajmy o AIDS" dla młodzieży starszych klas szkół
podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego współorganizowana przy
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Rzeszowie. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o 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.

ogół społeczeństwa: /14351
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/186
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/130
nauczyciele, rodzice: /125

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się 12
grudnia 2018 roku przy udziale
Wojewody Podkarpackiego,
członka zarządu Województwa
Podkarpackiego i zaproszonych
gości, w holu WSSE
zorganizowano wystawę prac
plastycznych laureatów.
Wskaźnik dodatkowy 2: WSSE
wydała kalendarz na rok 2019 w
nakładzie 200 szt., w którym
znalazły się prace laureatów
konkursu.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
686,14
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 3980,00
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Edukacja młodzieży z placówek
Edukacja młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
oświatowo - wychowawczych.
prowadzona poprzez warsztaty profilaktyczne, akcje edukacyjne i
————————————————— prelekcje.
PSSE Lubaczów, Dębica, Ustrzyki
Dln., Rzeszów

młodzież poniżej 15 r.ż.: 150/460
młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/441

liczba działań edukacyjnych: 41
liczba odbiorców: 901
Wskaźnik dodatkowy 1: Zajęcia
prowadzone były w 5 szkołach
ponadgimnazjalnych, 35 szkołach
podstawowych i ośrodku szkolno
wychowawczym.

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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Szkolenia z zakresu profilaktyki
Szkolenia, konferencje skierowane do policji, specjalistów
HIV/AIDS dla przedstawicieli różnych inspekcji sanitarnej, psychologów, pedagogów, młodzieży i
grup zawodowych.
innych.
—————————————————
WSSE i PSSE Łańcut, Kolbuszowa,
Krosno.

pracownicy służb mundurowych:
25/30
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /61
kosmetyczki, fryzjerzy, pracownicy
odnowy biologicznej: 37/
psycholodzy, pedagodzy, młodzież:
/470

liczba działań edukacyjnych: 8
liczba odbiorców: 561

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe: 0,00
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Wojewódzki program edukacyjny
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej".
—————————————————
WSSE i 17 PSSE

Kontynuacja wojewódzkiego programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą
płciową. Edukacja młodzieży szkolnej" realizowanego w roku
szkolnym 2017/2018. 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 na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych
drogą płciową. Program skierowany jest do młodzieży klas
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych województwa
podkarpackiego.

ogół społeczeństwa: /422
uczniowie szkół gimnazjalnych:
500/435
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
6000/9535
rodzice, nauczyciele: 1000/452

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 10844
Wskaźnik dodatkowy 1:
Realizując program specjaliści
Inspekcji Sanitarnej zorganizowali
szkolenia, 21 narad ( 155
uczestników ), udzielili 123
instruktaży, wykonali 29 wizytacji i
5 kontroli.
Wskaźnik dodatkowy 2: W 64
placówkach realizujących
program zorganizowano
konkursy wiedzy, zgaduj zgadule,
olimpiady, imprezy prozdrowotne
dla 450 osób, stoisko
informacyjno - edukacyjne z
wykorzystaniem narko i alko gogli
( 50 osób ).

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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Wojewódzki program edukacyjny
"Zawsze Razem" .
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Program skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych
województwa podkarpackiego. Celem programu jest kształtowanie
u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych
rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz
podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

ogół społeczeństwa: /429
uczniowie szkół podstawowych:
8000/8293
rodzice, nauczyciele: 3000/3321

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 12043
Wskaźnik dodatkowy 1:
Realizując program w 214
placówkach specjaliści pionu
oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia Inspekcji Sanitarnej
zorganizowali i przeprowadzili 3
szkolenia,44 narady ( dla 126
osób ), udzielili 84 instruktaży,
wykonali 102 wizytacje i 5 kontroli.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
778,65
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 200,00
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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet w ciąży i
planujących ciążę.
—————————————————
PSSE w Leżajsku, Ustrzykach
Dolnych,Strzyżów, Dębica, Lubaczów,
Mielec, Rzeszów, Tarnobrzeg,
Przemyśl

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

kobiety planujące ciążę: 270/3875

liczba odbiorców: 3875
Wskaźnik dodatkowy 1: Edukację
kobiet w wieku prokreacyjnym
prowadziło 39 podmiotów
leczniczych ( w tym 9 szpitali ), 32
poradnie K, szkoła rodzenia i
Dekanalna Poradnia Rodzinna.

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

Promowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku
HIV, promowanie punktów PKD w województwie i w Polsce
poprzez rózne przedsięwzięcia w tym również Europejski Tydzień
Testowania.
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ogół społeczeństwa: 5000/73096
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/19580

Wskaźnik dodatkowy 1:
Promowanie anonimowego
testowania w kierunku HIV i
punktów PKD prowadzone było
podczas wszystkich
przedsięwzięć z zakresu
problemu HIV/AIDS.
Wskaźnik dodatkowy 2: W
działania właczyło się 107
podmiotów leczniczych, 180 szkół
ponadgimnazjalnych, 6
sanatoriów, 2 domy studenckie, 3
uczelnie wyższe, 14 samorządów.
Na telebimie w Mielcu
wyswietlana była informacja o
punktach PKD.

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

Razem:

2 626,19

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

257

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Organizacja i prowadzenie
konferencji, umieszczanie informacji
na stronach internetowych oraz
nawiązywanie współpracy z lokalnymi
mediami.
—————————————————
WSSE Szczecin oraz 20 podległych
PSSE

W roku 2018 w ramach profilaktyki HIV/ AIDS odbyły się 4
konferencje dla 755 osób. Konferencje zorganizowane zostały
przez 3 PSSE: Drawsko Pom., Goleniów oraz Szczecin.
W ramach realizowanego zadania przez w/w PSSE tematyka
organizowanych konferencji dotyczyła profilaktyki nowych
zakażeń HIV, a także innych chorób przenoszonych drogą
płciową. 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, dr n. med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka Pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych
Niedoborów Immunologicznych, Małgorzata Kłys-Rachwalskakierownik poradni Chorób Zakaźnych i Nabytych Niedoborów
Immunologicznych, Justyna Bągorska oraz Joanna Rusin –
Stowarzyszenie wolontariuszy DADU w Szczecienie.
Umieszczono 63 informacji na stronach internetowych:
- W ramach 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.
(WSSE Szczecin oraz PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko
Pom., Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pom., Kołobrzeg,
Myślibórz, Police, Pyrzyce, Sławno, Stargard, Szczecin,
Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz ) dla 2721 odbiorców.
Oprócz stron internetowych BIP WSSE i PSSE informacje zostały
zamieszczone na portalach internetowych:
www.facebook.com
www.echotygodnik.info
www.lochrobry.pl
www.ikamien.pl
www.echokamienia.pl
www.zachodniopomorska.ohp.pl
www.bornesulinowo.pl
www.powiat.szczecinek.pl
www.zssawiatki.pl
Opublikowano 7 artykułów w prasie lokalnej dla 706 odbiorców
(PSSE: Białogard, Drawsko pom., Gryfice, Pyrzyce, Sławno,
Świdwin).
Nawiązano współpracę z następującymi redakcjami gazet:
,,Tygodnik Białogardzianin", ,,Wieści Tychowskie", ,,LOgin",

ogół społeczeństwa: 10994/51662
młodzież powyżej 15 r.ż.: 290/384
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
50/311
pracownicy ochrony zdrowia: 5/9
pracownicy oświaty: 25/47
pracownicy socjalni: 1/2
pracownicy służb mundurowych: 2/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/1
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 2
liczba konferencji: 4

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
inne: 300,00
PIS: 0,00

,,Gryfickie echa",,,Pyrzyce.info", ,,Gazeta Ziemi Pyrzyckkiej",
,,Życie Pyrzyce", ,,Nasz Powiat", ,,Obserwator Lokalny".
oraz z Radiem, Telewizją i Kinem: ,Radiem ESKA Koszalin",
,,Radiem ESKA Szczecienek" ,,Radio PLUS Gryfice", ,,TVB24",
,,Rega TV", ,,Kino Pyrzyce".
Przeprowadzono łącznie 2 Wywiady, 4 Audycje oraz podano 1
wiadomość dla ogółu społeczeństwa dotyczącą obchodów
Światowego Dnia AIDS. Odbiorcami było było 43 730 odbiorców.
(PSSE: Gryfice, Koszalin, 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”,
a także zachęcał do rozmowy miedzypokoleniowej w nawiązaniu
do założeń kampanii KC ds. AIDS pt. #mamczasrozmawiac,
natomiast Promotr zdrowia PSSE w Szczecinku udzielił wywiadu z
okazji obchodów Światwoego Dnia AIDS.
Dodatkowo w kinie Pyrzyce przed każdym seansem filmowym
wyemitowano bezpłatnie spot poświęcony kampanii
#mamczasrozmawiwac, który obejżało 4465 widzów.
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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 Szczecin oraz 20 podległych
PSSE

W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/ AIDS zrealizowano 286 działania dla 27 767
odbiorców, oto następujące działania:
Przeprowadzono 17 wykładów m.in. dla młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łącznie
w spotkaniach udział wzięło 395 osób (PSSE: Koszalin, Stargard,
Szczecinek)
Zorganizowano łącznie 16 konkursów/ quizów/ olimpiad wiedzy na
temat wiedzy o AIDS, głównie dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Liczba osób biorących w tych
przedsięwzięciach wyniosła 643 osób (PSSE: Białogard, Gryfice,
Koszalin, Myślibórz, Police, Szczecin, Szczecinek, Świnoujście,
Wałcz).
Zorganizowano 20 warsztatów dla 384 osób (PSSE: Kamień
Pomorski, Pyrzyce, Szczecin, Szczecinek).
Przeprowadzono 163 prelekcje nt. profilaktyki HIV/ AIDS dla 24
265 osób (WSSE w Szczecinie oraz PSSE: Drawsko Pom.,
Goleniów, Gryfino, Gryfice, Kamień Pom., Koszalin, Łobez,
Myślibórz, Pyrzyce, Sławno, Szczecin, Szczecinek, Świdwin).
Podczas prelekcji zapoznano słuchaczy z rodzajami zachowań
ryzykownych, które mogą być przyczyną zakażeń wirusem HIV, a
także promowano punkty PKD oraz testowanie wśród ludzi
młodych i kobiet w ciąży.
Przeprowadzono 57 instruktarzy, dla 156 osób (PSSE: Myślibórz,
Pyrzyce, Szczecin, Szczecinek).
Przy okazji imprez lokalnych oraz na zapotrzebowanie lokalne
zorganizowano 10 stoisk edukacyjno-informacyjnych oraz 3
punkty informacyjne, których odbiorcami było 1 924 osób (WSSE

kobiety w ciąży: 50/93
liczba działań edukacyjnych: 286
pracownicy ochrony zdrowia: 5/4
liczba odbiorców: 27767
pracownicy oświaty: 95/470
pracownicy służb mundurowych: 1/14
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/120
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /50
przedstawiciele mediów: 1/1
ogół społeczeństwa: 460/1052
młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/13891
uczniowie szkół podstawowych:
332/9647
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1706/259
uczniowie szkół gimnazjalnych: 310/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 161/
pracownicy socjalni: 1/
osadzeni w zakładzie karnym : 10/50
osoby dorosłe: 210/730
pracownicy DPS: /63
pracownicy WOPR, Policji,
Ratownictwa Medycznego : /10
pracownicy zakładów karnych : /65
rodzice uczniów : 50/803
seniorzy : /20
słuchacze szkół policealnych: /100
uczestnicy bikwaku trzeźwościowego :
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
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pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1738,65
Urząd Gminy: 3334,26

w Szczecinie oraz PSSE: Choszczno, Goleniów, Koszalin,
/96
Myślibórz, Pyrzyce, Sławno, Szczecin, Świnoujście). Prowadzenie pielęgniarki medycyny szkolnej : 5/
stoisk połączone było z dystrybucją materiałów oraz rozmowami
indywidualnymi.
Działaniami informacyjnymi zasługującymi na wyróznienie były m.
in. podjęcie współpracy PSSE w Koszalinie z Komendą
Powiatową Policji w zakresie edukacji bezpośredniej na deptaku w
Mielnie, podczas której informowano społeczeństwo o możliwych
drogach zakażeń wirusem HIV oraz innych chorób przenoszonych
drogą płciową, a także współpraca PSSE w Świnoujściu ze stroną
niemiecką CJD Zinnowitz przy wspólnej organizacji stoiska na
promenadzie w Świnoujściu.
Dodatkowym działaniem edukacyjnym w ramach kampanii było
przeprowadzenie przez PSSE w Myśliborzu w dniu 14.02.18 tj. w
dzień przypadających Walentynek bezpośredniej akcji
informacyjnej o Kampanii „ Mam czas rozmawiać” skierowanej do
pacjentek. Podczas rozmów zwrócono uwagę na wagę
poruszanych tematów zdrowotnych z innymi członkami rodziny.
Pacjentki otrzymywały minirozmówki „Mam czas rozmawiać” Z
uwagi na datę akcji i przypadające w ten dzień Walentynki każda
pacjentka rejestrująca się do poradni 14 lutego otrzymywała
podkładkę pod kubek oraz kartkę Walentynkową „ Mój Walenty
jest The best idzie ze mną zrobić test”.
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (materiały programowe,
kampanijne) adresowane do grup doc
elowych.
—————————————————
WSSE Szczecin oraz 20 podległych
PSSE

W ciągu całego roku 2018 pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz 20 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego
rozdysponowali 25 923 sztuk materiałów edukacyjnoinformacyjnych.

ogół społeczeństwa: 5224/2576
młodzież poniżej 15 r.ż.: 846/1649
młodzież powyżej 15 r.ż.: 440/9332
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
620/988
pracownicy ochrony zdrowia:
815/3201
pracownicy oświaty: 22/393
pracownicy służb mundurowych:
100/40
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 307/357
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20
uczniowie szkół podstawowych: 100/
kobiety w wieku prokreacyjnym: 200/
Dzieci : 100/
Kobiety w ciąży i planujące ciążę:
80/23
pacjenci: 450/
pracownicy Ośrdoków Pomocy
Społecznej : /151
pracownicy zakładów pracy : 50/90
studenci : 50/58
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liczba obszarów tematycznych: 1
liczba tytułów publikacji: 29
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 25923
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Minirozmówki rodzinne-8429szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
kolorowanka - Zawsze
razem-673szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotkaPKD-91szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Receptownik ,,Doktorze nie daj
szansy AIDS. Znam rekomendacji
PTN AIDS. Zalecam test na
HIV-1szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka Oddając Krew ratujesz
życie!-95szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
ginekologa -Jeden Test dwa
życia-70szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat Coś Was Łączy? Zrób test na HIV
- 84 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaPostępowanie po ekspozycji
zawodowej. NIE Ryzykuj-229szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Z-cardKobieta, Sex & Zdrowie-273szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki -Coś Was Łączy? Zrób
Test na HIV - 61 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
przayszłej mamy-Jeden test dwa
życia-294szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Wizytówki
do plakatu-Badania w kierunku
HIV dla kobiet w ciąży-1510szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- druga strona wakacji-431szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- ,,HIV/ AIDS?! O co
kaman?-2557szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki #mamczeasrozmawiac185szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat-

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

Badania w kierunku HIV dla
kobiet w ciąży-21szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat- #
mamczasrozmawiac-1000szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Książka-Z
doświadczeń
wolontariuszki-11szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraZakażenia przenoszone drogą
płciową, czyli jak dbać o
zdrowie-1130szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraInfromacja po teście na HIV.
Kiedy wynik jest (+)-35szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: PlakatPostępowanie po ekspozycji
zawodowej-166szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- ,,Co musisz wiedzieć o HIV i
AIDS bez względu na to, gdzie
mieszkasz i pracujesz-3293szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
(mała)- ,,Informacje o HIV/
AIDS-1907szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Książeczka dla lekarzy-Choroby
przenoszone drogą
płciową-448szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaKiedy powinno się proponować
test na HIV.Znam rekomendacje
PTN HIV. Zalecam test na
HIV-724szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraHIV/ AIDS dla pielęgniarek. Znam
rekomendacje PTN HIV. Zalecam
test na HIV-251szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraHIV/ AIDS dla lekarzy rodzinnych.
Znam rekomendacje PTN HIV.
Zalecam test na HIV-372szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Inne-1395szt.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Podkładka pod kubek ,,Mój
Walenty jest the best idzie ze mną
zrobić test-187

STRONA 105 z 272

260

Organizacja i prowadzenie narad oraz
szkoleń z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS. Wystosowanie przy tym
listów informacyjno-intencyjnych.
—————————————————
WSSE Szczecin oraz 20 podległych
PSSE

Przeprowadzono 106 działania, w tym narady, szkoleń i
wystosowano listy informacyjno- intencyjnych. Łącznie dla 1 454
odbiorców.
Przeprowadzono łączne 34 narad z pracownikami oświaty, służb
mundurowych oraz przedstawicielami mediów.
W naradach łącznie brało udział 114 osób. (PSSE: Choszczno,
Goleniów, Gryfice Kamień Pom., Koszalin, Myślibórz, Police,
Pyrzyce, Szczecin, Szczecinek, Świnoujście, Wałcz).
Rozesłano 66 listy intencyjno-informacyjnych do 1 169 odbiorców,
w tym placówek szkolno-wychowawczych, ZOZ-ów, NZOZ-ów,
gabinetów i poradni ginekologicznych, Starostw Powiatowych,
Urzędów Miast i Gmin, a także przedstawicieli mediów.
(Białogard, Choszczno, Drawsko pom., Goleniów, Gryfice,
Gryfino, Kamień Pom., Koszalin, Myślibórz, Police, Pyrzyce,
Sławno, 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 kampanii społecznej KC ds.
AIDS pt. #mamczasrozmawiac.
Przeprowadzono 6 szkoleń dla pracowników oświaty,
pracowników ochrony zdrowia, Pracowników DPS oraz
pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu
profilaktyki HIV zarówno w działaniach edukacyjnych oraz
wynikających z ryzyka zawodowego. Łącznie w szkoleniach
uczestniczyło 171 osób (WSSE w Szczecinie oraz PSSE: Kamień
Pom., Szczecin, Szczecinek).

pracownicy ochrony zdrowia: 171/269 liczba działań/inicjatyw: 106
pracownicy oświaty: 681/886
liczba odbiorców: 1454
pracownicy służb mundurowych: 35/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1113/150
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 25/37
przedstawiciele mediów: 23/34
lekarze ginekolodzi-położnicy : /3
pracownicy DPS: /73
Terapeuta Gminnego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii: /1

Razem:

STRONA 106 z 272

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

0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

261

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 349.
edukacyjnych dotyczących kampanii.
—————————————————
38 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 10480/5480
liczba kampanii: 1
młodzież poniżej 15 r.ż.: 4700/1066
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/911
pracownicy ochrony zdrowia: 392/446
pracownicy oświaty: 186/359

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

262

Ekspozycje wizualne dotyczące kamp Liczba zadań: 48. Działania podejmowane na terenie PSSE,
anii.
podmiotów leczniczczych, szkół.
—————————————————
11 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 2550/5475
młodzież poniżej 15 r.ż.: /500
młodzież powyżej 15 r.ż.: /670
kobiety planujące ciążę: 200/

liczba kampanii: 1
liczba kreacji: 48

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

263

Informacje medialne dotyczące kamp Liczba zadań: 4 Informacje prasowe, artykuły w gazetach i
anii.
portalach lokalnych, spot w radio.
—————————————————
4 PSSE

ogół społeczeństwa: /1000

liczba kampanii: 1

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

264

Listy intencyjne dotyczące
Liczba zadań: 22. Listy promujące treści profilaktyczne dotyczące
realizowanych kampanii do placówek HIV/AIDS, zachęcające do podejmowania
współpracujący i objętych
wspólnych/samodzielnych działań.
oddziaływaniem Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
12 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 226/167 liczba kampanii: 1
pracownicy oświaty: 189/428

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promocja treści dotyczących kampanii Liczba zadań:31 Wykorzystanie strony internetowej oraz mediów
na portalu internetowym/FB
społecznościowych (FB) do promocji profilaktyki HIV.
—————————————————
15 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: /10024

liczba kampanii: 1

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

266

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 75
edukacyjnych z okazji ŚDA.
—————————————————
38 PSSE

ogół społeczeństwa: /3200
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3950/525
pracownicy ochrony zdrowia: 154/13
pracownicy oświaty: 156/20

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3758

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

267

Edukacja młodzieży związana ze ŚDA Liczba zadań: 42. Pogadanki, prelekcje, i in., prowadzone przez
specjalistów oświaty zdrowotnej PSSE/Państwowego
————————————————— Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy współpracy ze
11 PSSE
szkołami, KSP, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi w
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z okazji obchodów
1 grudnia

młodzież poniżej 15 r.ż.: 500/556
młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/4824
pracownicy oświaty: /17

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ekspozycje wizualne dotyczące ŚDA. Liczba zadań: 65. Działania organizowane w siedzibach PSSE i
ogół społeczeństwa: 4090/10712
————————————————— placówkach objętych oddziaływaniem PSSE (podmioty lecznicze i młodzież poniżej 15 r.ż.: /145
13 PSSE i WSSE w Warszawie
szkoły)
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/432
pracownicy oświaty: /19

liczba kampanii: 1

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

269

Informacje medialne dotyczące ŚDA. Liczba zadań: 6 Informacje prasowe, artykuły w gazetach i
————————————————— portalach lokalnych, nagrania w radio.
5 PSSE

ogół społeczeństwa: /7830

liczba kampanii: 1

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

270

Konkursy dla młodzieży
Liczba zadań: 10. Konkursy: plastyczne, wiedzy, organizowane
————————————————— przez specjalistów oświaty zdrowotnej PSSE oraz realizatorów
6 PSSE
szkolnych we współpracy z lokalnymi władzami i placówkami
szkolno-wychowawczymi..

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3650/174
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15150/592
pracownicy oświaty: /7

liczba kampanii: 1

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

271

Listy intencyjne dotyczące 1 grudnia
Liczba zadań: 79. Oferta współpracy, przekazana do placówek
————————————————— współpracujący i objętych oddziaływaniem Inspekcji Sanitarnej.
13 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 256/129 liczba kampanii: 1
pracownicy oświaty: 274/350
przedstawiciele mediów: /7

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

272

Nawiązanie współpracy z Kościołem
Liczba zadań: 1 - msza św 8 grudnia.
w ramach ŚDA
—————————————————
1 PSSE/parafia

ogół społeczeństwa: /300

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

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

273

Poradnictwo związane ze ŚDA.
Liczba zadań: 46
—————————————————
4 PSSE

pracownicy oświaty: 70/22

liczba kampanii: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promocja treści dotyczących ŚDA na Liczba zadań: 15
portalu internetowym/FB
—————————————————
12 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: /8403

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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Stoiska / punkty informacyjno-edukac
yjne.
—————————————————
30 PSSE

Liczba zadań:102. Stoiska organizowane podczas imprez
masowych, m.in.: festynów szkolnych, Dni Kwitnących Jabłoni,
pikników lokalnych, odchodów Dni Siedlec,wyłożenie publikacji
podczas koncertu rockowego, w domach kultury etc.

ogół społeczeństwa: 6350/8937
młodzież poniżej 15 r.ż.: /888
młodzież powyżej 15 r.ż.: /617

liczba kampanii: 2
liczba stoisk informacyjnych: 102

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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Edukacja w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, ukierunkowana na grupy d
ocelowe.
—————————————————
12 PSSE

Liczba zadań: 57. Edukacja z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
mająca na celu zwiększenie świadomości dotyczącej
podejmowanych zachowań, kierowana do młodzieży,
pracowników oświaty oraz seniorów.
Prowadzona przez specjalistów oświaty zdrowotnej PSSE we
współpracy z OR PCK, KSP, podczas Akcji Letniej.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/594
młodzież powyżej 15 r.ż.: 340/1929
pracownicy oświaty: 150/38

liczba działań edukacyjnych: 57
liczba odbiorców: 2561

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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Narady
Liczba zadań: 20 Narady z przedstawicielami środowiska
————————————————— szkolnego i medycznego.
2 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: /34
pracownicy oświaty: 53/69

liczba działań edukacyjnych: 7
liczba odbiorców: 103

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
Liczba zadań: 6 Działanie mające na celu: wykształcenie wśród
————————————————— młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz
5 PSSE jako partnerzy placówek
kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia.
szkolno-wychowawczych oraz OR
PCK.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 68/89
młodzież powyżej 15 r.ż.: 84/7

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 96

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
NGO: 1200,00
Urząd Miasta: 500,00

279

Szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/A Liczba zadań: 3 Szkolenia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS,
IDS
dot.profilaktyki zakażeń krwiopochodnych, w tym HIV.
—————————————————
3 PSSE

pracownicy oświaty: 15/56

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 97

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Warsztaty szkolne "Porozmawiajmy o Liczba zadań: 8 Warsztaty skierowane do młodzieży pow. 15 r.ż.,
AIDS"
organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty
————————————————— Zdrowotnej.
1 PSSE w Ostrowi Mazowieckiej

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/200

liczba działań edukacyjnych: 8
liczba odbiorców: 200

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

280

pracownicy zakładów fryzjerskich i
kosmetycznych: /41
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Dystrybucja materiałów pozakampanij Liczba zadań: 242. Dystrybucja podczas festynów, w punktach
nych
informacyjnych, stoiskach, wydarzeniach lokalnych.
—————————————————
38 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 6270/10385
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/480
młodzież powyżej 15 r.ż.: 331/1534
pracownicy oświaty: 48/169

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 12568

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

282

Ekspozycje wizualne dotyczące
Liczba zadań: 24. Formy wizualne w siedzibie PSSE
problematyki HIV i AIDS oraz chorób
przenoszonych drogą płciową
—————————————————
10 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 1900/10110
młodzież poniżej 15 r.ż.: /30
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/70

poziom dostępności do informacji:
Formy wizualne w placówkach
PSSE

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 300,00

283

Promocja treści dotyczących
Liczba zadań: 47
HIV/AIDS na portalu
internetowym/profilu FB
—————————————————
8 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: /10132

liczba stron/liczba odsłon: 10132

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

284

Telefon Informacyjny z okazji
Telefon Informacyjny z okazji Światowego Dnia AIDS - inicjatywa ogół społeczeństwa: 5/5
Światowego Dnia AIDS.
coroczna, mająca zachęcić lokalną społeczność do kontaktowania
————————————————— się ze specjalistami.
1 PSSE w Siedlcach

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 5

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

285

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 39
edukacyjnych
—————————————————
6 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 570/934 liczba rozdystrybuowanych
pracownicy służb mundurowych: /87
materiałów: 1411
osoby pozbawione wolności: 400/390

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

286

Szkolenia dla pracowników policji
Liczba zadań 1. prelekcja dla pracowników policji
—————————————————
1 PSSE

pracownicy służb mundurowych: /10

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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liczba odbiorców: 10
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Zajęcia edukacyjne dla osadzonych w Liczba zadań: 4
Zakładzie Karnym w Płocku.
—————————————————
1 PSSE w Płocku

inni: /2
osoby pozbawione wolności: 40/51

liczba odbiorców: 51

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

288

Udział w spotkaniach Zespołu
ds.realizacji Krajowego Programu w
woj. mazowieckim
—————————————————
WSSE w Warszawie

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /120
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /40

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców szkolenia: 120
liczba raportów/dokumentów: 1

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

Liczba zadań: 3 Udział w spotkaniach roboczych Zespołu,
przewodniczenie pracom Zespołu przez kierownika Oddziału
Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie, praca przy wydaniu
raportu "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w
województwie mazowieckim". Jedno ze spotkań (04.12.) miało
charakter konferencji pt. "Profilaktyka i diagnostyka HIV w
województwie mazowieckim",związanej z promocją raportu.

Razem:
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WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

289

Lokalne działania w ramach kampanii
społecznej "#mamczasrozmawiać".
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Lokalne działania informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii
społecznej pod hasłem "#mamczasrozmawiać"- popularyzacja
testowania w kierunku HIV na stronach internetowych PIS,
portalach społecznościowych/facebook, fanpage/ dystrybucja
materiałów kampanijnych "#mamczasrozmawiać" podczas imprez
środowiskowych/plenerowych, w punktach informacyjnoedukacyjnych.

ogół społeczeństwa: 8000/12000

liczba stoisk informacyjnych: 51
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 12000

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

290

Organizacja 1 konferencji
szkoleniowej.
—————————————————
PSSE Zgorzelec

Organizacja konferencji szkoleniowej dla koordynatorów i
realizatorów programu, pedagogów szkolnych, pracowników
ochrony zdrowia i liderów młodzieżowych z powiatu
zgorzeleckiego. Podczas konferencji zaprezentowno również
program artystyczny, , w repertuarze piosenek /utworów
przewijała się problematyka HIV/AIDS i uzależnień od środków
psychoaktywnych.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
90/100
pracownicy ochrony zdrowia: 5/5
pracownicy oświaty: 30/30
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 12/12
terapeuci: 2/2

liczba konferencji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców:149

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

291

Współorganizacja 4 olimpiad
Współorganizacja 4 olimpiad dotyczących tematyki HIV/AIDS
dotyczących tematyki HIV/AIDS
głównie w placówkach oświatowo- wychowawczych
głównie w placówkach oświatowo- wy
chowawczych
—————————————————
PSSE: Dizerżoniów, Legnica,
Wrocław

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/91
wychowankowie ośrodków szkolnowychowawczych: /38

liczba imprez: 4

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

292

Zorganizowanie 51 stoisk
informacyjno-edukacyjnych
połączonych
z rozdawnictwem materiałów
edukacyjnych, w tym kampanijnych
pod hasłem "#mamczasrozmawiac"
podczas cyklicznych imprez
środowiskowych, na terenie uczelni
wyższych i innych lokali użyteczności
publicznej.

ogół społeczeństwa: 10000/

liczba stoisk informacyjnych: 51

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

W punktach informacyjno-edukacyjnych odbywało się
prowadzenie rozmów dotyczących problematyki HIV/AIDS z
uczestnikami imprez dla społeczności lokalnej , w tym m.in.
imprez w ramach cyklu „Miesiąc Rodziny”, połączone z
rozdawnictwem materiałów edukacyjno-informacyjnych, także
kampanijnych pod hasłem "#mamczasrozmawiac".

—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego
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Finansowanie
Pozostałe
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Organizacja i przeprowadzenie 387
wykładów/ prelekcji/ pogadanek wśród
młodzieży akademickiej, szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Organizacja i przygotowanie konspektów/ prezentacji
multimedialnych i przeprowadzenie wykładów/ prelekcji/
pogadanek wśród młodzieży akademickiej, szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.

ogół społeczeństwa: 9000/9000
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
7000/8000
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 52/59

liczba działań edukacyjnych: 387
liczba odbiorców: 17059

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

294

Organizacja Przeglądu Sztuk
Organizacja i przeprowadzenie "Przeglądu Sztuk Teatralnych" ,
Teatralnych.
opracowanie regulaminu konkursu i rozpropagowanie informacji o
————————————————— konkursie w placówkach oświatowo - wychowawczych.
PSSE Wołów

uczniowie szkół podstawowych: 50/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
100/
pracownicy oświaty: 10/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/
przedstawiciele mediów: 2/

liczba odbiorców: 165

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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Organizacja 23 konkursów
plastycznych/ konkursów wiedzy
dotyczących tematyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE: Dzierżoniów, Kłodzko,
Legnica, Lubin, Milicz, Oława,
Polkowice, Świdnica, Trzebnica,
Wołów, Wrocław, Zgorzelec

Organizacja konkursów plastycznych/ konkursów wiedzy
dotyczących tematyki HIV/AIDS głównie w placówkach
oświatowo- wychowawczych m.in.: pod hasłem ,,O życiu decydują
chwile”,
,,Stop AIDS - Stop HIV".

uczniowie szkół podstawowych:
400/496
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
300/538
wychowankowie ośrodków szkolnowychowawczych: /38

liczba działań edukacyjnych: 23
liczba odbiorców: 1072

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1300,00
Urząd Miasta: 5350,00

296

Organizacja i współorganizacja 14
lokalnych imprez środowiskowych ze
szczególnym uwzględnieniem na
obchody Światowego Dnia Walki z AI
DS.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez środowiskowych ogół społeczeństwa: 15000/15000
ze szczególnym uwzględnieniem na obchody Światowego Dnia
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/3000
Walki z AIDS. Prowadzono działania popularyzujące testowanie w
kierunku HIV, rozmowy z uczestnikami imprez, m.in.akcji
profilaktycznych WSSE we Wrocławiu współorganizowanych z
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny
IFMSA- Poland Oddział Wrocław w galerii handlowej "Arkady
Wrocławskie" oraz akcji pod hasłem "Tramwaj zwany
pożądaniem”. W punktach informacyjno- edukacyjnych
prowadzonych przez WSSE i PSSE woj dolnośląskiego, odbywała
się dystrybucja ulotek/broszur informacyjnych,między innymi
publikacji „Minirozmówki”. Zagadnienia dotyczące bezpiecznych
zachowań dzieci w kontekście zakażeń krwiopochodnych i
postawy wspierającej wobec innego dziecka z chorobą przewlekłą
były poruszane z najmłodszymi uczestnikami imprez plenerowych.

liczba działań edukacyjnych: 14
liczba odbiorców: 18000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przeprowadzenie 12 szkoleń
metodami aktywnymi.
—————————————————
PSSE Wrocław

Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV.

pracownicy służb mundurowych: 4/4
osadzeni Areszt Śledczy / Zakład
Karny we Wrocławiu: 90/146

liczba działań edukacyjnych: 12
liczba odbiorców: 150

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

298

Przeprowadzenie 52 zajęć
Przeprowadzenie 52 zajęć edukacyjno - warsztatowych, emisja
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3500/3586
edukacyjno- warsztatowych.
filmów dotyczących problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół
————————————————— ponadpodstawowych.
PSSE: Legnica, Lwówek Śląski,
Oleśnica, Wołów, Wrocław

liczba działań edukacyjnych: 52
liczba odbiorców: 3586

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

299

Realizacja programu "Promocja
Organizacja zajęć przygotowawczych/edukacyjnych i teatralnych
zdrowia w sztuce teatralnej dziecięcej w ramach lokalnego programu "Promocja zdrowia w sztuce
i młodzieżowej – Wybieram zdrowie”. teatralnej dziecięcej i młodzieżowej – Wybieram zdrowie”.
—————————————————
PSSE Wałbrzych

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/300

liczba odbiorców: 300

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

300

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS m.in.: plakaty( materiały
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.

ogół społeczeństwa: 7000/7000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 8000/8000
kobiety w wieku prokreacyjnym:
2000/2000

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 17000

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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Edukacja i promowanie problematyki
HIV/AIDS w lokalnych mediach oraz
na stronach internetowych PIS woj.
dolnośląskiego, portalach
społecznościowych /facebook/fanape
gu/.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Promowanie problematyki HIV/AIDS w lokalnych mediach oraz
ogół społeczeństwa: 40000/45000
na stronach internetowych PIS woj. dolnośląskiego, portalach
społecznościowych /facebook/fanapegu/ m.in: .portal internetowy:
Doba, Moja Oleśnica, TV jeleniogórska - Dami, Telewizja
lokalna w Lwówku Śląskim, Muzyczne Radio- Jelenia Góra,
Gazeta Trzebnicka, Gazeta Średzka.

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 1251
liczba użytych mediów
społecznościowych: 7
Wskaźnik dodatkowy 1:
szacunkowa liczba odbiorców
ponad 45 tysięcy

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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Popularyzacja testowania w kierunku
HIV wśród pracowników ochrony
zdrowia i kobiet w wieku prokreacyjny
m.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Promowanie wśród lekarzy i położnych informacji o obowiązku
zaproponowania wykonania testu w kierunku zakażenia HIV oraz
wśród kobiet w wieku prokreacyjnym informacji o możliwości
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV podczas imprez
środowiskowych, w tym imprez w ramach cyklu „Miesiąc
Rodziny” .

lekarze ginekolodzy/położnicy:
liczba odbiorców: 2442
200/200
położne: 40/42
kobiety w wieku prokreacyjnym:
1000/2000
pracownicy ochrony zdrowia: 200/200

STRONA 116 z 272

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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Organizacja i przeprowadzenie 69 szk
oleń.
—————————————————
WSSE Wrocław i PSSE:Bolesławiec,
Jawor, Kamienna Góra, Kłodzko,
Polkowice, Środa Śląska, Wałbrzych,
Wrocław
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Organizacja i przeprowadzenie 69 szkoleń podczas, których
edukowano adresatów w zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 800/920
pracownicy ochrony zdrowia: 30/33
pracownicy oświaty: 30/30
pracownicy służb mundurowych:
20/19
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 50/59
wychowankowie ośrodków szkolnowychowawczych: 30/38

liczba działań/inicjatyw: 69
liczba odbiorców: 1061

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

Przeprowadzenie 90 wizytacji i oceny Przeprowadzenie podczas wizytacji oceny realizacji interwencji
realizacji interwencji programowej w
programowej w placówkach oświatowych i w Powiatowych Stacji
placówkach oświatowych i 6 kontroli
Sanitarno - Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego.
w Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych woj. dolnośląskie
go.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 6/8
inni: 90/90

Wskaźnik dodatkowy 1: 96
wizytacji, 6 kontroli

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

Prowadzenie poradnictwa
metodycznego i merytorycznego w
zakresie problematyki HIV/AIDS i
realizacji programu.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

realizatorzy Programu: 80/90
Wskaźnik dodatkowy 1: lczba
ogół społeczeństwa: 1000/1251
odbiorców1479
pracownicy ochrony zdrowia: 100/200
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 26/28
przedstawiciele mediów: 4/6

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.

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: 2019-05-13

Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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a) Upowszechnienie informacji wśród
pracowników systemu oświaty na
temat Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

a) W 2018 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 kampanii społecznej
„#mamczasrozmawiać” zorganizowanej przez Krajowe Centrum
ds. AIDS.
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b) Zwiększenie wiedzy i umiejętności
uczniów w zakresie zdrowego stylu
życia, dbałości o własne zdrowie,
bezpiecznego funkcjonowania w
relacjach z innymi ludźmi.

pracownicy oświaty

b) W 2018 r. cele kształcenia i treści nauczania z zakresu edukacji młodzież poniżej 15 r.ż.: 2/
zdrowotnej realizowane były w przedszkolu i szkole podstawowej młodzież powyżej 15 r.ż.: 1/
zgodnie z podstawą programową uregulowaną w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
————————————————— podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
Szkoły i placówki systemu oswiaty
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).
W oddziałach gimnazjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych
edukacja zdrowotna oparta była na zagadnieniach
uwzględnionych w podstawie programowej określonej w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.).
Przepisy podstawy programowej wyraźnie stanowią, że edukacja
zdrowotna odgrywa ważną rolę w kształceniu i wychowaniu
uczniów, a zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw
prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,
a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego
odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz
stosowania profilaktyki.
Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy
organizacja zajęć sprzyjających utrzymaniu zdrowia
psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej
edukacji zdrowotnej). Uczniowie poznają wartości odżywcze
produktów żywnościowych, znaczenie odpowiedniej diety dla
utrzymania zdrowia, przygotowują posiłki służące utrzymaniu
zdrowia.
Na wyższych etapach edukacyjnych treści z zakresu edukacji
zdrowotnej są uwzględnione w wielu przedmiotach m.in.
wychowaniu fizycznym, biologii, wychowaniu do życia w rodzinie,
wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa,
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Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 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
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

przedsiębiorczości, etyce.
Np. lekcje biologii zapoznają uczniów z zależnością pomiędzy
własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia, zajęcia
wychowania fizycznego rozwijają świadomość, że zdrowie jest
wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa, uczą
dbałości o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości oraz
odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, zajęcia
wychowania do życia w rodzinie kładą nacisk na kształtowanie
postawy prozdrowotnej.
Uczniowie obowiązkowo realizują również zagadnienia dotyczące
ochrony przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą
płciową (np. na lekcjach wychowania do życia w rodzinie Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS:
profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na AIDS w
rodzinie; na lekcjach biologii - drogi zakażenia się wirusami HIV,
HBV i HCV oraz HPV, zasady pro¬filaktyki chorób wywoływanych
przez te wirusy).
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c) Opracowanie i upowszechnianie
publikacji z zakresu wychowania i
profilaktyki uzależnień
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

c) Ośrodek Rozwoju Edukacji poprzez stronę internetową
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2/
www.ore.edu.pl oraz profil na Facebooku upowszechniał
pracownicy oświaty: 100/
informację dotyczącą kampanii edukacyjnej #Mamczasrozmawiac,
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
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

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.
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”, Centrum Badania Opinii Publicznej
4. „Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i
rozwoju dzieci w Polsce”.
5. „Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych
i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania
mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski
2016”.
Nagrania wykładów:
1. „Profilaktyka zachowań ryzykownych – dlaczego warto się nią
zajmować?” – 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.
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Nagranie wykładów sfinansowane zostało w 2016 roku z
Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”.
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d) Wspieranie rozwoju sieci szkół
promujących zdrowie.

d) Wspieranie rozwoju sieci szkół promujących zdrowie.
W ramach realizacji zadania w 2018 ORE zorganizował szkolenia
dla wojewódzkich, regionalnych oraz szkolnych koordynatorów
————————————————— programu Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ), których celem było
Szkoły i placówki systemu oswiaty
wspieranie koordynatorów sieci SzPZ w działaniach na rzecz
podnoszenia jakości pracy szkól i przedszkoli, uczestniczących w
programie:
1. 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 wzięło
udział 25 osób (przedstawiciele szkół z Krajowym lub
Wojewódzkim Certyfikatem).

pracownicy oświaty

2. Szkolenie pt.: „Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości
przedszkoli i szkół promujących zdrowie”. Szkolenie skierowane
było do wojewódzkich i rejonowych koordynatorzy programu
Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. Wzięło w nim udział 21
osób.
Celem spotkania było wsparcie koordynatorów w
upowszechnianiu programu na poziomie wojewódzkim i
rejonowym, podniesienie kompetencji w zakresie planowania i
ewaluacji w szkole i przedszkolu promujących zdrowie.
3. Wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie.
Jak w latach ubiegłych, w 2018 r. Minister Edukacji Narodowej
przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym 64 placówkom: w tym
po raz pierwszy 35 przedszkolom promującym zdrowie i 29
szkołom należącym do sieci Przedszkoli i 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
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wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę
szkoły.
4. Autoewaluacja w szkołach specjalnych
Szkoły specjalne znajdują się w sieciach wojewódzkich i
rejonowych. Wiele z nich posiada certyfikaty wojewódzkie. Przez
wiele lat szkoły te nie miały możliwości ubiegania się o
najwyższy certyfikat (Krajowy Certyfikat SzPZ), który potwierdziłby
ich jakość w zakresie promocji zdrowia. W 2018 roku podjęto
prace nad opracowaniem narzędzi do autoewaluacji w szkołach
specjalnych Będą one stanowić podstawę do ubiegania się szkół
specjalnych o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca
Zdrowie.
Publikacje:
1. „Przedszkole Promujące Zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i
osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, M.
Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska
2. „Edukacja zdrowotna w szkole”, B. Wolny
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e) Doskonalenie kompetencji
pracowników oświaty. Profilaktyka
używania substancji
psychoaktywnych, w tym profilaktyka
HIV/AIDS.

e) Wydział Wychowania i Profilaktyki zorganizował stacjonarne
szkolenie pn. „Skuteczne działania profilaktyczne”. Jednym z
poruszanych obszarów była profilaktyka HIV/AIDS. Prowadząca
zaprezentowała dobre praktyki, publikacje oraz filmy poruszające
tą tematykę. W szkoleniu wzięło udział 19 osób, a jego
uczestnikami byli pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli.

pracownicy oświaty: 50/

—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji
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f) Nowelizacja rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach i
placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i
profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii.

25 stycznia 2018 r. zostalo opublikowane rozporządzenie
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1/
zmieniające rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. Ministra
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1/
Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w
pracownicy oświaty: 700/
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii.
Rozporządzenie zostało dostosowane do przepisów: ustawy z
dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1492 t.j.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.). Ponadto:
————————————————— 1) wzmocniono regulacje umożliwiające prowadzenie skutecznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania narkomanii, tj.
działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych
podstawach (§ 1 ust. 2 oraz § 7 ust. 7 i 8);
2) uzupełniono regulacje o rozwiązania podkreślające
konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia
związane z używaniem substancji psychotropowych, środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (§ 6 ust. 2
oraz § 7 ust. 7 i 8);
3) rozszerzono katalog podmiotów, z którymi szkoła lub placówka
może współpracować przy prowadzeniu działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii (§ 6 ust. 1),
4) rozbudowano dotychczasową regulację § 6 ust. 2 dotyczącą
diagnozy, która stanowi podstawę do podejmowania działań
dotyczących uczniów lub wychowanków, rodziców, nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki w
zakresie uregulowanym w rozporządzeniu, wskazując że
diagnoza w każdym roku szkolnym powinna być przygotowana w
terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (tak aby
termin ten był spójny z 30-dniowym terminem, jaki przewiduje art.
84 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na przyjęcie programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki).

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozporządzeń 1

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

312

g) Szkolenie dla pracowników
młodzieżowych ośrodków
wychowawczych (MOW) i
młodzieżowych ośrodków socjoterapii
(MOS), pn. Wczesne rozpoznawanie i
interwencja wobec wychowanków
MOW/MOS zażywających substancje
psychoaktywne.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób przeszkolonych - 23

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9225,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

g) Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zorganizował szkolenie dla pracownicy oświaty: 20/
pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i
młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) pt.: „Wczesne
rozpoznawanie i interwencja wobec wychowanków MOW/MOS
zażywających środki psychoaktywne”. Szkolenie zawierało treści z
zakresu epidemiologii zjawiska używania substancji
psychoaktywnych w Polsce, wczesnej interwencji wobec młodych
osób używających substancji psychoaktywnych, profilaktyki
HIV/AIDS, zachowań ryzykownych u młodzieży, procedur
interwencyjnych w placówce wychowawczej i socjoterapeutycznej.
W szkoleniu wzięły w nim udział 23 osoby.

Razem:
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37 227,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Ministerstwo Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Udział w kampaniach informacyjnych
—————————————————
PKP S.A. Oddział Kolejowej
Medycyny Pracy

1) udział w kampaniach informacyjnych kierowanych do grup
docelowych - pracowników o zwiększonym ryzyku zakażeń HIV i
pracowników kolejowej medycyny prac;
2) dystrybucja adresowanych do grup docelowych pozyskanych
neodpłatnie lub zakupionych różnych materiałów informacyjnych i
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki.

pracownicy ochrony zdrowia

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1:
Wskaźnik dodatkowy 1:

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

Data wygenerowania: 2019-05-13

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

314

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

Finansowanie
Pozostałe

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r. ze środków
inni
budżetowych przeznaczonych na naukę wsparł za pośrednictwem
Narodowego Centrum Nauki następujące projekty badawcze z
zakresu HIV/AIDS:
- 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 HERA: projekt pn. „EUROPACH:
Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship
and Health” realizowany przez Uniwersytet Jagielloński.
Wydatkowana kwota w 2018 r. - 715 562 zł (bez konkursu HERA,
ponieważ tam przekazywana jest łączna kwota na realizację 5
projektów bez wyodrębnienia jedynego w zakresie HIV/AIDS).

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1303950,00

Dofinansowanie całkowite: 2 688 836 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
900,75 PLN lata 2017 – 2020.
- 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
Dofinansowanie całkowite: 8 222 900,75 zł.
Razem:
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1 303 950,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Ministerstwo Obrony Narodowej
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Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

315

Kontrole standardów bezpieczeństwa
krwi i jej składników.
—————————————————
Departament Wojskowej Służby
Zdrowia MON, Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
podmioty lecznicze

Kontrole standardów bezpieczeństwa krwi i jej składników,
posługiwanie się procedurami nadzoru stosowanymi w przypadku
niepożądanych wydarzeń związanych z przetoczeniami krwi oraz
powikłań u biorców, raporty dotyczące niepożądanych zdarzeń,
analiza sprawozdań. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację
zadania są Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON oraz
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i podmioty
lecznicze, w których przebywają chorzy potencjalnie wymagający
leczenia krwią i jej składnikami. Zadanie realizowane w procesie
ciągłym. 1.Czuwanie nad bezpieczeństwem krwi. 2.Stosowanie
procedur nadzoru stosowanych w przypadku niepożądanych
wydarzeń związanych z przetoczeniami krwi oraz powikłań u
biorców.

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

316

Usprawnienie nadzoru
epidemiologicznego nad
wykrywalnością zakażeń HIV,
zachorowalnością na AIDS i
umieralnością osób żyjących z
HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową.

Gromadzenie przez placówki wojskowej służby zdrowia danych
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

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

317

Działania edukacyjne w
środowiskach kandydatów na dawców
krwi i jej składników (żołnierze,
pracownicy wojska i członkowie ich
rodzin) oraz personelu medycznego
wojskowych podmiotów leczniczych.

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

Pogadanki i prelekcje w ramach promocji zdrowia; rozmowy
indywidualne. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania
są Departament Wojskowej Służby Zdrowia, Wojskowe Centrum
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
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Finansowanie
Pozostałe

318

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
indywidualne. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadania
są Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON oraz wojskowe
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.

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

319

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
w zakresie HIV/AIDS. Zadanie realizowane przez Departament
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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
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HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

320

Udział funkcjonariuszy Policji w
działaniach związanych z obchodami
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
KMP Bytom

321

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Dystrybucja materiałów:
- informacyjno - edukacyjnych (pozyskanych z Państwowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej)
- wywieszenie plansz informacyjno - edukacyjnych (pozyskanych
z Krajowego Centrum ds. AIDS)

Finansowanie
Pozostałe

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/60
pracownicy służb mundurowych: /400

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 460

Działania edukacyjne i profilaktyczne Działania realizowane w formie szkoleń i konferencji dla
mające na celu podnoszenie poziomu funkcjonariuszy Straży Granicznej.
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV wśród
funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych i administracji z
zakresu:
- kształtowania postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby;
- nauki zasad zachowania
bezpieczeństwa w trakcie nagłych zda
rzeń.
—————————————————
Jednostki Straży Granicznej

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych:
3137/281

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników 281

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

322

Włączanie się jednostek policji w
działania lokalne, regionalne oraz
ogólnopolskie dotyczące obchodów
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa podlaskiego (KWP,
KPP, KMP)

Prowadzenie spotkań edukacyjno-informacyjnych w ramach akcji
"Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa", podczas których
edukowano na temat HIV/AIDS oraz propagowano właściwe
postawy i zachowania zdrowotne młodych ludzi ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /890
pracownicy służb mundurowych

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników 890

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

323

Włączanie się jednostek policji w
działania lokalne, regionalne oraz
ogólnopolskie dotyczące obchodów
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa podlaskiego (KWP,
KPP, KMP)

Organizacja, przy współpracy z PIS, spotkań profilaktycznych,
happeningów w ramach których prowadzono działania
edukacyjne, w tym dystrybuowano materiały profilaktyczne,
dotyczące HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1250
pracownicy służb mundurowych

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników 1250

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

STRONA 133 z 272

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

324

Podniesienie poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS wśród
funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych Policji, PSP, SG, BOR,
placówek ochrony zdrowia poprzez
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 pracownicy ochrony zdrowia: /201
poziomu wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV wśród
pracownicy służb mundurowych:
funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji,
7500/8479
prowadzone w formie szkoleń, wykładów i warsztatów, z zakresu
kształtowania postaw, nawyków i zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze specyfiki służby.
Nauka zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń. Zadanie realizowane przez Państwowych Inspektorów
Sanitarnych MSWiA na obszarze 16 województw.

liczba szkoleń: 425
liczba odbiorców: 8714

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

325

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

Realizacja konferencji oraz wykładów upowszechniających wiedzę
z zakresu HIV/AIDS wśród funkcjonariuszy oraz pacjentów SP
ZOZ MSWiA. Różnorodne przedsięwzięcia organizowane były
przez 8 SP ZOZ MSWiA zlokalizowanych na terenie województw:
zachodniopomorskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego,
dolnośląskiego. Poruszane zganienia dotyczyły: Wirus HIV AIDS jak uchronić się przed zakażeniem, Co to jest HIV i AIDS, Drogi
szerzenia się wirusa, Sposoby zarażenia się, Zagrożenia z
zażywania narkotyków i uprawiania seksu, Objawy nosicielstwa i
chorych na AIDS, Metody leczenia, Co powinniśmy wiedzieć o
AIDS, etc.

ogół społeczeństwa: 100/245
pracownicy ochrony zdrowia: 150/4
pracownicy służb mundurowych:
150/851

liczba działań edukacyjnych: 49
liczba odbiorców: 1100

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
9050,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 3668,00

326

Podnoszenie poziomu wiedzy
Szkolenia medyczne funkcjonariuszy, pracowników cywilnych
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
oraz pracowników służby zdrowia BOR/SOP w zakresie
wśród pracowników i funkcjonariuszy zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Biura Ochrony Rządu/ Służby
Ochrony Państwa.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu/ Służba
Ochrony Państwa

pracownicy ochrony zdrowia: /12
pracownicy służb mundurowych: /340
inni: /114

liczba działań edukacyjnych: 466
liczba odbiorców: 23

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

327

Podnoszenie poziomu wiedzy
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
wśród pracowników i funkcjonariuszy
Policji.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa małopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

pracownicy służb mundurowych: /169

liczba działań edukacyjnych: 26
liczba odbiorców: 169

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

Profilaktyka dotycząca HIV/AIDS prowadzona w ramach szkoleń
wstępnych i okresowych wśród funkcjonariuszy i pracowników
policji, w tym:
- omówienie postępowania po zdarzeniu, w którym nastąpiło
ryzyko narażenia,
- szkolenie z zakresu ryzyka zawodowego.
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Podnoszenie poziomu wiedzy
Profilaktyka dotycząca HIV/AIDS prowadzona w ramach szkoleń
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
wstępnych i okresowych wśród funkcjonariuszy i pracowników
wśród pracowników i funkcjonariuszy policji.
Policji.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa pomorskiego (KWP,
KPP, KMP)

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych:
/2765

liczba odbiorców: 2765

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
30879,00

329

Podnoszenie poziomu wiedzy
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
wśród pracowników i funkcjonariuszy
Policji.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa podkarpackiego (KWP,
KPP, KMP)

pracownicy służb mundurowych:
/1351

liczba odbiorców: 1351

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Podnoszenie poziomu wiedzy
Szkolenia obejmujące tematykę związaną z zapobieganiem
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
zakażeniom wirusem HIV oraz postępowania poekspozycyjnego
wśród pracowników i funkcjonariuszy na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny.
Policji.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa łódzkiego (KWP, KPP,
KMP)

pracownicy służb mundurowych: /555

liczba działań edukacyjnych: 31
liczba odbiorców: 555

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KPP Pajęczno

KPP w Pajęcznie wspólnie z przedstawicielami placówki
ratownictwa medycznego FALC w Pajęcznie podczas
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Uczy Ratować” promowali
wiedzę na temat bezpiecznego zachowania podczas udzielania
pierwszej pomocy w tym bezpieczeństwa wobec zagrożeń HIV i
AIDS.

ogół społeczeństwa: /150
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KMP w Słupsku

Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych przez KMP w Słupsku, we ogół społeczeństwa: /150
współpracy z PSSE w Słupsku, w tym:
pracownicy służb mundurowych
1) akcja profilaktyczna "Świadomy i bezpieczny senior", w ramach
której, podczas spotkań z seniorami, omawiano m.in. zagrożenia
związane HIV/AIDS,
2) akcja profilaktyczna "Bezpieczna wakacyjna podróż", w ramach
której funkcjonariusze rozpowszechniali ulotki informacyjne
dotyczące HIV/AIDS

liczba działań edukacyjnych: 5
liczba odbiorców: 150

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

Profilaktyka dotycząca HIV/AIDS prowadzona w ramach szkoleń
wstępnych i okresowych wśród funkcjonariuszy i pracowników
policji z terenu województwa podkarpackiego, w tym:
- prowadzenie kampanii informacyjnej dot. HIV/AIDS w ramach
szkoleń okresowych z zakresu bhp w jednostkach policji
garnizonu podkarpackiego,
- przedsięwzięcia szkoleniowe w ramach lokalnego doskonalenia
zawodowego pt. "Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie
AIDS”.
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego
(KWP, KPP, KMP)

Działania edukacyjno-informacyjne realizowane przez
funkcjonariuszy policji na terenie województwa kujawskopomorskiego, w ramach których jednym z elementów były
zagadnienia dotyczące zakażeń HIV/AIDS:
- pogadanki w instytucjach oświaty,
- warsztaty „Przeciwdziałanie uzależnieniom i ich konsekwencje”,
- konferencja „Młodzież a zachowania ryzykowne – wpływ
środków na zdrowie i życie człowieka”.
- akcja informacyjno-edukacyjna pn. ,,Szkoła bez zagrożeń”,
- edukacja i profilaktyka w trakcie kontroli miejsc zbiorowego
wypoczynku.

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych: /5919
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy oświaty

liczba działań edukacyjnych: 88
liczba odbiorców: 5919

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa małopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

Organizacja przedsięwzięć przez jednostki Policji z terenu
województwa małopolskiego:
- debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz
mieć na nie wpływ – pierwsza pomoc: ratujmy i uczmy ratować,
problematyka narkotykowa oraz zapobieganie zakażeniom HIV i
AIDS,
- debata społeczna „Narkotykom powiedz STOP” problematyka
narkotykowa oraz zapobieganie zakażeniom HIV i AIDS.

ogół społeczeństwa
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 76
liczba odbiorców: 4321

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

335

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa podlaskiego (KWP,
KPP, KMP)

Prowadzenie spotkań, w ramach programu "Nie ufaj
bezGRANICznie", podczas których wskazywano m.in. na czynniki
ograniczające możliwości zakażenia HIV/AIDS, prowadzono
edukację nt. dostępu do bezpłatnych i anonimowych testów na
obecność wirusa HIV oraz poradnictwa przed- i potestowego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /5487

liczba działań edukacyjnych: 158
liczba odbiorców: 5487

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa zachodniopomorskiego
(KWP, KPP, KMP)

Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone lub
współorganizowane przez jednostki Policji z terenu województwa
zachodniopomorskiego, w ramach których poruszano zagadnienia
dotyczące HIV/AIDS, realizowane w ramach:
- wykładów pt. Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS, bo może
dotyczyć to Ciebie,
- spotkań w szkołach, z seniorami (w ramach programów np.
Bezpieczna Szkoła, Bezpieczne Ferie, Bezpieczny Senior).

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/365
seniorzy

liczba działań edukacyjnych: 12
liczba odbiorców: 365

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych
Współorganizacja, na terenie OHP w Tczewie, przedsięwzięcia
młodzież powyżej 15 r.ż.: /100
przez jednostki Policji, na terenie
pn. "Debata o zdrowiu", w ramach którego dystrybuowano również pracownicy służb mundurowych
całego kraju, w ramach realizowanych ulotki informacyjne dotyczące HIV/AIDS.
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KPP w Tczewie

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 100

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

338

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa pomorskiego (KWP,
KPP, KMP)

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych
Działania profilaktyczne w ramach kampanii:
przez jednostki Policji, na terenie
- „Ponadto powrót”
całego kraju, w ramach realizowanych - „Pogadanka - HIV”
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KMP Mikołów

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/35

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 35

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

340

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa wielkopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

Działania edukacyjno-informacyjne organizowane i
współorganizowane przez jednostki policji z terenu województwa
wielkopolskiego, w ramach których poruszano problematykę
zakażeń HIV/AIDS, realizowane w formie:
- konkursów wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych,
- debat społecznych,
- prelekcji,
- spektakli teatralnych.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/6922

liczba działań edukacyjnych: 88
liczba odbiorców: 6922

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KMP Rybnik

W ramach kampanii "Narkotyki? Nie dziękuję, ja chcę żyć"
realizowano pogadanki, spotkania i rozmowy profilaktyczne
dotyczące środków odurzających wśród dzieci i młodzieży, w
ramach których jednym z aspektów były problemy dotyczące
zakażenia HIV.

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych: /6799
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 189
liczba odbiorców: 6799

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

Funkcjonariusze Policji realizujący zagadnienie profilaktyki
społecznej w KMP i KPP z terenu województwa pomorskiego
organizowali przedsięwzięcia edukacyjno - informacyjne na temat
zagrożeń związanych z HIV/AIDS.
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa śląskiego (KWP, KPP,
KMP)

Omawianie zagadnień dotyczących zagrożeń związanych z
zakażeniem wirusem HIV podczas spotkań profilaktycznych - w
ramach omawiania zdrowotnych konsekwencji stosowania
środków psychoaktywnych. W ramach kampanii "Wkraczasz w
dorosłość - Wybieraj"

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1705
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1000
pracownicy oświaty: /80
pracownicy służb mundurowych
rodzice: /100

liczba działań edukacyjnych: 69
liczba odbiorców: 2885

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

343

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KPP Tarnowskie Góry

W ramach konferencji "Przemoc w rodzinie - rożne aspekty
podejmowanych działań" pojawił się wykład dotyczący czynności
podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji wobec sprawców i
osób pokrzywdzonych w trakcie oraz po interwencji - gdzie
podjęto temat postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji
na materiał potencjalnie zakaźny.

pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 73

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

344

Prowadzenie działań informacyjnych
Spotkania profilaktyczne na temat odpowiedzialności prawnej
przez jednostki Policji, na terenie
nieletnich oraz profilaktyka uzależnień, w ramach których
całego kraju, w ramach realizowanych poruszano zagadnienia związane z zakażeniem HIV.
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KPP Racibórz i KMP Dąbrowa
Górnicza

uczniowie szkół podstawowych: /277
uczniowie szkół gimnazjalnych: /100
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/750

liczba działań edukacyjnych: 34
liczba odbiorców: 1127

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KMP Chorzów i Piekary Śląskie

ogół społeczeństwa
uczniowie szkół gimnazjalnych: /6429
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba działań edukacyjnych: 81
liczba odbiorców: 6429

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

346

Prowadzenie działań informacyjnych
Działania profilaktyczne dotyczące problematyki HIV/AIDS
przez jednostki Policji, na terenie
prowadzona w ramach akcji: "Bezpieczne wakacje, "Narkotykowe
całego kraju, w ramach realizowanych dylematy - Bezpieczny Cieszyn",
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KPP Cieszyn

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy oświaty

liczba działań edukacyjnych: 37
liczba odbiorców: 2153

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

Działania profilaktyczne funkcjonariuszy Policji w ramach akcji:
- "Sport wzbogaca - nałóg zatraca",
- Chorzowski dzień promocji zdrowia,
- finał programu "Bezpieczne życie",
- spotkania i prelekcje w szkołach,
- spotkania dzielnicowych ze społeczeństwem,
- działania "Bezpiecznie na drodze".
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa śląskiego (KWP, KPP,
KMP)

Działania edukacyjno - profilaktyczne w ramach spotkań z
młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie
związanym z letnim wypoczynkiem wakacyjnym i problemami
przygodnych kontaktów seksualnych i związanego z tym ryzyka
zakażeniem HIV.

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba działań edukacyjnych: 56
liczba odbiorców: 5527

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

348

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KMP Żory

Działania profilaktyczne w ramach tematyki:
„Dopalacze, handel ludźmi, HIV”
„Cyberprzemoc, dopalacze, handel ludźmi, HIV”
„Odpowiedzialność karna, handel ludźmi, HIV”.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/210

liczba działań edukacyjnych: 4
liczba odbiorców: 210

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji (KWP, KPP, KM,
Szkoły Policyjne)

W ramach konferencji "Przemoc w rodzinie - rożne aspekty
podejmowanych działań" pojawił się wykład dotyczący czynności
podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji wobec sprawców i
osób pokrzywdzonych w trakcie oraz po interwencji - gdzie
podjęto temat postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji
na materiał potencjalnie zakaźny.

pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych

350

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa świętokrzyskiego (KWP,
KPP, KMP)

Działania organizowane przy współudziale jednostek Policji a
uczniowie szkół podstawowych
terenie województwa świętokrzyskiego, których elementem były
uczniowie szkół gimnazjalnych
zagadnienia dotyczące problematyki HIV/AIDS:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1) konkurs wiedzy o HIV i AIDS".
2) profilaktyka zakażeń HIV i choroby AIDS,
3) szkolenia dla młodzieży dotyczące konsekwencji zażywania
środków psychoaktywnych (łatwość zarażenia się HIV),
4) projekt "Nie daj się używkom" , gdzie omawiano zagrożenia
dotyczące zakażeniem HIV/AIDS.
5) spotkanie edukacyjne z młodzieżą, gdzie omawiano zagrożenia
dotyczące zakażeniem HIV/AIDS.
6) projekt "Młodość bez ryzyka",
7) spotkanie profilaktyczno-informacyjne "Żyj bez ryzyka".
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

liczba działań edukacyjnych: 48
liczba odbiorców: 1786

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

351

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa małopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone lub
współorganizowane przez jednostki policji z terenu województwa
małopolskiego, w ramach których poruszano zagadnienia
dotyczące problematyki HIV/AIDS, realizowane w formie:
- prelekcji na temat odpowiedzialności karnej i zdrowotnej za
używanie substancji narkotycznych,
- prelekcji, w których poruszane były kwestie zagrożeń
związanych z wczesną inicjacją seksualną,
- działania edukacyjno-profilaktyczne w ramach akcji „narkotyki”,
oraz „narkotyki i cyberprzestępczość”.

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych: /5778
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba działań edukacyjnych: 133
liczba odbiorców: 5778

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

352

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa lubuskiego (KWP, KPP,
KMP)

Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone lub
współorganizowane przez jednostki policji z terenu województwa
lubuskiego, w ramach których poruszano problemy zakażeń
HIV/AIDS, w tym:
- działania prewencyjne pn. „PRZYSTAŃ POLICJA 2018” na 24
Pol’and’Rock Festiwal w Kostrzynie nad Odrą,
- punkty informacyjno-edukacyjne Policji w ramach: festynu
„Bądźmy razem” - punkt informacyjno-edukacyjny Policji, VI
konferencji młodzieży pn. „Wakacje bez zagrożeń”, Lubuskiego
Pikniku Profilaktyki,
- wykłady mające na celu uświadomienie konsekwencji
podejmowania zachowań ryzykownych, w tym zakresie sięgania
po środki psychoaktywne obniżające znacząco kontrolę
podejmowanych działań oraz znoszące hamulce zachowań.
- wykłady pt. „Problematyka uzależnienia od substancji
psychoaktywnych, w tym narkotyków i narkotyków nowej generacji
– NSP”, „Aspekty prawne narkomanii w kontekście ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii”.

ogół społeczeństwa
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/5930

liczba działań edukacyjnych: 23
liczba odbiorców: 5930

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

353

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa pomorskiego (KWP,
KPP, KMP)

Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez jednostki
Policji na terenie województwa pomorskiego:
- sympozjum pn. „Choroby przenoszone drogą krwi oraz choroby
pasożytnicze”, (KPP w Pruszczu Gdańskim)
- konferencja pn. „Wirus HIV-jak uchronić się przed zakażeniem”.

ogół społeczeństwa: /95

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 95

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

354

Prowadzenie działań informacyjnych
Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych przez KMP w Słupsku,
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji (KWP, KPP, KM,
Szkoły Policyjne)

pracownicy służb mundurowych
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

355

Prowadzenie działań informacyjnych
Udział policjantów w spotkaniach z seniorami, w czasie których
przez jednostki Policji, na terenie
omawiano zagadnienia zagrożeń osób w wieku starszym, w tym
całego kraju, w ramach realizowanych zakażeniami HIV.
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa mazowieckiego (KWP,
KPP, KMP)

356

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa mazowieckiego (KWP,
KPP, KMP)

357

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa mazowieckiego (KWP,
KPP, KMP)

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 431

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

Spotkania podczas których omawiano skutki używania narkotyków młodzież powyżej 15 r.ż.
i środków psychotropowych oraz zagrożenia zakażeniami, w tym
HIV, zawarte w temacie: „Postawy i zachowania wobec zagrożeń i
chorób cywilizacyjnych”.

liczba działań edukacyjnych: 5637

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

Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez
funkcjonariuszy Policji z terenu województwa mazowieckiego:
- działania edukacyjno- profilaktyczne skierowane do grup
docelowych - prelekcja przed projekcją filmu „Najlepszy” (powiat
radomski),
- finał konkursu „ Szkodliwość uzależnień od narkotyków,
alkoholu, nikotyny, dopalaczy, zagrożenia wirusem HIV choroby
AIDS” (powiat radomski),
- działania związane z profilaktyką HIV/AIDS w ramach kampanii „
Narkotyki dopalacze nie tędy droga” (powiat kozienicki),
- wykład profilaktyczny w ramach wywiadówek szkolnych, (powiat
kozienicki),
- spotkanie profilaktyczne (powiat sochaczewski),
- działania w ramach projektu- kursu samoobrony dla kobiet „Bądź
Bezpieczna”, oraz spotkania profilaktyczne przeprowadzane przez
policjanta (powiat ostrołęcki),
- działania podsumowujący Szydłowieckie Dni Profilaktyki pod
hasłem „Życie jest fajne”(powiat szydłowiecki),
- działania informacyjne w ramach akcji Bezpieczne Wakacje
2018.

liczba działań edukacyjnych: 40
liczba odbiorców: 3416

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

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych: /3416
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy służb mundurowych
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358

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa małopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

Organizowanie szkoleń z zakresu zagrożeń związanych z
narkomanią i NSP - oddziaływanie na młodego człowieka, w
ramach których uwzględniana jest problematyka zakażeń
HIV/AIDS w kontekście zażywania narkotyków.

359

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa wielkopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

360

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa zachodniopomorskiego
(KWP, KPP, KMP)

uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy oświaty

liczba działań edukacyjnych: 208
liczba odbiorców: 73415

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

Działania informacyjne prowadzone przez funkcjonariuszy Policji z młodzież powyżej 15 r.ż.: /9721
terenu województwa wielkopolskiego:
pracownicy służb mundurowych:
- cykl pogadanek dla uczniów w poszczególnych szkołach na
/1781
temat zagrożeń HIV/ AIDS realizowanych podczas spotkań
profilaktycznych w placówkach edukacyjnych, w tym w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS, w ramach programów
profilaktycznych, oraz programu KWP w Poznaniu – Dopalacze
niszczą życie,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz edukacja
profilaktyczna przeprowadzana przez funkcjonariuszy Wydziału
Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu.

liczba działań edukacyjnych: 304
liczba odbiorców: 11502

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

Realizacja przedsięwzięć informacyjnych przez funkcjonariuszy
Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego:
- w ramach programu Razem Bezpieczniej projekty „Młodzi
Bezpieczni”, „Nie dla patologii, Tak dla bezpieczeństwa”,
- spotkania z młodzieżą dedykowane szkodliwości używek,
substancji psychoaktywnych, w ramach przygotowania do
wypoczynku letniego, w kontekście dbałości o zdrowie oraz
unikania zachowań ryzykownych, spotkanie z klasami
mundurowymi z okazji Światowego Dnia AIDS (KMP Szczecin),
- organizacja spotkań profilaktycznych z uczniami Apel Szkolny
pn. ,,Mamy czas rozmawiać” (powiat kołobrzeski),
- organizacja spotkań w szkołach przy realizacji działań
profilaktycznych, spotkania z uczniami na zajęciach lekcyjnych
oraz rodzicami na wywiadówkach (powiat gryficki),
- spotkania profilaktyczne w szkołach, spotkania z seniorami (w
ramach programów np. Bezpieczna Szkoła, Bezpieczne Ferie,
Bezpieczny Senior) (KPP Kamień Pomorski),

liczba działań edukacyjnych: 129
liczba odbiorców: 3069

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

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych: /3069
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy służb mundurowych
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361

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa lubelskiego (KWP, KPP,
KMP)

Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez policjantów
z terenu województwa lubelskiego, w których poruszano
zagadnienia dotyczące problematyki HIV/AIDS:
- spotkania z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych,
- dystrybucja plakatów i ulotek na terenie placówek oświatowych,
oraz zakładów pracy,
- działania edukacyjne w ramach akcji „Kobieta Bezpieczna”,
- działania edukacyjne w ramach akcji profilaktycznej z cyklu
„Niećpa 2018”, w tym przekazanie młodzieży materiałów
profilaktyczno-edukacyjnych,
- działania edukacyjne poprzedzające Światowy Dzień AIDS Lubelskie CKZiU, przekazanie młodzieży materiałów
profilaktyczno-edukacyjnych.

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych: /4751
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 148
liczba odbiorców: 4751

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

362

Prowadzenie działań informacyjnych
przez jednostki Policji, na terenie
całego kraju, w ramach realizowanych
przedsięwzięć dotyczących
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa opolskiego (KWP, KPP,
KMP)

Realizacja przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS na terenie województwa opolskiego:
- organizacja spotkań z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami,
których tematyką były zagrożenia dotyczące współżycia
seksualnego, na których między innymi poruszono zagadnienia z
HIV (KPP Krapkowice),
- działania profilaktyczne prowadzone przez Zespół ds. Profilaktyki
Społecznej Nieletnich i Patologii „Dopalaczom mówię stanowczo
NIE” w trakcie których ujęto zagadnienia dot. zdrowego stylu życia
(czym jest HIV i co to jest AIDS), w tym warsztaty edukacyjne w
grupach, -prezentacje, mat. wizualne (KPP Nysa),
- współorganizacja warsztatów pn. Profilaktyka w zakresie
zapobiegania zakażeniom oraz eliminowanie wątpliwości i mitów
w zakresie HIV/AIDS w ramach projektu „Wiedza kluczem
zdrowia”,
- współorganizacja w turnieju wiedzy HIV/AIDS (KMP Opole),
- działania w ramach programu „Drugstop” (KPP Strzelce
Opolskie).

ogół społeczeństwa
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /3983
pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych: /63

liczba działań edukacyjnych: 136
liczba odbiorców: 4046

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

363

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.

ogół społeczeństwa: 100/72

liczba działań edukacyjnych: 72
liczba odbiorców: 72

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
2010,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 142,00

STRONA 143 z 272

364

Podniesienie wiedzy strażaków w
Zwiększenie dostępności do nowych publikacji z zakresu
zakresie zagrożeń wynikających z
problematyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą
zakażenia HIV
płciową.
—————————————————
Jednostki Państwowej Straży
Pożarnej (KG PSP, KW PSP, KP
PSP, KM PSP, szkoły pożarnicze)

pracownicy służb mundurowych: /30
pracownicy służb ratunkowych: /1950

liczba tytułów publikacji: 20
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 7553

365

Wykonywanie testów w kierunku
Testy wykonywane przez służbę zdrowia Straży Granicznej.
HIV/AIDS dla funkcjonariuszy i
pracowników narażonych na czynniki
biologiczne oraz testów
poekspozycyjnych funkcjonariuszom i
pracownikom Straży Granicznej oraz
wykonywanie testów w kierunku HIV
cudzoziemcom przebywającym w
ośrodku strzeżonym.
—————————————————
Jednostki służby zdrowia Straży
Granicznej

pracownicy służb mundurowych:
365/1505

liczba wykonanych testów: 1505

366

Realizacja działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa
strażaków przed zakażeniami HIV/AID
S.
—————————————————
Jednostki Państwowej Straży
Pożarnej (KG PSP, KW PSP, KP
PSP, KM PSP, szkoły pożarnicze)

pracownicy służb mundurowych:
/30240
pracownicy służb ratunkowych: /1950

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 7553

367

Wykonywanie testów w kierunku HIV Wykonywanie badań przesiewowych w kierunku HIV w ramach
przez służbę zdrowia BOR.
badań okresowych funkcjonariuszy.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa pomorskiego (KWP,
KPP, KMP)

pracownicy służb mundurowych:
/2058

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wykonanych badań w ramach
badań okresowych - 2058

368

Działania zmierzające do podniesienia Udzielanie wsparcia psychologicznego oraz realizacja działań
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS edukacyjnych.
przydatne w kontakcie z osobami
zakażonymi HIV, chorymi na AIDS,
ich rodzinami i bliskimi.
—————————————————
Jednostki Straży Granicznej

pracownicy służb mundurowych:
957/120

liczba odbiorców: 120

1) Prowadzenie edukacji dotyczącej zakażeń, ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS w ramach szkoleń wstępnych i
okresowych BHP;
2) Stałe wdrażanie procedury poekspozycyjnej;
3) Zapewnienie dostępu do świadczeń związanych z ryzykiem
zakażenia poprzez zawieranie umów z zakładami opieki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej dla
funkcjonariuszy PSP, u których doszło do ekspozycji na materiał
biologiczny, potencjalnie zakaźny.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota:
16358,00
Wydatkowana kwota:
37430,79

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
41160,00

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

369

Aktualizacja i upowszechnienie
Aktualizacja i upowszechnienie wśród funkcjonariuszy BOR/SOP pracownicy służb mundurowych: /165
informacji dotyczącej procedury
informacji dotyczącej procedury postępowania poekspozycyjnego.
postępowania poekspozycyjnego.
Dystrybucja procedury.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu/ Służba
Ochrony Państwa

liczba odbiorców: 165

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

370

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

Udział pracowników SP ZOZ MSWiA w szkoleniach
pracownicy ochrony zdrowia: 120/248 liczba szkoleń: 16
ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności kontaktu i pracy z
liczba odbiorców: 248
osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS oraz zachowanie
zasad bezpieczeństwa w kontakcie z materiałem potencjalnie
zakaźnym, problematyką zranień ostrymi narzędziami w pracy
personelu medycznego, szkolenia dotyczące postępowanie po
ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, które zorganizowane
były w 5 SP ZOZ MSWiA zlokalizowanych na terenie województw:
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz
opolskiego.

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
2500,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 627,00

371

Podnoszenie wiedzy w zakresie
Kontynuacja szkoleń z zakresu postępowania poekspozycyjnego.
postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych
grup zawodowych.
—————————————————
Jednostki Straży Granicznej

372

Prowadzenie szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa mazowieckiego (KWP,
KPP, KMP)

pracownicy służb mundurowych:
2006/283

Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie postępowania
pracownicy służb mundurowych:
poekspozycyjnego dla funkcjonariuszy policji z terenu
/1728
województwa mazowieckiego, prowadzone w ramach:
- szkoleń BHP podczas których omawiano postępowanie
profilaktyczne wobec funkcjonariuszy/pracowników Policji, którzy
podczas wykonywania mogą ulec ekspozycji zawodowej na
zakażenia wirusem HIV,
- szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ,w tym
omówienie algorytmu postępowania poekspozycyjnego,
- szkoleń z zakresu metod i form wykonywania przez policjantów
konwojów i doprowadzeń,
- wykłady na temat „Prawa człowieka w kontekście realizacji
zadań w Policji”,
- dystrybucji materiałów edukacyjnych: Co musisz wiedzieć o HIV i
AIDS bez względu na to gdzie mieszkasz i pracujesz”, ulotka
„Poekspozycyjna”, „To warto wiedzieć o HIV i AIDS”.
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liczba odbiorców: 283

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

liczba szkoleń: 243
liczba odbiorców: 1728

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

373

Prowadzenie szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa świętokrzyskiego (KWP,
KPP, KMP)

Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące postępowania
poekspozycyjnego dla funkcjonariuszy Policji z terenu
województwa świętokrzyskiego, prowadzone w formie wykładów
nt.:
- zapobiegania zakażeniom w środowisku służby HIV, HCV, HBV,
- metod ochrony przed zakażeniem HIV, AIDS,
- zapobiegania zakażeniom w środowisku służby HIV, HCV, HBV.
- profilaktyki zakażeń HIV i AIDS w służbie.

pracownicy służb mundurowych: /128

liczba szkoleń: 6
liczba odbiorców: 128

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

374

Prowadzenie szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa małopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu postępowania
poekspozycyjnego dla funkcjonariuszy policji z terenu
województwa małopolskiego, prowadzone w formie:
- szkolenia w zakresie algorytmu postępowania w przypadku
zatrzymania osoby z podejrzeniem zachorowania na AIDS lub
nosicielstwa,
- działania edukacyjne podejmowane w ramach akcji honorowego
krwiodawstwa,
- instruktaż bhp obejmujący zagadnienia dot. postępowania
podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym
zagrożeń wynikających z chorób zakaźnych,
- instruktaże dot. postępowania poekspozycyjnego,
- szkolenia na temat: „Biologiczne czynniki zagrożenia
zawodowego”, oraz "Zasady zapobiegania zakażeniom HIV oraz
AIDS".

pracownicy służb mundurowych: /825

liczba szkoleń: 41
liczba odbiorców: 825

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

375

Prowadzenie szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego
(KWP, KPP, KMP)

Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracownicy służb mundurowych: /745
funkcjonariuszy Policji z terenu województwa kujawskopomorskiego, w tym:
- w ramach szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych policjantów, w
ramach których omawiano problematykę zagrożeń HIV/AIDS w
kontekście odpowiedzialności za własne życie i zdrowie,
- konsultacje indywidualne dla funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych, nt. „Postępowania po
zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny”.
- wkładki informacyjne do notatnika służbowego dla nowo
przyjętych „Postępowanie funkcjonariuszy Policji przy podejrzeniu
choroby szczególnie niebezpiecznej/wysoce zakaźnej”.
- szkolenia okresowe BHP, podczas których podejmowano
tematykę narażenia na materiał potencjalnie zakaźny w związku z
wykonywaną służbą i pracą.

liczba placówek: 8
liczba szkoleń: 27
liczba odbiorców: 745

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

376

Prowadzenie szkoleń w zakresie
Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
postępowania poekspozycyjnego.
funkcjonariuszy policji w ramach realizacji przedmiotu
————————————————— "Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy".
Szkoły policyjne

liczba szkoleń: 79
liczba odbiorców: 1940

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

pracownicy służb mundurowych:
/1940
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Prowadzenie szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa śląskiego (KWP, KPP,
KMP)

378

Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące postępowania
poekspozycyjnego dla funkcjonariuszy Policji z terenu
województwa śląskiego, w tym prowadzone w ramach:
- szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP,
- szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym
uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń
wynikających z kontaktu z materiałem biologicznie zakaźnym,
- zajęć w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS,
postępowania poekspozycyjnego,
- zapoznanie z zasadami i procedurami postępowania po
ekspozycji zawodowej na krew i inny materiał potencjalnie
zakaźny, które zostały opracowane przez Państwowego
Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze woj. śląskiego,
- opracowanie i wdrożenie instrukcji - Algorytmów postępowania
po ekspozycji na choroby zakaźne, na które zostali narażeni
funkcjonariusze i pracownicy Policji w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych”.

pracownicy służb mundurowych:
/8637

liczba szkoleń: 211
liczba odbiorców: 8637

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

Prowadzenie szkoleń w zakresie
Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
postępowania poekspozycyjnego.
funkcjonariuszy Policji pionów prewencji.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa lubuskiego (KWP, KPP,
KMP)

pracownicy służb mundurowych: /467

liczba szkoleń: 53

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa lubelskiego (KWP, KPP,
KMP)

pracownicy służb mundurowych: /621

liczba szkoleń: 44
liczba odbiorców: 621

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

380

Prowadzenie szkoleń w zakresie
Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
postępowania poekspozycyjnego.
funkcjonariuszy, pracowników służby zdrowia, pracowników
————————————————— cywilnych BOR/SOP.
Biuro Ochrony Rządu/ Służba
Ochrony Państwa

pracownicy ochrony zdrowia: /12
pracownicy służb mundurowych: /340

liczba odbiorców: 352
liczba szkoleń: 23

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

381

Prowadzenie szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa pomorskiego (KWP,
KPP, KMP)

Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
pracownicy służb mundurowych: /630
funkcjonariuszy Policji na terenie województwa pomorskiego
- dystrybucja wśród funkcjonariuszy materiałów informacyjnych
„Zasady postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał
potencjalnie zakaźny HIV, HBV, HCV, Co musisz wiedzieć o HIV
i AIDS bez względu na to gdzie mieszkasz i pracujesz,
- szkolenie na temat ekspozycji zawodowej, postępowania
poekspozycyjnego, profilaktyki zakażenia HBV,HCV,HIV.

liczba odbiorców: 630

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

Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy policji z terenu województwa lubelskiego,
prowadzone w ramach:
- szkoleń okresowych policjantów i pracowników Policji, oraz
szkoleń BHP, podczas których poruszano temat z zakresu
postępowania poekspozycyjnego,
- szkolenie dla policjantów "Zasady postępowania w przypadku
zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi – profilaktyka
poekspozycyjna HIV, HBV, HCV".
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Prowadzenie szkoleń w zakresie
Organizacja szkoleń dotyczących postępowania
postępowania poekspozycyjnego.
poekspozycyjnego, w ramach szkoleń okresowych BHP/S.
—————————————————
Jednostki Policji z terenu
województwa małopolskiego (KWP,
KPP, KMP)

pracownicy służb mundurowych:
/1920

liczba szkoleń: 39
liczba odbiorców: 1920

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

Razem:
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Data wygenerowania: 2019-05-13

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

383

Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV
i AIDS u wychowanków, zmiana
postaw z uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne zdrowie.
Podejmowanie tematyki HIV/AIDS w
realizacji programów edukacyjno wychowawczych i profilaktycznych,
promowanie wiedzy z zakresu
HIV/AIDS poprzez udział w
konkursach i kampaniach
edukacyjnych, rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych. Prezentacja
filmów tematycznych, organizowanie
pogadanek, warsztatów, gazetek tem
atycznych

Realizacja programów profilaktycznych: "Wybiorę sam - zrobię to
świadomie", "Pozostań czystym", "Ars czyli jak dbać o miłość",
"Edukacja młodzieży w celu zapobiegania HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową", "ABC wiedzy o AIDS", " Moje życie
- mój wybór",
Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne, TZA, Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dotyczące
uzależnień "Profilaktyka na co dzień"
Realizacja projektów edukacyjnych: "Dbam o zdrowie", "W
zdrowym ciele zdrowy duch", "Zdrowe ciało i umysł".
Współpraca z Powiatowymi i Wojewódzkimi Stacjami SanitarnoEpidemiologicznymi. Organizacja wieloetapowych konkursów
wiedzy, diagnoza wiedzy poprzez ankiety i rozmowy pracownika
medycznego z nieletnimi, QUIZY tematyczne, współpraca z PCK,
Agencją Art Metanoia Kraków, Agencją "Kurtyna" Kraków.
Kampanie multimedialne, sesje plakatowe, broszury tematyczne,
————————————————— inscenizacje wg scenariusza "Nie tak piękni nastoletni"
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich - pracownicy pedagogiczni i
medyczni

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 550/

liczba nowatorskich form
profilaktyki: 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

384

Poszerzenie oferty informacyjnej i
edukacyjnej dostosowanej do
indywidualnych potrzeb
wychowanków. Organizacja zajęć
edukacyjnych na temat HIV/AIDS w
celu zmniejszenia zachowań
ryzykownych; organizacja konkursu
wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Działania
o charakterze informacyjnym:
warsztaty, pogadanki, inscenizacje,
akcje plakatowe, ulotki, broszury.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich - wychowawcy,
psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 300/

liczba nowatorskich form
profilaktyki: 5

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

Zorganizowanie na terenie zakładów poprawczych kampanii
promującej wiedzę na temat możliwych dróg zakażenia HIV,
sposobów poszukiwania pomocy, tolerancji wobec osób
zakażonych itp.. Działania prowadzone poprzez projekcję filmów,
tworzenie gazetek tematycznych, dystrybucję ulotek, organizację
konkursu profilaktycznego. Współpraca z lokalnymi stacjami
SANEPID, spotkania edukacyjne z osobami zakażonymi wirusem
HIV, udział w zewnętrznych konferencjach dot. HIV/AIDS.
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Realizacja autorskich programów
kształtujących wśród wychowanków
postawy tolerancji wobec osób
zakażonych wirusem HIV lub chorych
na AIDS.
Obchody Światowego Dnia Praw Czło
wieka.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

W ramach realizacji autorskich programów „Lekcje tolerancji”,
„Antydyskryminacja”, „Do celu”, „Dla Ciebie, dla Mnie”
prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne mające zachęcać
do działań na rzecz promowania tolerancji. Podjęte działania mają
rozwijać wrażliwość antydyskryminacyjną, kształtować postawy
szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka bez względu na
rasę, religię, poglądy, płeć... W ramach obchodów Światowego
Dnia Praw Człowieka przygotowano akcję plakatową mającą na
celu promowanie praw człowieka, tolerancji, wolności od
uprzedzeń i stereotypów.

386

Szkolenia pracowników w zakresie
HIV i AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

387

388

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 500/441

liczba inicjatyw: 74

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 2018 r. pracownicy pedagogiczni zakładów poprawczych i inni
schronisk dla nieletnich wzięli udział min. w szkoleniu
pracownicy zakładów poprawczych i
"Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od substancji
schronisk dla nieletnich: 101/81
psychoaktywnych oraz profilaktyka zachowań destrukcyjnych”
oraz w konferencji "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie" oraz podnosili kwalifikacje zawodowe z zakresu
HIV/AIDS w ramach kursów zorganizowanym przez Polską
Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Centrum
ds. AIDS.

liczba szkoleń: 8
liczba odbiorców: 81

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

Działania informacyjno-edukacyjne
skierowane do funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Zadania realizowane w modułach szkoleniowych dla
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Dystrybucja
materiałów edukacyjno – informacyjnych. Organizowanie szkoleń
wewnątrzzakładowych.

pracownicy służb mundurowych

liczba odbiorców: 8935
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
konferencji, kursów, szkoleń
wewnątrzzakładowych - 163

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Działania z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, poszerzanie wiedzy i
świadomości dotyczącej zagrożeń
wynikających z zachowań
ryzykownych. Realizacja strategii
alternatyw, propagowanie zdrowego i
higienicznego stylu życia oraz
bezpiecznych form spędzania
wolnego czasu.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Prowadzenie zajęć o tematyce chorób przenoszonych drogą
płciową ramach „Programu profilaktyki zintegrowanej”.
Szerzenie oświaty zdrowotnej w ramach godzin wychowawczych
w szkole, w ramach lekcji biologii w klasach gimnazjalnych oraz
ramach lekcji WDŻ.
Na bazie współpracy z MONAR i SANEPID organizowanie
prelekcji i pogadanek oraz spotkań z osobami zakażonymi.
Zajęcia filmowe w oparciu o film „Najlepszy”. Realizowanie zajęć
profilaktycznych „Bądź bezpieczny w dobie HIV,AIDS”.
Organizowanie indywidualnych zajęć z psychologiem na temat:
dróg zakażenia wirusem HIV, zachowań ryzykownych
zwiększających możliwość zakażenia, zapobiegania zakażeniom
wirusem HIV. W trakcie zajęć realizowane są również treści
dotyczące planowania rodziny, wychowankowie uczestniczą w
programie "Jestem odpowiedzialnym tatą".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 500/459

liczba działań edukacyjnych: 119
liczba odbiorców: 459

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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Zapewnienie możliwości diagnostyki
specjalistycznej dla wszystkich wycho
wanków.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Promowanie wśród wychowanków anonimowego i bezpłatnego
testowania wraz z poradnictwem okołotestowym. Organizowanie
badań przesiewowych w kierunku nosicielstwa HIV/HCV/STD.
Prezentowanie materiałów ogólnopolskich związanych z
funkcjonowaniem punktów PKD. Wychowankowie otrzymują
informację o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w
punktach wykonywania badań oraz zapewnienie o anonimowości
tych badań.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 300/254

liczba wykonanych testów: 37

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

390

Prowadzenie działań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową w
ramach edukacji szkolnej.
Promowanie zachowań
prozdrowotnych poprzez realizowanie
programów autorskich.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Rozszerzenie działań profilaktycznych o zajęcia pt. "Choroby
przenoszone drogą płciową a antykoncepcja", "Profilaktyka na co
dzień", "ABC wiedzy i AIDS". Wskazanie zagrożeń wynikających z
podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, zajęcia na
podstawie scenariusza "Nie tak piękni nastoletni". Realizowanie
działań w ramach treści wynikających z założeń podstawy
programowej lekcji chemii, biologii, przyrody, programu
wychowawczego szkoły, a także zajęć opiekuńczo wychowawczych - podejmowanie tematów mających na celu
poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej HIV/AIDS oraz chorób
przenoszonych drogą płciową. Aktywizacja wychowanków do
odwiedzania stron internetowych prezentujących rzetelną wiedzę i
informacje na temat profilaktyki HIV/AIDS: Cd4.pl, AIDS.gov.pl.
Realizacja programu autorskiego do przedmiotu "Wychowanie do
życia w rodzinie" oraz programu autorskiego "Potęga zagrożeń
wirusa HIV i choroby AIDS". Przeprowadzanie zajęć
socjoterapeutycznych z zakresu "Akademii dorosłości" oraz
edukacji seksualnej "Bez tabu" dla młodzieży. Promowanie
tematyki wstrzemięźliwości seksualnej, stałości i wierności
związków oraz bezpieczne techniki seksualne. Realizacja i rozwój
programów o charakterze ograniczania szkód zdrowotnych i
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych ( m.in.
programu readaptacji społecznej, programów wsparcia
psychologicznego, programu doradztwa zawodowego,
indywidualnych programów resocjalizacji, szkolnego programu
profilaktyki ). Realizacja programu grupowych zajęć pt.: " Wstępna
edukacja w zakresie seksualności człowieka".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 600/565

liczba działań/inicjatyw: 104
liczba odbiorców: 565

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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Zajęcia profilaktyczne nt. "Zdrowy styl
życia" -kształtowanie właściwych
postaw seksualnych,
odpowiedzialność w kontaktach
międzyludzkich. Utrzymanie kontaktu
z instytucjami: Stowarzyszenie
MONAR, Stacja SanitarnoEpidemiologiczna. Zapoznanie
wychowanków z ośrodkami i
instytucjami zajmującymi się terapią i
leczeniem osób z HIV/AIDS i
prowadzących profliaktykę
poekspozycyjną. Wskazanie miejsc,
gdzie można zasięgnąć porady
dotyczącej HIV/AIDS - telefon zaufani
a.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich - pracownicy pedagogiczni i
medyczni

392

393

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.Nabycie
wyższych umiejętności interpersonalnych pomocniczych w
kontaktach z rówieśnikami.
Stworzenie punktu informacyjnego dla wychowanków
poświęconego tematyce HIV i AIDS. Realizacja programu
edukacyjno-motywującego "Profilaktyka uzależnień od substancji
psychoaktywnych", spotkania z pracownikami służby zdrowia w
ramach propagowania zdrowego stylu życia. Terapia indywidualna
i grupowa.
Udział w małych formach teatralnych, konkursach, prelekcjach,
pokazach filmowych. Realizacja programu "Twój wybór chłopaku".
Udostępnianie testów ryzyka zakażeniem HIV. Propagowanie
wśród wychowanków wiedzy o możliwości wykonania przez ich
partnerki testu w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych
drogą płciową mając za motto "jeden test dwa życia".
Działanie edukacyjne promujące zachowania prozdrotwotne w
szczególności abstynencję seksualną, wzajemną wierność,
bezpieczne techniki seksualne, w tym stosowanie prezerwatyw i
lubrykantów.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 500/499

liczba projektów: 207
liczba odbiorców: 499

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

Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja szkoleń i kursów wewnątrzzakładowych wśród
skierowane do funkcjonariuszy i
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

pracownicy służb mundurowych

liczba odbiorców: 6194
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
konferencji, kursów, szkoleń
wewnątrzakładowych - 74

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

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby pozbawione wolności: /79640

liczba odbiorców: 79640

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9458,37
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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.
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Organizacja zajęć majacych na celu
podniesienie świadomości nieletnich
w zakresie problematyki AIDS i HIV
oraz podniesienie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z
HIV, ich rodzin i bliskich.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich - pracownicy pedagogiczni i
medyczni

Zwiększenie dostępności do informacji i edukacji dostosowanej do
potrzeb wychowanków poprzez media elektroniczne, telefony
informacyjne, materiały informacyjno - edukacyjno. Organizacja
zajęć edukacyjnych z zakresu medycznych i psychospołecznych
aspektów HIV/AIDS, scenariusze zajęć p.t. Podstawowe
informacje i HIV i AIDS. Wykłady teoretyczne w ramach akcji
„Miłość, młodość, odpowiedzialność”: Prelekcje i pogadanki z
zaproszonymi gośćmi. Zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony
przed chorobami przenoszonymi drogą płciową lub drogą krwi (w
tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
droga iniekcji), ze szczególnym uwzględnieniem HIV.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 100/

liczba odbiorców: 100

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

395

Prowadzenie rozmów indywidualnych
dotyczących profilaktyki AIDS z
wychowankami zainteresowanymi
tematem oraz grup podwyższonego ry
zyka.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Cykliczne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień z
uwzględnieniem problemu zapobiegania zakażeniom HIV i AIDS,
stanowiące wstęp do rozmów indywidualnych z wychowankami z
podwyższonych grup ryzyka oraz wykazującymi zainteresowanie.
Prowadzone są zajęcia edukacyjne podczas przedmiotu WDŻ
oraz program profilaktyczno-edukacyjny: "Twój wybór chłopaku",
które stanowią podstawy do interaktywnych debat z młodzieżą i są
wstępem do dalszych, indywidualnych rozmów z wychowankami.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 500/459

liczba porad: 119
liczba odbiorców: 459
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 400

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

396

Realizacja programów
profilaktycznych, m.in.: promujących
zdrowy styl życia.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wyposażenie wychowanków udających się na przepustki i urlopy
w prezerwatywy. Zorganizowanie zajęć informacyjnych na temat
zagrożenia zarażenia się chorobami przenoszonymi droga
płciową. Realizacja zajęć "ABC wiedzy o AIDS", "Profilaktyka na
co dzień".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 75/63

liczba odbiorców: 63
liczba kampanii: 4

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

397

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: /161

liczba programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
pacjentów leczonych
substytucyjnie na dzień
31.12.2018 - 161

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
563353,28
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Diagnozowanie wychowanków z grup
ryzyka na podstawie dostępnych
materiałów źródłowych i wywiadów
anamnestycznych. Realizacja
programów o charakterze
ograniczania szkód zdrowotnych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Analiza wywiadów i materiałów źródłowych dotyczących
podopiecznych pod kątem podejmowania zachowań ryzykownych
i włączenie grupy zdiagnozowanej jako ryzykowna do programu
profilaktycznego.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 150/125

liczba punktów testowania: 32
liczba klientów: 125

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

399

Prowadzenie profilaktycznych działań
- poprzez rozmowy i badania, w
zakresie redukcji szkód zdrowotnych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wykonywanie badań w kierunku wykrycia zakażenia HIV wśród
chłopców przyjmowanych do zakładu. Przed i po wykonaniu
badania w kierunku wykrycia zakażenia HIV prowadzone są
edukacyjne rozmowy z badanymi wychowankami.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 50/125

liczba punktów testowania: 32
liczba klientów: 125

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

400

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: 37331
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
pogadanek, audycji radiowych 1448

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4984,39
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

401

Zapewnienie wychowankom, u
których zdiagnozowano HIV/AIDS
spotkań ze specjalistami i kontaktów z
placówkami ochrony zdrowia
Wzmożenie działań informacyjnych
związanych z dostępem do fachowych
placówek służby zdrowia i instytucji
zajmujących się pomocą osobom
zakażonym HIV i chorym na AIDS
Wzmożenie działań edukacyjnych
związanych z funkcjonowaniem z
zakażeniem lub chorobą
Zapewnienie pomocy psychologicznej
i terapeutycznej wychowankom
zakażonym HIV lub chorym na AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Współpraca z rodziną i bliskimi wychowanków u których
zdiagnozowano HIV/AIDS, włączenie bliskich w pomoc i wsparcie
emocjonalne nieletnich
Podjęcie wzmożonych działań profilaktycznych mającym na celu
ochronę pozostałych wychowanków placówki przed zakażeniem
HIV lub zachorowaniem na AIDS. Poinformowanie bliskich
wychowanków, udzielenie wsparcia i wskazówek dotyczących
dalszego postępowania. Podjęcie kroków mających na celu
wzmożenie bezpieczeństwa w placówce w stosunku do
pracowników i pozostałych wychowanków. Wprowadzenie
dodatkowych środków ostrożności.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 50/82

liczba akcji/informacji: 43
liczba odbiorców: 82

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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Zajęcia edukacyjne dotyczące
tolerancji i akceptacji osób
zakażonych wirusem HIV, nie
stwarzając przy tym atmosfery strachu
i paniki. Zwiększenie poziomu
akceptacji społecznej.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

403

Dostarczenie wiadomości, że osoba zakażona HIV nie stanowi
zagrożenia dla osób zdrowych w normalnych i codziennych
warunkach. Filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV i osób
chorych na AIDS. Materiały edukacyjne "Żyć z wirusem" poradnik dla osób żyjących z HIV. Promowanie postawy
asertywności, odpowiedzialności za własne życie, tolerancji i
empatii w stosunku do osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 20/126

liczba programów/ inicjatyw: 27
liczba odbiorców: 20

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

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do Realizowanie leczenia antyretrowirusowego we wszystkich
osoby leczone antyretrowirusowo
leczenia antyretrowirusowego osobom podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności zgodnie (ARV): /255
pozbawionym wolności zakażonym
z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba odbiorców: 255
liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 120

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
133455,53
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

404

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

osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV): /255

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań wykonanych w kierunku
wykrycia zakażenia HIV - 4384
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń poziomu
wiremii - 177
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 - 259

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
107225,79
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

405

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: 100
liczba szkoleń: 152
liczba odbiorców: 8893
Wskaźnik dodatkowy 1:

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6888,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

406

Przeprowadzenie szkoleń we
Szkolenia dla pracowników w zakresie postepowania z osobami
współpracy z Wojewódzkimi Stacjami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS w placówkach zamkniętych.
Sanitarno-Epidemiologicznymi.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

inni
pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich: 112/83

liczba placówek: 8
liczba szkoleń: 8
liczba odbiorców: 83

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Przekazywanie informacji o punktach
wykonywania anonimowych badań w
kierunku HIV.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

408

Opracowanie specyficznej metody
badania realizowanych przez placówki
zadań - ewaluacja programów profilak
tycznych

409

Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej.
Prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Przekazywania wychowankom informacji o możliwości wykonania
anonimowych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV.
Umieszczenie na gazetkach ściennych informacji z adresami
punktów wykonywania bezpłatnych badań w kierunku HIV w
miastach rodzinnych wychowanków oraz w miejscowościach, w
których funkcjonują zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.
Nauczyciele, wychowawcy, zespół diagnostyczno - korekcyjny
informują wychowanków o punktach wykonania anonimowych
testów w kierunku HIV oraz uzyskania pomocy psychologicznej w
przypadku wystąpienia możliwości zakażenia.

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:
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
metody jakościowe takie jak:
Nieletnich
- obserwacja uczestnicząca
- wywiady indywidualne i grupowe
- swobodne wypowiedzi uczestników zajęć
- anonimowa ankieta badająca poziom bezpieczeństwa w
Zakładzie
Ewaluacja przedmiotowa – prowadzona w ramach wybieranych
corocznie poszczególnych obszarów.
Metody ewaluacji:
• Analiza dokumentów,
• Ankieta dla nauczycieli – wychowawców, rodziców,
wychowanków-uczniów,
• Wywiad z kadrą kierowniczą,
• Obserwacja pracy placówki

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 20/65

liczba odbiorców: 65

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

inni: 80/50

liczba badań: 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

liczba osób objętych leczeniem
antyretrowirusowym (ARV): 255

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

Pozyskiwanie i analiza kwartalnych, rocznych sprawozdań
przedstawiciele Krajowego Centrum
przesłanych z okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
ds. AIDS
Kontrole podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
realizowane przez Centralny Zarząd SW i Lekarzy Naczelnych
Okręgowych Inspektoratów SW. Prowadzenie informatycznej bazy
danych w zakresie realizacji leczenia antyretrowirusowego.

Razem:
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829 865,36

Data wygenerowania: 2019-05-13

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

410

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

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.

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2017 roku
1736264, w tym 1305998 badań
dawców krwi
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
laboratoriów które wzięły udział w
badaniu 191

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

411

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.

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele mediów

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 1277
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 108
liczba osób zakażonych, które
zmarły w wyniku AIDS: 29

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
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412

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.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
przedstawiciele uczelni
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
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
pracownicy laboratoriów
realizatorzy Programu
pracownicy placówek wykonujących
badania
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Wskaźnik dodatkowy 1: Zalecenia
PTN AIDS 2018 Rozdział:
Nadzór epidemiologiczny nad
HIV/AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1:
Zakażenia HIV i zachorowania na
AIDS w Polsce w 2016
roku.Przegląd Epidemiologiczny
2018; 72(2):175-187

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

413

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.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
populacje kluczowe
osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
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 1: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowania na AIDS dostępne
są w biuletynie rocznym

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00

414

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 1: Raport
roczny EMCDDA: The state of the
drugs problem in Europe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Razem:
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13 000,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

415

Kampania edukacyjnoinformacyjna
spoty filmowe, bilboardy,social media.
dotycząca testowania w kierunku HIV ZADANIE WIELOLETNIE 2018 -2020.
prowadzona w latach 2018-2020
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

ogół społeczeństwa: 500000/350000

Planowana kwota:
40500,00
Wydatkowana kwota:
21600,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 21600,00

416

„Połączenia CTRLowane" - program
Warsztaty, spotkania edukacyjne dla studentów warszawskich
edukacyjno-informacyjny dotyczący
uczelni.
profilaktyki zakażeń HIV i STI
ZADANIE WIELOLETNIE 2018 -2020
—————————————————
Stowarzyszenie Program STACJA,
Społeczny Komitet D/s Aids

inni: 300/1976

Planowana kwota:
21100,00
Wydatkowana kwota:
22832,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
NGO: 22832,00

417

Prowadzenie warsztatów
Przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zakażeń HIV
edukacyjnych z zakresu profilaktyki
oraz AIDS, które ma na celu zmniejszenie liczby nowych zakażeń
HIV skierowanych do młodzieży w
HIV. Umowa realizowana w okresie 1.08.2017r. do 31.12.2018r.
wieku 13-18 lat
—————————————————
Zjednoczeniem Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1600/2580

Planowana kwota: 8386,00
Wydatkowana kwota:
8386,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
NGO: 0,00

418

Prowadzenie warsztatów
Przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zakażeń HIV
edukacyjnych z zakresu profilaktyki
oraz AIDS, które ma na celu zmniejszenie liczby nowych zakażeń
HIV skierowanych do młodzieży w
HIV. Umowa realizowana w okresie 01.08.2017r. do 31.12.2018r.
wieku 13-18 lat
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1000

Planowana kwota: 4610,00
Wydatkowana kwota:
4610,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
NGO: 0,00

419

Anonimowe, bezpłatne testowanie w
Anonimowe, bezpłatne testowanie w kierunku obecności HIV wraz ogół społeczeństwa: 23000/7340
kierunku obecności HIV wraz z
z poradnictwem. ZADANIE WIELOLETNIE 2018 -2020.
poradnictwem. ZADANIE
WIELOLETNIE 2018 -2020.
—————————————————
Społeczny Komitet D/s Aids

420

Anonimowe, bezpłatne testowanie w
Anonimowe, bezpłatne testowanie w kierunku obecności HIV wraz ogół społeczeństwa: 600/524
kierunku obecności HIV wraz z
z poradnictwem. ZADANIE WIELOLETNIE 2018 -2020.
poradnictwem. ZADANIE
WIELOLETNIE 2018 -2020.
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna
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Planowana kwota:
73612,00
Wydatkowana kwota:
24200,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
24200,00
liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 524
liczba wykonanych testów: 524

Planowana kwota:
20100,00
Wydatkowana kwota:
6700,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 0,00

421

PKD Jagiellońska 34
Anonimowe, bezpłatne testowanie w kierunku HIV wraz z
————————————————— poradnictwem
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
ZADANIE WIELOLETNIE
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"

ogół społeczeństwa: 700/654

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 672
liczba wykonanych testów: 654

422

Poradnictwo okołotestowe związane z Poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność
testowaniem na obecność HIV
HIV
UMOWA WIELOLETNIA
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

ogół społeczeństwa: 5000/6253

423

Program edukacyjnoinformacyjny
Działania edukacyjne (warsztaty) skierowane do studentów
dotyczący profilaktyki zakażeń HIV.
warszawskich uczelni. ZADANIE WIELOLETNIE 2018 -2020.
Kochaj bezpieczniej
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej,
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"

inni: 210/286

Planowana kwota:
246400,00
Wydatkowana kwota:
12020,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
NGO: 8140,00

424

Wsparcie dla osób żyjących z
działania readaptacyjne, podnoszące jakość życia, zaspokajająca
HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia i rozwijajaca zainteresowania. ZADANIE WIELOLETNIE 2018
Pozytywnego Życia
-2020.
—————————————————
Fundacja Polityki Społecznej
Prekursor, Fundacja Edukacji
Społecznej, Studio Psychologii
Zdrowia

osoby zakażone HIV: 300/509

Planowana kwota:
16664,00
Wydatkowana kwota:
16664,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 11238,00

425

Razem Plus II
wsparcie dla osób żyjących z HIV, głównie MSM ZADANIE
————————————————— WIELOLETNIE 2018 -2020
"Pozytywni w Tęczy","Bądź z
Nami","Pomoc Socjalna",Res
Humanae,Bears Of Poland,Refform

mężczyźni mający seks z
mężczyznami: 200/311

Planowana kwota:
16010,00
Wydatkowana kwota:
16010,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
NGO: 7930,00

Planowana kwota:
34500,00
Wydatkowana kwota:
34500,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
34500,00

Razem:
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Planowana kwota:
23873,00
Wydatkowana kwota:
14819,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
NGO: 7919,00

182 341,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

426

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.Z budżetu Województwa
Dolnośląskiego udzielono dotacji celowej:
1) Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w
2018 r. przekazano dotację 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. Środki zostały przekazane na
podstawie umowy nr DZ-Z/26/2018 z dnia 24 maja 2018 r.
Otrzymana dotacja pozwoliła na całoroczne prowadzenie punktu
dwa dni w tygodniu, co wpłynęło na zwiększoną dostępność dla
pacjentów oraz przyspieszenie wydawania wyników. W 2018 r. w
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym testy wykonało ogółem
729 osób (w tym w drugiej połowie roku z dotacji Województwa
Dolnośląskiego 360 osób).
2) Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu przekazano dotację w wysokości 11 000,00 zł na
dofinansowanie Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w kierunku
HIV w Wałbrzychu, w tym koszty osobowe doradcy Krajowego
Centrum ds. AIDS (7 500,00 zł) i pielęgniarki (3 000,00 zł) oraz
zakup drobnego sprzętu medycznego do pobierania krwi (500,00
zł). Środki zostały przekazane na podstawie umowy nr DZZ/17/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny HIV/AIDS w Wałbrzychu działa przy Dziennym
Oddziale Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A.
Sokołowskiego. W 2018 r. zostało przebadanych 226 osób, (o
15% więcej niż w roku ubiegłym) w tym 122 mężczyzn i 104
kobiety. Powodem wykonania badania najczęściej były ryzykowne
kontakty seksualne (83% wszystkich pacjentów), 5% jako powód
badania podało kontakty z krwią, zaś 10% pacjentów
wykonujących test stanowiły kobiety w ciąży. Najliczniej w punkcie
badali się mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego (60%), świdnickiego
(14,5%), kolejna grupa to pacjenci z powiatu kłodzkiego (7%),
dzierżoniowskiego (3,5%) i kamiennogórskiego (2,6%). Obecnie
najliczniejszą grupę stanowią 30-39 latkowie (38,5%), drugą grupą
są 20-29 latkowie (31%). Nieco mniej niż w ubiegłym roku bada
się osób w wieku 40-49 latków (15%). W roku 2018 u czterech
pacjentów wynik testu przesiewowego był dodatni.
3) Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu
przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie
Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w Kierunku HIV w
Zgorzelcu, w tym na: zwiększenie ilości wykonywanych badań
testowych, wynagrodzenie personelu, zorganizowanie szkolenia

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
1000/1111
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Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 1111
liczba konsultacji: 1111
liczba wykonanych testów: 1026

Planowana kwota:
31000,00
Wydatkowana kwota:
31000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 31000,00

dla pracowników oświaty i służby zdrowia na temat HIV/AIDS,
wykonanie plakatów i ulotek dot. funkcjonowania punktu,
spotkania wspierające dla osób żyjących z HIV/AIDS, zakup
materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia PKD oraz
szkolenia, środki czystości i dezynfekcyjne, wystawienie punktu
informacyjno-edukacyjnego z okazji Światowego Dnia AIDS.
Środki zostały przekazane na podstawie umowy nr DZ-Z/18/2018
z dnia 28 lutego 2018 r. W konferencji szkoleniowej z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS dla przedstawicieli placówek służby zdrowia
i oświaty wzięły udział 153 osoby. Konferencja odbyła się przy
współudziale SANEPID-u w Zgorzelcu, Poradni Terapii
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Przeprowadzono 85
porad przed testem i 71 porady po teście. Wykonano 71 testów
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV. Do PKD w 2018r.
zgłosiło się 100% osób z woj. dolnośląskiego, w tym 82%
stanowiła ludność powiatu zgorzeleckiego, z czego 51 osób z
miasta i 20 mieszkańców wsi.
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Zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Wsparcie finansowe programu leczenia substytucyjnego.
Z budżetu Województwa Dolnośląskiego - Wrocławskie Centrum
Zdrowia SP ZOZ - otrzymało dotację w wysokości 30 000,00 zł na
realizację zadania o charakterze bieżącym z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień w 2018 r. - program
leczenia substytucyjnego, zwiększenie dostępności usługi terapii
indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem leczenia substytucyjnego, ich rodzin oraz
osób oczekującym na terapię. Środki zostały przekazane na
podstawie umowy nr DZ-Z/24/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Zadanie było realizowane w Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym
Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień WCZ SP ZOZ. Do
programu leczenia substytucyjnego przyjęto 24 nowe osoby.
Ogólna liczba osób uczestniczących w programie substytucyjnym
to 235 osób (45 - przyjmujących Suboxon, 190 - przyjmujących
Metadon). Z programu skorzystały 4052 osoby. Udzielono 3366
porad indywidualnych. Przeprowadzono 678 terapii
indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości): 235/235

liczba osób włączonych do
leczenia substytucyjnego: 235
liczba programów: 1
liczba odbiorców: 4052

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: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

428

Obchody Światowego Dnia AIDS (201
8)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem

W ramach zadania:
ogół społeczeństwa: 2000/36500
-przeprowadzono 1-go grudnia happening na ulicach toruńskiej
starówki,
- przeprowadzono w listopadzie i grudniu akcję informacyjną
polegającą na dystrybucji w akademikach plakatów i ulotek o
tematyce HIV/AIDS,
- zorganizowano kampanię medialną na antenie studenckiego
radia oraz Radia Wawa i Radia Gra,
- przeprowadzono akcję informacyjną polegającą na
zamieszczeniu artykułów dotyczących HIV/AIDS w lokalnej prasie,
- zorganizowano koncert z okazji Światowego Dnia AIDS.

429

Razem bezpieczniej (2018)
W ramach realizacji programu prowadzone były dyżury w biurze
ogół społeczeństwa: /69
————————————————— stowarzyszenia, na których podejmowano działania:
Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem przeprowadzono konsultacje w czasie których były m.in. udzielane
informacje na temat:
- testowania w kierunku HIV, także możliwości wykonania testów
anonimowych w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym,
- placówek specjalistycznej służby zdrowia oraz placówek
udzielających specjalistycznej pomocy psychologicznej,
- praw i obowiązków osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,
- organizacji i instytucji pomagających zakażonym HIV,
- metodach leczenia i lekach antyretrowirusowych,
- zasadach bezpiecznych zachowań seksualnych,
- zasadach higieny, żywienia i opieki nad osobami zakażonymi i
chorymi na AIDS.
W ramach zadania prowadzono grupy wsparcia dla osób
zakażonych i ich rodzin oraz prowadzono zajęcia kulturalnooświatowe i integracyjne.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 5000

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
5500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 1123,92
Urząd Miasta: 7000,00

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 80

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
inne: 5963,62
Urząd Miasta: 9210,00

430

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie, połączone z
poradnictwem przed i po teście (2018)
—————————————————
Fundacja Parasol

W ramach zadania funkcjonowały Punkty Konsultacyjnoklienci PKD, ich rodziny i bliscy:
Diagnostyczne w Toruniu i Bydgoszczy. W ramach zadania:
800/989
a) wykonywano anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV,
b) prowadzono profesjonalne poradnictwo przed i potestowe,
c) kierowano osoby z wykrytym zakażeniem HIV do
specjalistycznych placówek,
d) gromadzono dane epidemiologiczne dotyczące dróg zakażeń i
ryzykownych zachowań podejmowanych przez osoby zgłaszające
się do PKD,
e) prowadzono akcję informacyjną o możliwości wykonania testu
poprzez dystrybucję plakatów i ulotek w akademikach UMK w
Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.oraz
aptekach i przychodniach.

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 989
liczba wykonanych testów: 973

Razem:
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Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
34615,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
43000,00
Wojewoda: 13232,10
Urząd Miasta: 9000,00

45 115,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

431

Udział w kampaniach profilaktycznoedukacyjnych oraz współpraca z
podmiotami realizującymi zadania
dotyczące przeciwdziałania
narkomanii i zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Zawarto Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Lublinie w
sprawie współpracy w zakresie realizacji na terenie powiatu
lubelskiego kampanii profilaktycznej: "Odpal myślenie nie wchodź
w uzależnienie". W ramach porozumienia odbywały się debaty na
temat zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i
społecznych wynikających z zażywania nowych substancji
psychoaktywnych. Odbiorcami programu była młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzice, pedagodzy.
Łącznie odbyło się16 debat. Wzięło w nich udział 1 211 uczniów,
183 rodziców i 175 pedagogów. Kampanii towarzyszył konkurs na
nagranie filmu edukacyjno-profilaktycznego.

432

liczba kampanii: 2
liczba imprez: 16

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9930,14
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Upowszechnianie przekazu
Udostępnienie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji ogół społeczeństwa
kampanijnego w mediach
nt. kampanii pn. "Mam czas rozmawiać".
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

liczba kampanii: 1

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

433

Upowszechnianie przekazu
kampanijnego w mediach
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 2
liczba nowatorskich form
profilaktyki: 1

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

434

Udział w Kampanii Czerwona Kokardk Umieszczenie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji
a
nt. Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1

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

435

Udziała w kampaniach profilaktyczno edukacyjnych oraz współpraca z
podmiotami realizującymi zadania
dotyczące przeciwdziałania
narkomanii i zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udostępnienie na stronie ROPS w Lublinie informacji nt.
"Europejskiego Tygodnia Testowania" w Lublinie i towarzyszącej
mu kampanii pn. " Mam czas rozmawiać". W Lublinie
dyżuryodbywały się przy ul. Spokojnej 3, w następujących
terminach: 24.11.2018 r., 26.11.2018 r., 27.11.2018 r.,
28.11.2018, 29.11.2018 r., 30.11.2018 r. łącznie 22 godziny
dyżuru.

młodzież poniżej 15 r.ż.
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy oświaty
rodzice

Finansowanie
Pozostałe

Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej NIEĆPA
ogół społeczeństwa
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania
młodzież poniżej 15 r.ż.
Narkomanii Zarząd Główny. Koncert połączony z akcją
młodzież powyżej 15 r.ż.
profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
zapobiegania HIV/AIDS. Udzielano informacji ww. zakresie,
rozdawano materiały informacyjno-edukacyjne nt. uzależnień i
zagrożeń HIV/AIDS pozyskane m.in. z Krajowego Centrum ds.
AIDS oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Zakupiono 300 szt. kart wstępu i przekazano wychowankom
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinom zastępczym
z terenu woj. lubelskiego.
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liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

436

Upowszechnianie materiałów
adresowanych do grup docelowych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Upowszechnianie na stronie internetowej ROPS w Lublinie
kolejnych numerów biuletynu informacyjnego "Kontra" i
materiałów przekazanych przez Krajowe Centrum ds.AIDS nt.
publikacji "W trosce o każdego pacjenta".

ogół społeczeństwa

liczba stron/liczba odsłon: 1
liczba obszarów tematycznych: 1
liczba tytułów publikacji: 4
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Zlecono realizację zadania pn.
Wsparcie działalności punktów
konsultacyjno–diagnostycznych
HIV/AIDS, w ramach otwartego
konkursu ofert
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

W ramach realizacji zadań otwartego konkursu ofert przekazano
dotację Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
Potrzebującym „Agape” ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin.
Dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.

klienci PKD, ich rodziny i bliscy

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 353
liczba konsultacji: 353
liczba wykonanych testów: 353

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00

438

Udział w pracach Zespołu ds.
Przedstawiciel ROPS w Lublinie uczestniczył w spotkaniach
realizacji Krajowego Programu
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Zwalczania AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

przedstawiciele zespołów
wojewódzkich

Wskaźnik dodatkowy 1: 1 Zespół

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

439

Przygotowanie Raportu Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Opracowanie przez Eksperta Wojewódzkiego Raportu za 2017 r. ogół społeczeństwa
dotyczącego sytuacji związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.
Raport zawiera również informacje nt. instytucji i placówek
udzielających pomocy i wsparcia w zakresie leczenie, poradnictwa
i innych świadczeń dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
oraz dane epidemiologiczne w zakresie HIV/AIDS. Raport
udostępniony jest na stronie internetowej ROPS w Lublinie.

liczba reprezentowanych
województw: 1
liczba dokumentów: 1
liczba opracowań na poziomie
wojewódzkim: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Sprawozdawczość w zakresie
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

- przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań określonych w
Harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za 2017 r.
- przygotowano Harmonogram realizacji zadań w ww. zakresie na
2019 r.

liczba publikacji: 2

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

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

27 930,14

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

441

Działania informacyjno-edukacyjne w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową
w ramach organizowanych imprez
prozdrowotnych na terenie województ
wa.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Organizacja stoiska informacyjno-edukacyjne oraz dystrybucja
ogół społeczeństwa
materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS na
terenie województwa lubuskiego podczas podejmowanych przez
Samorząd Województwa Lubuskiego inicjatyw prozdrowotnych:
Lubuski Piknik Zdrowia, Lubuski Kongres Kobiet, Światowy Dzień
Zdrowia, Obchody Światowego Dnia Walki z Aids, Przystanek
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą/PollandRock, Pikniki Zdrowia i
Profilaktyki w każdym powiecie. W ramach organizowanych stoisk
odbywały się konsultacje z ekspertami.

liczba działań edukacyjnych: 10
liczba odbiorców: 10000

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

442

Organizacja konferencji w ramach
obchodów Światowego Dnia Walki z
AIDS w województwie lubuskim
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Konferencja pn. "Człowiek żyjący z HIV w społeczeństwie"
pracownicy oświaty: 100/80
zorganizowana została z udziałem lekarzy specjalistów,
pracownicy socjalni
ekspertów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Celem konferencji
inni
było poszerzenie i uaktualnienie wiedzy m.in. nt. profilaktyki
zakażeń HIV oraz chorób przenoszonych droga płciową.
Przedstawienie aktualnych danych dot. zachorowań i zgonów oraz
metod leczenia. Dystrybucja materiałów edukacyjnych.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy domów pomocy
społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrów
Integracji Społecznej, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 80

Planowana kwota: 1150,00
Wydatkowana kwota:
1150,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

443

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w ramach Programu
Współpracy Województwa
Lubuskiego z Organizacjami
Pozarządowymi w 2018 roku. Zawarto
dwie umowy na realizacje zadań
publicznych z Towarzystwem
Rozwoju Rodziny
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS w trybie pozakonkursowym w ramach ustawy o
wolontariacie i działalności pożytku publicznego. W ramach
udzielonej dotacji zorganizowano stoisko profilaktycznoedukacyjne podczas trwania Przystanku Woodstock /
PollandRock w Kostrzynie nad Odrą.
Drugie zadanie publiczne związane było z organizacją konferencji
"Edukacja nt. zdrowego stylu życia i profilaktyki HIV/AIDS (2
prelekcje) skierowana do pracowników instytucji pomocowych
(ośrodki szkolno-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej).
Ponadto w ramach dotacji zorganizowano również 4 szkolenia nt.
zdrowego stylu życia i profilaktyki zachowań ryzykownych,
przeprowadzenie konsultacji indywidualnych (20 godzin) oraz
zajęcia warsztatowe dla osób przebywających w ośrodkach
leczenia uzależnień. Celem zadania było: edukacja w zakresie
HIV/AIDS, profilaktyka ryzykownych zachowań, zwiększenie
zainteresowania ofertą punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

ogół społeczeństwa: /10000
liczba działań edukacyjnych: 8
osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 120
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): /200
inni
osoby pracujace w instutucjach
pomocowych: /80

Planowana kwota: 7500,00
Wydatkowana kwota:
7500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

Razem:
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11 650,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

444

Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS 01.12.2018 r.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Główną ideą działań prowadzonych w czasie Wojewódzkich
ogół społeczeństwa: 1500/500
Obchodów Światowego Dnia AIDS było popularyzowanie wiedzy
na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz
zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących
z testowania w kierunku HIV. Podsumowaniem Wojewódzkich
Obchodów był koncert zespołu LIPALI. Podczas trwania imprezy
wolontariusze Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej
Oddział Terenowy w Łodzi oraz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” rozdawali ulotki oraz
udzielali informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS.

liczba stoisk informacyjnych: 2
liczba imprez: 1

Planowana kwota:
35000,00
Wydatkowana kwota:
42000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

445

Szkolenie „Interwencja Kryzysowa między profilaktyką a terapią”
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

W dniach 05 – 07 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie pn.
„Interwencja Kryzysowa - między profilaktyką a terapią”, celem
którego było podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie
kwalifikacji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania
uzależnieniom (od alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych) w zakresie podejmowania interwencji w
sytuacji wystąpienia kryzysu związanego z problemem uzależnień
wśród dzieci i młodzieży.
Wstępem do szkolenia było przedstawienie problemu uzależnień
wśród dzieci i młodzieży, omówienie wpływu sytuacji rodzinnej na
stan psychiczny młodzieży oraz wskazanie na występujące
zaburzenia depresyjne i problemy samobójstw u dzieci i
młodzieży. W dalszej części omówiono podstawowe zagadnienia
dotyczące przeprowadzenia interwencji kryzysowej, zasad
współpracy oraz kompetencji poszczególnych służb w udzielaniu
pomocy i wsparcia uzależnionej młodzieży. Wskazano na
skuteczność metody interwencji kryzysowej, która daje szanse na
zatrzymanie postępującego i destrukcyjnego uzależnienia i
otrzymanie pomocy w skutecznej walce z chorobą a w końcowym
efekcie na odzyskanie przez osobę uzależnioną kontroli nad
swoim życiem. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze policji,
kuratorzy rodzinni, pedagodzy oraz pracownicy Specjalnych
Ośrodków Szkolno - Wychowawczych.

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 90

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8158,80
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

pracownicy ochrony zdrowia: /4
pracownicy oświaty: /44
pracownicy służb mundurowych: /28
kuratorzy sądowi: /14
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Szkolenie pn. „Zakażenia HIV –
aspekty medyczne i psychospołeczne.
Jak chronić siebie i innych”
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

W terminach 13, 20 oraz 27 listopada 2018 r. Regionalne Centrum pracownicy socjalni: 55/55
Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało szkolenie pn.
„Zakażenie HIV – aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak
chronić siebie i innych” skierowane do pracowników socjalnych i
asystentów rodziny z terenu województwa łódzkiego.
Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny w swojej pracy mają
kontakt z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. Docierają
również do środowisk, w których mogą potencjalnie znajdować się
osoby zakażone i chore, świadome zakażenia i nie wiedzące
gdzie się zwrócić z problemem, podejmujące i nie podejmujące
leczenie, borykające się z różnymi problemami, a także osoby
nieświadome zakażenia. Do zadań pracownika socjalnego należy
prowadzenie profilaktyki w środowisku, wsparcie osób
zakażonych i ich rodzin, a także podejmowanie działań w zakresie
kształtowania postawy tolerancji i akceptacji wobec osób
dotkniętych problemem HIV/AIDS. Wszystkie te zagadnienia są
niezwykle istotne ze względu na specyfikę zakażenia i choroby, a
temat HIV/AIDS w dalszym ciągu jest mało znany, często
pomijany, chociaż jest wciąż aktualny i poważny. Program
merytoryczny szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu m.in.:
epidemiologii HIV/AIDS w Polsce i na świecie; diagnostyki
zakażeń; naturalnego przebiegu zakażenia; zasad i możliwości
leczenia HIV/AIDS; oceny ryzyka i postępowania
poekspozycyjnego; wpływu sfery psychologicznej i społecznej na
podejmowanie zachowań ryzykownych, zarówno w wymiarze
indywidualnym – jednostkowym, jak i w wymiarze społecznym;
kształtowania właściwych postaw w zakresie HIV/AIDS;
stereotypów i lęków w kontaktach
i pracy z osobami zakażonymi. Formuła szkolenia (wykład i
warsztat) zapewniły aktywny udział uczestników, swobodne
wyrażanie przez nich opinii oraz dzielenie się doświadczeniem
zawodowym.
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liczba szkoleń: 3
liczba odbiorców: 55
liczba tytułów publikacji: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 250

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
14656,85
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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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 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 2018 r.
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego ul. Bydgoska
15/8, 91 – 036 Łódź

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego ul. Bydgoska 15/8, 91 –
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1173
036 Łódź „Nie pozwól na zakażenie!”
Celem programu było [przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla
uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa
łódzkiego (Koluszki, Łask Ozorków, Pabianice, Zgierz). Uczniowie
nie tylko uzyskali wiadomości nt. dróg i ryzyka zakażeń, ale też
mogli ćwiczyć umiejętności stosowania asertywnych komunikatów
służących realnemu wdrażaniu postaw profilaktycznych. Istotnym
czynnikiem było zachęcenie młodzieży do refleksji nad
znaczeniem zdrowia i podejmowania działań pozwalających na
jego skuteczną ochronę - bez lekkomyślnego narażania siebie
albo innych na możliwość zakażeń wirusem HIV bądź innymi
chorobami przenoszonymi przez krew lub kontakty intymne.
Grupę odbiorców stanowiło 1173 uczniów.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1173

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

448

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 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 2018 r.
—————————————————
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pomocy ,,Słyszę Serce" ul. Skarbowa
28, 91 – 473 Łódź

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy ,,Słyszę Serce" ul.
Skarbowa 28, 91 – 473 Łódź „Podniesienie kompetencji osób
podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS”
Celem programu były podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji
kadry merytorycznej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
Szkół Specjalnych
i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w naszym regionie pod
kątem podejmowania działań skierowanych do ogółu
społeczeństwa (a w szczególności do osób młodych) w zakresie
przeciwdziałania HIV/AIDS w województwie łódzkim. Uczestnicy
programu zwiększyli poziom wiedzy dotyczącej ryzykownych
zachowań i HIV/AIDS;nabyli umiejętności oszacowania ryzyka;
wzmocnili i wykształcili właściwe postawy i poglądy; podnieśli
poziom świadomości zagrożeń i własnych zachowań.
Grupę odbiorców stanowiło 48 osób - studentów i absolwentów
pedagogiki, psychologii i resocjalizacji.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 48

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
16140,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

pracownicy oświaty: /48
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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 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 2018 r.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi
ul. Dowborczyków 15, lok. 11, 90-019
Łódź

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w
młodzież powyżej 15 r.ż.: /275
Łodzi ul. Dowborczyków 15, lok. 11, 90-019 Łódź "BĄDŹ
ODPOWIEDZIALNY - WYGRAJ Z HIV"
Celem programu był wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS
oraz promowanie wykonywania testów w kierunku HIV,
wykształcenie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych,
zwiększenie rozumienia oraz ocena faktycznego ryzyka zakażenia
w różnych sytuacjach życiowych, promowanie zdrowego stylu
życia i uświadomienie adresatom zadania, że najlepszą ochroną
przed zakażeniem jest postawa niepodejmowania zachowań
ryzykownych. Ważnym celem było również podniesienie poziomu
akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV,
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji oraz kształtowanie
postawy tolerancji wobec zakażonych. W ramach realizacji
zadania publicznego zorganizowano profesjonalne szkolenia z
zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS dla uczniów i studentów z
województwa łódzkiego. Szkolenia zostały przeprowadzone w 17
placówkach z terenu 8 powiatów: bełchatowskim, kutnowskim,
łęczyckim, łódzkim, łódzkim wschodnim, poddębickim, rawskim i
tomaszowskim. Grupę odbiorców stanowiło 275 uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.
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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 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 2018 r.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /326
pracownicy oświaty: /30

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „ Nadzieja” ul.
Wyszyńskiego 86, 94 – 050 Łódź „Działania z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS”
Celem programu była edukacja młodzieży w zakresie
ryzykownych zachowań dotyczących HIV/AIDS w tym również
edukacja seksualna ukierunkowana na promowanie zachowań na
bardziej bezpieczne, przekazanie wiedzy dotyczącej wirusa HIV i
AIDS - sposób przenoszenia, objawy zakażeń, sposoby
zmniejszania ryzyka zakażenia, wzbudzenie poczucia
odpowiedzialności za własne zdrowie. Wszystkie te cele zostały
zrealizowane podczas zajęć prowadzonych bezpośrednio na
terenie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa
łódzkiego (Poddębice, Pabianice, Piątkowisko, Bratoszewice). Po
————————————————— każdych zajęciach z klasą odbywały się konsultacje dla
Stowarzyszenie Pomocy
pedagogów szkolnych - łącznie odbyło się 30 konsultacji. Grupę
Psychologicznej „ Nadzieja” ul.
odbiorców stanowiło 326 uczniów.
Wyszyńskiego 86, 94 – 050 Łódź
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liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 275

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
20260,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 356

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

451

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 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 2018 r.

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /700
Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź
„Włączmy się do wspólnego działania - razem przeciw AIDS”
Celem programu było przeprowadzenie konkursu wojewódzkiego,
w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Konkurs
miał na celu zwiększenie świadomości dotyczącej HIV/AIDS,
wśród młodzieży z województwa łódzkiego. Do konkursu zgłosiło
się łącznie 58 szkół z województwa łódzkiego, w tym: 34 szkoły
podstawowe/gimnazjum i 23 szkoły ponadgimnazjalne. W etapach
szkolnych udział wzięło ok. 700 osób - w każdej szkole etap
szkolny przeprowadzany był przez nauczyciela, który koordynował
zadanie. Łącznie do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 86
————————————————— osób. Uczniowie do dnia etapu wojewódzkiego konkursu
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego
poszerzali swoją wiedzę i razem z nauczycielami przygotowywali
Czerwonego Krzyża ul. Piotrkowska
się, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Grupę odbiorców stanowiło
203/205, 90 – 451 Łódź
700 uczniów.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 700

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
4600,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

452

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 322

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10931,48
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Współorganizatorem Olimpiady była Wojewódzka Stacja
młodzież powyżej 15 r.ż.: /322
Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi – Oddział Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej. Celem Olimpiady było upowszechnienie i
pogłębienie wiedzy młodzieży z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i
innych chorób zakaźnych, przenoszonych drogą płciową,
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, oraz promowanie
zdrowego stylu życia bez narkotyków i alkoholu, wykształcenie
odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych, unikanie
niedojrzałych i nieodpowiedzialnych zachowań, kształtowanie
postaw akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych
na AIDS. Adresatami Olimpiady byli uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.
Do etapu powiatowego zgłoszono (przez dyrektorów szkół) 161
dwuosobowych zespołów
z 70 szkół ponadgimnazjalnych, z 18 powiatów województwa
łódzkiego. Do etapu wojewódzkiego, na podstawie testu
eliminacyjnego (20 pytań testowych, 5 pytań problemowych)
zostało zakwalifikowanych 25 dwuosobowych zespołów, które
zdobyły największą liczbę punktów.
Etap wojewódzki Olimpiady odbył się 30 listopada 2018 r. w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Po napisaniu
testu młodzież wysłuchała prelekcji pt. „Bądź bezpieczny w dobie
AIDS”, wygłoszonej przez edukatora i konsultanta Krajowego
Centrum ds. AIDS, członka Polskiej Fundacji Pomocy
Humanitarnej RES HUMANAE.
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453

Współpraca z mediami w zakresie
upowszechniania wiedzy na temat
HIV i AIDS i związanych z tym proble
mów
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Efektem Porozumień Ramowych zawartych pomiędzy
ogół społeczeństwa: 15000/15000
Województwem Łódzkim a mediami: Oddziałem Terenowym
Telewizji Polskiej S. A. z siedzibą w Łodzi oraz Telewizją TOYA z
siedzibą w Łodzi było dofinansowanie produkcji i emisji
programów poświęconych problematyce ochrony i promocji
zdrowia – przeciwdziałanie HIV/AIDS.
Zrealizowano 4 odcinki programu „W społecznym labiryncie”
wyemitowane na antenie Telewizji Polskiej S. A. Oddział
Terenowy w Łodzi, w tym 1 odcinek dotyczący problematyki
HIV/AIDS.
Zrealizowano 3 odcinki programu „Na Zakręcie” wyemitowane na
antenie Telewizji TOYA, w tym 1 odcinek dotyczący problematyki
HIV/AIDS.
Łącznie wyemitowano 2 programy telewizyjne o tematyce
dotyczącej problemu HIV/AIDS.
Cykl 4 odcinków programu „W społecznym labiryncie” obejrzało
208.400 tys. Osób.
Cykl 3 odcinków programu „Na Zakręcie” obejrzało 209.190 tys.
osób.

liczba obszarów tematycznych: 4

454

Zespół do spraw Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS na terenie
województwa Łódzkiego
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

politykę Państwa w zakresie zapobiegania HIV i zwalczania AIDS
określa Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021. Podstawę
prawną działań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15
lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 277).
Rozporządzenie zobowiązuje realizatorów do powołania, na czas
obowiązywania Harmonogramu, Zespołu do spraw realizacji
Programu, w celu zintegrowania realizacji zadań określonych w
Harmonogramie. Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, na terenie
województwa łódzkiego powołano na lata 2017 – 2021, uchwałą
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.09.2017 r. Głównym
celem działalności Zespołu jest zintegrowanie realizacji zadań
określonych w Harmonogramie realizacji Programu poprzez
działalność na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania
AIDS. Działania koordynowane przez Zespół na terenie
województwa łódzkiego dotyczyć będą przede wszystkim
profilaktyki opartej na edukacji zdrowotnej, a także poprawy
jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich, przeciwdziałania dyskryminacji
chorych oraz utrzymania spadku zakażeń wirusem HIV. Zespół
odpowiedzialny jest za opracowywanie rocznych szczegółowych
harmonogramów realizacji zadań na terenie województwa
łódzkiego, koordynowanie działań wynikających z rocznych
harmonogramów.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 10
liczba inicjatyw Zespołu: 3
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 1

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 16/16
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
22917,67
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 69,29
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

455

Tydzień Testowania w kierunku
obecności przeciwciał anty - HIV
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

W ramach Tygodnia Testowania w dniach od 26 do 30 listopada
klienci PKD, ich rodziny i bliscy: /42
2018 r. w godz. 15.00 – 18.00 Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pomocy „Słyszę Serce” przeprowadziło dodatkowe dyżury w
Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznego w Łodzi przy ulicy
Tuszyńskiej 19. Celem działania jest umożliwienie bezpłatnego i
anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV
jak największej liczbie osób. Test pozwala poznać swój status
serologiczny, co pozwala osobie zakażonej zadbać o zdrowie
swoje i swoich bliskich. Badanie w PKD poprzedzone było
rozmową z doradcą, który informował o przebiegu testu,
towarzyszył podczas otrzymania wyniku badania, aby móc
wyjaśnić jego znaczenie, odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości, a
w przypadku wyniku dodatniego wesprzeć i wskazać dalsze
możliwości leczenia. Podczas tygodnia testowania wykonano 42
testy.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 42
liczba konsultacji: 42
liczba wykonanych testów: 42

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1061,99
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

456

Zbieranie danych statystycznych
dotyczących problemu HIV/AIDS na
terenie województwa łódzkiego z
Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego oraz Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodz
i
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Z pozyskanych danych z Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Łodzi w 2017 r. odnotowano 75 przypadków
nowych zakażeń HIV osób przebywających na terenie
województwa łódzkiego 84% zakażonych stanowili mężczyźni, a
16% kobiety. Najwięcej zakażonych zarejestrowano wśród osób w
wieku 20–44 r. ż. . W 2017 r. odnotowano w województwie
łódzkim 11 przypadków zachorowań na AIDS (w 2016 r. – 19), 1
osoba zmarła.Zakażenie HIV nie wywołuje charakterystycznych
objawów.

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 75
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 11
liczba osób zakażonych, które
zmarły w wyniku AIDS: 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

Razem:

159 796,08

osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
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Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

457

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Finansowanie działalności Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego realizacja warsztatów i konferencji
przeznaczonych dla różnych grup odb
iorców
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Zrealizowano:
a) Szkolenia dla podopiecznych oraz personelu pedagogicznego
Ochotniczego Hufca Pracy w Niepołomicach w zakresie
profilaktyki i edukacji zdrowia pn.: „Świadomy – nie zakażony,
zażywasz – przegrywasz” oraz 2 wykłady i warsztaty dla kadry i
podopiecznych, na temat promowania zdrowego stylu życia jako
pozytywnej alternatywy wobec środków psychoaktywnych oraz
ryzyka związanego z zakażeniem HIV/ HBV/ HCV. Ogólna liczba
uczestników 120 osób (wychowankowie oraz kadra – 19 osób).
b) Szkolenia pn. „Profilaktyka HIV/AIDS” (ukierunkowane na
profilaktykę zachowań ryzykownych tj. związanych z profilaktyką
poekspozycyjną HIV/ HBV/ HCV oraz kontaktem z klientem pod
wpływem substancji psychoaktywnych) dla:
-funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej – w Chabówce,
-Ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowicach;
-funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie,
-Ratowników Kopalni Soli Bochnia
Ogólna liczba uczestników 69 osób w rozbiciu na poszczególne
jednostki:
-Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce- 17 osób
-Strażacy/ Ratownicy OSP w Trojanowicach – 17 osób
-Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie 21 osób
-Ratownicy Kopalni Soli Bochnia - 14 osób.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
liczba odbiorców: 255
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby powyżej 50 r.ż.
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb ratunkowych
przedstawiciele organizacji
pracodawców
inni

c) Szkolenie w Międzyosiedlowym Centrum Aktywności
Senioralnej w Tarnowie połączone z warsztatem z zakresu
profilaktyki zachowań ryzykownych w tym HiV/AIDS, HCV i HBV.
Liczba uczestników 42 osoby.
d) Konferencja dla Służb Ratunkowych - Ratowników Beskidzkiej
grupy GOPR z siedzibą w Suchej Beskidzkiej w dniu 1.06.2018 r.
pn.: „Profilaktyka, postępowanie poekspozycyjne na materiał
potencjalnie zakaźny z uwzględnieniem czynników występujących
przy akcjach ratunkowych”. Liczba osób: 24 ratowników
pracujących w terenie narażonych na czynnika ryzyka (np. krew).
Uczestnicy utrzymali specjalnie przygotowane materiały
edukacyjne oraz broszury dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.
Podczas konferencji poruszono aspekty związane z
przestrzeganiem podstawowych środków ostrożności podczas
kontaktu z klientem oraz kontaktu z krwią, wygłoszono prelekcje
nt. „Zakażenie HIV - epidemiologia w Polsce i na świecie”;
„Profilaktyka poekspozycyjna na materiał potencjalnie zakaźny”;
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Planowana kwota:
11600,00
Wydatkowana kwota:
11600,00

„Diagnostyka HIV – rola poradnictwa okołotestowego”.
458

Zamieszczanie informacji nt.
wydarzeń/ kampanii/ akcji
profilaktycznych na stronach interneto
wych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

459

460

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
inni

liczba stron/liczba odsłon: 57856

Finansowanie działalności Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego dofinansowanie Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Tarnowie

Finansowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Tarnowie w ramach przekazanych środków finansowych dla
Eksperta Wojewódzkiego ds.Informacji o Narkotykach i
Narkomanii (15 700 zł)
PKD funkcjonował obok Diagnostyka przy ul. Mostowej 4 w
Tarnowie od marca do grudnia 2018 w zakresie doradztwa i
działań profilaktycznych. Wykonano 164 porad oraz 10 testów w
punkcie testowania (w tym mobilnym) podczas przeprowadzonych
————————————————— szkoleń/ warsztatów.
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych

liczba PKD: 1
liczba wykonanych testów: 10
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
porad: 164

Planowana kwota:
15700,00
Wydatkowana kwota:
15700,00

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego oraz innych podmiotów
celem prowadzenia edukacyjnych
kampanii społecznych w obszarze
zapobiegania HIV/AIDS.

inni
liczba odbiorców: 190
osoby podejmujące ryzykowne
liczba projektów/programów: 1
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby pozbawione wolności
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc

Planowana kwota:
34105,00
Wydatkowana kwota:
34105,00

W ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w
2018 r., Województwo Małopolskie przekazało dotację w
wysokości 34 105 zł na realizację zadania pt.: „ Parasol
więzienny” dla Stowarzyszenia Centrum Profilaktyki i Edukacji
Społecznej PARASOL (odbyły się: profilaktyczne spotkania
————————————————— grupowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz
Urząd Marszałkowski Województwa
psychoedukacyjnym z więźniami z zakładów karnych: Nowa Huta,
Małopolskiego
Montelupich, Trzebinia oraz z funkcjonariuszami placówek na
temat m.in. HIV oraz innych chorób współistniejących z
uzależnieniem, spotkania indywidualne z beneficjentami oraz
udzielono konsultacji i porad).
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

461

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego celem poprawy
standardów pobytu osób
uzależnionych od narkotyków, w tym
zakażonych bądź narażonych na
zakażenie wirusem HIV oraz innych
chorób przenoszonych drogą płciową
lub przez kontakt z krwią poprzez
używanie tych samych igieł i
strzykawek.

W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków
leczenia uzależnień, przekazano dotacje na zakup doposażenia
oraz remonty placówek w których leczą się osoby uzależnione od
substancji psychoaktywnych, w tym narażone lub zakażone
wirusem HIV/ HCV oraz prowadzone są programy redukcji szkód
poprzez działania środowiskowe, partworkerskie czy wymianę
igieł i strzykawek.

inni
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
Poniżej zestawienie placówek, które otrzymały w ramach
oraz korzystające z tych usług
konkursu dotację, a jednocześnie prowadzą działania na rzecz
osoby, które przebyły inne choroby
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS poprzez programy redukcji szkód:
przenoszone drogą płciową
Urząd Marszałkowski Województwa
a) Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i
osoby o nieuregulowanym statusie
Małopolskiego
Terapii Uzależnień w Krakowie ul. Św. Katarzyny 3, 31-063
prawnym
Kraków, zadanie: „Poradnia Monar ul. św. Katarzyny 3: poprawa
osoby zakażone HIV
bazy lokalowej poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień – osoby leczone antyretrowirusowo
2018” – 7 520 zł (zakupiono niszczarkę do dokumentów, komputer (ARV)
z oprogramowaniem, krzesła do sali terapii grupowej).

liczba placówek zapewniających
opiekę: 3

Planowana kwota:
58996,00
Wydatkowana kwota:
58996,00

b) Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i
Terapii Uzależnień w Krakowie ul. Św. Katarzyny 3, 31-063
Kraków, zadanie: „Drop-in ul. krakowska 19: poprawa bazy
lokalowej programu redukcji szkód związanych z używaniem
narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych – 2018” – 44
807 zł (montaż systemu wentylacji mechanicznej, zakupiono i
zamontowano zamek magnetyczny, zakupiono wykładzinę, regał
na dokumenty oraz szafę na materiały medyczne).
c) Stowarzyszenie MONAR, Małopolski Zespół Hosteli SocjalnoReadaptacyjnych Monar, 32-020 Wieliczka, ul. Sadowa nr 123,
zadanie: „Małopolski Zespół Hosteli socjalno-Readaptacyjnych
Monar - doposażenie noclegowni dla uzależnionych od
narkotyków” – 6 669 zł (zakupiono szafę biurową, zestaw BHP –
PPOŻ, łóżko metalowe, chłodziarko – zamrażarke, pralko –
suszarkę, kołdry antyalergiczne, pościele, poduszki
antyalergiczne, ochraniacze na materac wodoodporne,
prześcieradła).
462

Współpraca z innymi instytucjami w
ramach Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
specjaliści/eksperci
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
uczestniczył w 2018 r. w pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
powołanego przez Wojewodę Małopolskiego.

liczba wydarzeń, w których
uczestniczyli przedstawiciele
Polski: 2

Razem:

STRONA 188 z 272

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

120 401,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

463

Dofinansowanie "Raportu profilaktyka Aktualizacja publikacji "Raportu profilaktyka infekcji HIV i
infekcji HIV i zwalczania AIDS w
zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim"
Województwie Mazowieckim" w 2018
r.
—————————————————
Urzad Marszałkowwski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

inni: 200/200

464

Sesja naukowa "Wyzwania w obliczu Sesja naukowa poświęconą zagadnieniom zdrowia psychicznego, inni: 350/350
podwójnej diagnozy: zdrowie
opiece psychologicznej i psychiatrycznej nad osobami żyjącymi z
psychiczne a HIV"
wirusem HIV.
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej "RES HUMANAE"

Finansowanie
Pozostałe

liczba tytułów publikacji: 1
nakład: 100
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

liczba konferencji: 1

Planowana kwota:
19720,00
Wydatkowana kwota:
19720,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 19,72
Razem:
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Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 5,00

24 720,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

465

Szkolenia grup narażonych na
Zrealizowano szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
ekspozycję zawodową na zakażenie
Szkolenie było zorganizowane w Okręgowym Inspektoracie
wirusem HIV pt "Podstawowe
Służby Więziennej w Opolu.
informacje o HIV/AIDS - teoria i
praktyka"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego we współpracy z
Okręgowym Inspektoratem Służby
Więziennej w Opolu

pracownicy służb mundurowych:
60/19

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 19

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
930,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

466

Debata dotycząca HIV/AIDS
Debata dotycząca problematyki HIV – destygmatyzacja osób
„Wyzwania profilaktyki zakażeń HIV
żyjących z HIV/AIDS, zachęcanie do testowania.
oraz pomagania osobom żyjącym z HI
V”

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 30/1
studenci: 100/116

liczba odbiorców: 118

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
611,83
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

ogół społeczeństwa: 139000/27000
Widzowie TVP3 Oddział Opolski:
139000/27000

liczba odbiorców: 27000

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
3997,50
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego we współpracy z
Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Opolu
467

Promowanie poprzez spoty
TVP 3 Oddział Opolski wyemitował na antenie regionalnej spoty
telewizyjne wśród kobiet w wieku
dotyczące informacji o możliwości wykonania testu w kierunku
prokreacyjnym i w ciąży oraz wśród
zakażenia HIV przez kobiety w wieku prokreacyjnym i w ciąży.
ich partnerów informacji o możliwości
wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

Razem:
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5 539,33

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

468

Upowszechnianie informacji poprzez Na Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego
Portal Informacyjny
zamieszczone zostały informacje na temat Światowego Dnia
Województwa Podlaskiego.
AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

ogół społeczeństwa

liczba tytułów publikacji: 1

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

469

Organizowanie stoisk informacyjnych
połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych podczas
imprez plenerowych dostępnych dla
ogółu społeczeństwa.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS podczas "Tygodnia profilaktyki - zdrowie dla
wszystkich" organizowanego przez Liceum Plastyczne im. Artura
Grottgera w Supraślu. Pracownicy Departamentu Zdrowia UMWP
zorganizowali stoiska informacyjne, połączone z rozdawnictwem
ulotek/broszur dotyczących profilaktyki HIV/AIDS, na terenie
następujących szkół średnich: Zespół Szkół Nr 1 w Suwałkach,
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół w Sokółce, Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Zespół Szkół w
Dowspudzie, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, w ramach
spotkań edukacyjnych realizowanych w wymienionych szkołach.

ogół społeczeństwa: /619
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba stoisk informacyjnych: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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Działania o charakterze akcyjnym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zorganizowano i przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne przedstawiciele uczelni
pt. " Let’s talk about..." w Wyższej Szkole Medycznej w
studenci
Białymstoku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku oraz na Wydziale Architektury Politechniki
Białostockiej. Akcja polegała na zorganizowaniu stoisk
edukacyjnych, na każdej z uczelni, o następującej tematyce: drogi
zakażenia HIV, płyny zakaźne, testowanie w kierunku HIV a
„okienko serologiczne”, ryzyko zakażenia HIV w kontekście
podejmowanych zachowań, HIV/AIDS fakty i mity, bezpłatne i
anonimowe testowanie na HIV, inne choroby przenoszone drogą
płciową – objawy, okresy inkubacji.

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 60

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2324,43
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Warsztaty dotyczące profilaktyki HIV/
AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zlecono zorganizowanie i przeprowadzenie 21 warsztatów, po 1,5 młodzież powyżej 15 r.ż.
godziny zegarowej każdy, dotyczących profilaktyki HIV/AIDS,w
szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie
następujących powiatów: białostockim, bielskim, hajnowskim,
monieckim, sokólskim, wysokomazowieckim, zambrowskim.

liczba działań edukacyjnych: 21
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3307,50
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Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zorganizowano i przeprowadzono Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy młodzież powyżej 15 r.ż.
o HIV/AIDS, celem której było poszerzenie wiedzy młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych w zakresie: budowy ludzkiego wirusa
niedoboru odporności (HIV), epidemiologii zakażeń HIV,
wykrywania HIV, zapobiegania zakażeniom HIV. Zgodnie z
przyjętą formułą Olimpiada przebiegała etapowo: I etap szkolny (w
tym eliminacje klasowe), II etap powiatowy, III etap
wojewódzki.Pracownik Departamentu Zdrowia UMWP
uczestniczył w ocenie testów wypełnianych przez uczestników
etapu powiatowego (powiat białostocki) i etapu wojewódzkiego.
Dokonano zakupu nagród laureatom etapu powiatowego
Olimpiady oraz zorganizowano przerwę kawową.

liczba odbiorców: 2929

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3027,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zlecono zorganizowanie ekspozycji plakatowej w związku z
ogół społeczeństwa
Europejskim Tygodniem Testowania HIV. Działanie kierowane
było do ogółu społeczeństwa, a jego głównym celem było
poinformowanie o możliwości wykonania, bezpłatnie i anonimowo,
testu diagnostycznego w kierunku HIV.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
plakatów - 60 sztuk

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
864,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Razem:
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9 522,93

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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współpraca z NGO, realizacja
Akcja z okazji Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS - po mszy św.
programów dotyczacych ważnych
wypuszczenie w niebo balonów symbolizujących zmarłych na
problemów zdrowotnych, podnoszenie AIDS
kompetencji zdrowotnych
mieszkańców województwa
—————————————————
Zespół ds. AIDS, Fundacja Pomorski
Dom Nadziei

ogół społeczeństwa: 1000/1000

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
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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

osoby mające wielu partnerów
liczba PKD: 1
seksualnyc
liczba wykonanych testów: 500
ofiary gwałtów
migranci
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
partnerzy osób zakażonych
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
mieszkańcy miasta Słupska i powiatu
słupskiego: 500/500
Razem:
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Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
59928,40
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
Krajowe Centrum ds. AIDS:
19000,00

60 728,40

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

476

Działania ukierunkowane na
zapobieganie zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa i osób o
zwiększonym poziomie zachowań ryz
ykownych
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
"Wspólnota" w Chorzowie

Projekt obejmował:
1. Prelekcje, które odbyły się w 10 szkołach rodzenia w Zabrzu,
Katowicach, Bytomiu, Rudzie Ślaskiej i Tarnowskich Górach (194
odbiorców) oraz 18 poradniach K (180 odbiorców);
2. Działania informacyjno-edukacyjne metodą partyworkingu w
klubach i pubach w rejonie aglomeracji śląskiej, których klientami
były osoby młode, aktywne seksualnie (również o orientacji
homoseksualnej), często zażywające substancje psychoaktywne.
Edukacja objęła 11 klubów i pubów w Chorzowie, Katowicach,
Bytomiu i Tychach. Adresatami zadania było 515 osób;
3. Wydruk ulotek dla osób o zwiększonym poziomie ryzykownych
zachowań (1000 szt) oraz pakiet gazetek (1000 szt).
Rezultat zadania został osiągnięty. Wzrósł poziom świadomości
wśród osób młodych, aktywnych seksualnie co przełoży się na
ograniczanie ryzykownych zachowań.

inni: 1630/1889
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1889
wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: tak
wzrost poziomu wiedzy
potwierdzony w drodze ewaluacji:
tak
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2000

Planowana kwota: 8900,00
Wydatkowana kwota:
8900,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
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HIV to nie wyrok IV
—————————————————
Stowarzyszeniem „Twoje Zdrowie” w
Bielsku-Białej

Projekt pn. "HIV to nie wyrok IV" obejmował:
1. Prelekcje (100 godz.) z lekarzem,
2. Opracowanie i wydanie biuletynu „HIV to nie wyrok IV” w ilości
1000 sztuk, który został rozdystrybuowany pomiędzy uczestników
projektu. Biuletyn zawierał mechanizmy zakażenia, standardy
testowania w kierunku HIV, jakie są najczęstsze przyczyny
zachowań ryzykownych w kontekście HIV/AIDS.
W ramach współpracy z 7 placówkami edukacyjnymi
zlokalizowanymi na terenie województwa śląskiego został
opracowany i wdrożony przez lekarza wolontariusza program
spotkań edukacyjnych, który miał na celu zaprezentowanie oraz
utrwalenie stylu życia, a także zachowania, które są bezpieczne
dla zdrowia i zmniejszają poziom zachowań ryzykownych.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 1000/1021

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1021
wzrost poziomu wiedzy
potwierdzony w drodze ewaluacji:
tak
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1000

Planowana kwota: 8600,00
Wydatkowana kwota:
8600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
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Finansowanie
Pozostałe
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Myślę dziś - nie żałuję jutro
—————————————————
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Częstochowie

Projekt obejmował:
1.Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące HIV/AIDS dla
studentów i absolwentów. Warsztaty prowadził edukator z zakresu
HIV i AIDS – psycholog. Program warsztatów obejmował 5
spotkań po 2 godziny, w których brało udział 30 osób;
2. Warsztaty edukacyjne „Rozmawiamy o AIDS” dla młodzieży z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Warsztaty prowadził edukator
seksualny, psychoterapeuta. Program obejmował 10 spotkań po 2
godziny, w których brało udział 30 osób;
3. Warsztaty dotyczące profilaktyki HIV/AIDS z elementami
edukacji seksualnej w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.
Warsztaty poprowadził edukator z zakresu HIV i AIDS psycholog specjalista ds. uzależnień w ośrodku Monar. Program warsztatów
i szkoleń obejmował 10 spotkań po 2 godziny, w których brało
udział 30 os. Warsztat przeznaczony był dla wszystkich osób
bezpośrednio pracujących lub chcących pracować z młodzieżą i
młodymi dorosłymi. Głównym celem warsztatu było zdobycie
aktualnej wiedzy dotyczącej medycznych i
psychologiczno–społecznych aspektów HIV/AIDS oraz
podniesienie swoich umiejętności w pracy profilaktycznej z
młodzieżą w tym obszarze;
4. Szkolenia w Centrum Profilaktyki Lokalnej HIV/AIDS
poprowadzili: specjalista ds. uzależnień z Ośrodka MONAR-5
godzin, psychoterapeuta-15 godzin, dwóch pedagogów - 60
godzin, informatyk - 5 godzin. W ramach Centrum Profilaktyki
Lokalnej zostały podjęte następujące działania:
- III Międzypowiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS dla
młodzieży szkół, w której brało udział 40 osób;
- Wyjazd profilaktyczno-terapeutyczny (5 dni) do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego TPD w Olsztynie, w którym
brało udział 30 osób „Nie pozwól AIDS wkroczyć w twoje życie”
dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
marginalizacją wytypowanych przez pracowników z placówek
wsparcia dziennego, socjoterapeutycznych;
- Portal internetowy (ok. 3000 wejść). Na portalu odbywały się
konsultacje psychologiczne oraz porady prawne. Opublikowano
bazę danych punktów konsultacyjno-diagnostycznych
wykonujących anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV, a
także wykaz organizacji zajmujących się pomocą osobom
prostytuującym się. W serwisie znalazły się multimedialne
materiały edukacyjne, test sprawdzający wiedzę oraz materiały
edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców oraz osób
zainteresowanych.

pracownicy socjalni
inni: 160/160
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
pracownicy systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej
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liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 160
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1000
wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: tak
wzrost poziomu wiedzy
potwierdzony w drodze ewaluacji:
tak
Wskaźnik dodatkowy 1: 3000
wejść na portalu internetowym

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
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Niewiedza jest ryzykiem
—————————————————
Fundacją Edukacji Zdrowotnej STIM
w Sosnowcu

Projekt obejmował warsztaty w 7 szkołach oraz 12 ośrodkach
inni: 800/814
opiekuńczo-wychowawczych na terenie miast: Sosnowiec,
osoby podejmujące ryzykowne
Dąbrowa Górnicza i Będzin. Warsztaty (50h dydaktycznych)
zachowania
prowadzone były metodami aktywnymi, angażującymi
uczestników. Problematykę HIV/AIDS poruszono wieloaspektowo,
zarówno od strony medycznej, jak i psychospołecznej. Dzięki
przeprowadzonym warsztatom zwiększono wiedzę na temat
HIV/AIDS. Uczestnictwo beneficjentów w warsztatach przyczyniło
się do wykształcenia nawyków i postaw prozdrowotnych,
zwiększenia świadomości istniejącego problemu. Odbiorcy
dowiedzieli się jak zapobiegać zakażeniom wirusem HIV, jakie są
najczęstsze drogi przenoszenia wirusa oraz gdzie szukać pomocy
w przypadku zaistnienia ryzykownej sytuacji. W trakcie zajęć
obalone zostały mity dotyczące HIV/AIDS.

480

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA Udział Województwa Śląskiego w dystrybucji kwartalnika
Wydawnictwo 2018
wydawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
————————————————— Narkomanii.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
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Warsztaty psychoedukacyjne dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
"Zabezpiecz siebie"
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony
Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu
Życia „Rozwój” w Gliwicach

inni: 12/12
podmioty ochrony zdrowia, NGO

Projekt obejmował 49 warsztatów w grupach po około 25 osób.
osoby podejmujące ryzykowne
Ogółem projekt objął: 10 szkół, 971 uczniów szkół
zachowania: 1225/971
ponadgimnazjalnych.
Program warsztatów zakładał:
- uświadomienie młodzieży jakie są czynniki ryzyka (np.
uzależnienie, przypadkowe kontakty seksualne, społeczne grupy
ryzyka ) oraz czynniki chroniące przed zakażeniem,
- zapoznanie z miejscami udzielającymi pomocy: ośrodki
diagnostyki, poradnictwo, pomoc psychologiczna i lekarska w
zakresie HIV/AIDS,
- zmniejszenie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, oraz rodzin i bliskich poprzez promowanie postawy
wolnej od uprzedzeń i lęków,
- propagowanie zdrowego i asertywnego stylu życia jako
alternatywy wobec stylu, sprzyjającemu czynnikom ryzyka
mogącymi doprowadzić do zakażenia wirusem,
-obniżenie poziomu lęku związanego z zakażeniem co zwiększyło
tolerancję wobec osób zakażonych,
Zakładano udział ok. 1225 osób, łączna ilość osób
uczestniczących to 971 - różnica wynikała z powodu braku
obecności młodzieży w szkole.
Nakład publikacji: 1225 testów ryzyka, 1225 ulotek "prawdy i
mity", 1225 naklejek psychoedukacyjnych.
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liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 814
wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: tak
wzrost poziomu wiedzy
potwierdzony w drodze ewaluacji:
tak

liczba odbiorców: 12
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 971
wzrost poziomu wiedzy
potwierdzony w drodze ewaluacji:
tak
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3675

Planowana kwota: 3650,00
Wydatkowana kwota:
3641,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

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

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
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Safer II - na straży bezpiecznego seks
u
—————————————————
Stowarzyszenie "Tęczówka" w
Katowicach

Projekt miał na celu zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki HIV
wśród grupy MSM oraz młodzieży szkolnej, która rozpoczęła lub w
najbliższym czasie rozpocznie życie seksualne. Projekt
obejmował:
1. Zrekrutowanie i przeszkolenie wolontariuszy (8 osób), którzy
przeprowadzili akcje profilaktyczne w formie partyworkingu w
klubach, podczas Marszu Równości, koncertu oraz turnieju
tenisowego.
2. Działania bezpośrednio skierowane do grupy MSM,
obejmowały nie tylko aspekty informacyjne i edukacyjne, ale
również elementy programu redukcji szkód (w tym przypadku
możliwość zaopatrzenia się w prezerwatywy). W sumie poprzez
akcje w klubach i w przestrzeni publicznej dotarto do grupy ok.
2000 osób w różnym wieku, które otrzymały ulotki, zestawy z
prezerwatywami oraz materiały promocyjne.
Wolontariusze udzielali praktycznych wskazówek, jak zmniejszać
ryzykowność kontaktów, a także zachęcali do bezpłatnego i
anonimowego testowania. Wydano ok 5 000 prezerwatyw i ok 500
żeli.
3. Przeszkolenie edukatorów (30 osób), którzy zrealizowanli
zajęcia dla młodzieży w ogniskach wychowawczych. Szkolenie
prowadziła edukatorka Fundacji Edukacji Społecznej (3 zajęcia po
2 h w 2 rożnych ośrodkach wychowawczych).
4. Punkt informacyjny w siedzibie stowarzyszenie cieszył się
zainteresowaniem: grupy kobiecej, grupy spotkaniowej LGBT,
grupy osob transpłciowych. Wydano ok 500 prezerwatyw.
Podczas cotygodniowych dyżurów 10 osób zostało
poinformowanych o działaniach na rzecz prewencji HIV/AIDS oraz
możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej
stowarzyszenia.

inni: 2000/2048
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
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno – prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni)

liczba porad: 10
liczba odbiorców: 2048
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 300
liczba kampanii: 1
liczba wydanych prezerwatyw,
chusteczek lateksowych i
lubrykantów: 6600
liczba projektów/programów: 1

Razem:
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Planowana kwota: 8850,00
Wydatkowana kwota:
8850,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat

49 991,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

483

Udział w konferencjach, wykładach,
Udział w konferencjach, wykładach, seminariach i zjazdach
seminariach i zjazdach naukowych
naukowych poświęconych tematyce HIV/AIDS
poświęconych tematyce HIV/AIDS
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych

konsultanci krajowi i wojewódzcy

484

upowszechnianie na stronach
internetowych przekazu kampanijnego
.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 2

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

485

Udział Członka Zespołu w konferencji Udział Członka Zespołu w konferencji zorganizowanej z okazji
zorganizowanej z okazji obchodów
obchodów Światowego Dnia AIDS pn. "Człowiek żyjący z HIV w
Światowego Dnia AIDS pn. "Człowiek rodzinie i społeczeństwie"
żyjący z HIV w rodzinie i społeczeńst
wie"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

inni
Członek wojewódzkiego Zesołu ds.
realizacji Krajowego Programu: /1

liczba konferencji: 1

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

486

Upowszechnianie informacji na temat
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach 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

487

Organizowanie stoisk informacyjnych Organizowanie stoisk informacyjnych podczas organizowanych
z materiałami informacyjno - edukacyj akcji profilaktycznych wraz z dystrybucją materiałów informacyjno
nymi.
- edukacyjnych dotyczących zakażeń HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

ogół społeczeństwa

liczba imprez: 3

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

488

Odpowiedzialne rodzicielstwo Odpowiedzialne rodzicielstwo - pokolenie HIV Minus"
pokolenie HIV Minus"
—————————————————
PKD Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie

inni
studenci: /97

Upowszechnianie na stronach internetowych urzędu
Marszałkowskiego, Wrotach Świętokrzyskich oraz innych
dostępnych kanałach informacyjnych (np. facebook) przekazu 2
kampanii edukacyjno - profilaktycznych, opracowanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS pt. "Mam czas rozmawiać".
Udostępniono: plakat dotyczący kampanii, spot radiowy, spot
telewizyjny oraz informację prasową.

Upowszechnianie na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego 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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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

489

Przeprowadzenie konkursu ofert na
podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie

W ramach udzielonego wsparcia finansowego, jedno z działań
projektowych dotyczyło przeprowadzenia zajęć edukacyjno profilaktycznych na temat iniekcji przenoszonych (w tym HIV)
drogą płciową oraz promujące badania w kierunku HIV dla
studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej.

490

Realizacja programu edukacyjno Realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego z zakresu HIV inni: /97
profilaktycznego z zakresu HIV - AIDS - AIDS pn. "Odpowiedzialne Rodzicielstwo - pokolenie HIV
studentki : /97
pn. "Odpowiedzialne Rodzicielstwo minus" skierowanego do studentek uczelni wyższych z Kielc.
pokolenie HIV minus".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie

liczba odbiorców: 97

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

491

Prowadzenie fanpage Punktu
Prowadzenie fanpage Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w ogół społeczeństwa
Konsultacyjno - Diagnostycznego w
Kielcach na portalu społecznościowym
obserwujący fanpage : /86
Kielcach na portalu społecznościowy
m
—————————————————
PKD Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie

liczba stron/liczba odsłon: 86

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

492

Prowadzenie telefonu zaufania dla
Prowadzenie telefonu zaufania dla osób w kryzysie.
osób w kryzysie.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

ogół społeczeństwa

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 55

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 1156,60

493

Upowszechnienie kampanii na stronie
internetowej.
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Kielcach

ogół społeczeństwa

poziom dostępności do informacji:
890

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

494

Areszt Śledczy Kielce, Punkt
Areszt Śledczy Kielce, Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
Informacyjno - Konsultacyjny
—————————————————
PKD Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie

inni
odbywający karę pozbawienia
wolności

liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

Upowszechnienie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
informacji o kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS
"Mam czas rozmawiać" oraz o obchodach 1 grudnia Światowego
Dnia AIDS.

osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 139
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): /139
studenci
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 15000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Marszałek: 0,00

495

Udzielenie wsparcia finansowego w
ramach konkursu ofert na podstawie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie

W ramach udzielonego wsparcia finansowego, jedno z działań
projektu dotyczyło uruchomienia na terenie Aresztu Śledczego w
Kielcach Punktu informacyjno - konsultacyjnego, którego dyżury
miały charakter edukacyjny, a przekazywana wiedza dotyczyła
zachowań seksualnie ryzykownych oraz informacji na temat
minimalizacji ryzyka narażenia się na zakażenie HIV (poprzez
tatuaże, kolczykowanie, itp.). Ponadto, w czasie trwania dyżuru
istniała możliwość wykonania testu w kierunku HIV.

inni
osoby odbywające karę w areszcie
śledczym

496

Poinformowanie ordynatorów, lekarzy,
położnych oraz pielęgniarek
Oddziałów Położniczo Ginekologicznych w województwie o
konieczności przestrzegania zaleceń
zawartych w nowych standardach
opieki okołoporodowej dotyczących
między innymi badań w kierunku
zakażenia HIV u kobiet w ciąży.
—————————————————
Konsultant Wojewódzki ds.
położnictwa i ginekologii

Poinformowanie ordynatorów, lekarzy, położnych oraz
pielęgniarek Oddziałów Położniczo - Ginekologicznych w
województwie o konieczności przestrzegania zaleceń zawartych w
nowych standardach opieki okołoporodowej dotyczących między
innymi badań w kierunku zakażenia HIV u kobiet w ciąży.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
pracownicy ochrony zdrowia

497

Udzielenie wsparcia finansowego
organizacji pozarządowej w ramach
konkursu ofert na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. W ramach udzielonego
wsparcia finansowego stowarzyszenie
opracowało i rozdystrybuowało ulotki
dla lekarzy.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia, PKD
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie

Udzielenie wsparcia finansowego organizacji pozarządowej w
ramach konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach udzielonego
wsparcia finansowego stowarzyszenie opracowało i
rozdystrybuowało ulotki dla lekarzy.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
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liczba odbiorców: 132
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

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

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

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ulotek: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

498

Dystrybucja materiałów informacyjno edukacyjnych pozyskanych z
Krajowego Centrum ds. AIDS
dotyczących zagadnień HIV/AIDS
oraz innych chorób przenoszonych
drogą płciową przeznaczonych dla
kobiet i ich partnerów podczas
organizowanych imprez masowych
dla ogółu społeczeństwa.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

Dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych pozyskanych
z Krajowego Centrum ds. AIDS dotyczących zagadnień HIV/AIDS
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową przeznaczonych
dla kobiet i ich partnerów podczas organizowanych imprez
masowych dla ogółu społeczeństwa.

ogół społeczeństwa
kobiety w wieku prokreacyjnym
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży

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

499

Upowszechnianie informacji na temat
działalności punktu konsultacyjno diagnostycznego w Kielcach, w
którym można anonimowo, bezpłatnie
i bez skierowania wykonać badanie w
kierunku HIV, a także skorzystać z
poradnictwa HIV/AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

Upowszechnianie informacji na temat działalności punktu
konsultacyjno - diagnostycznego w Kielcach, w którym można
anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania wykonać badanie w
kierunku HIV, a także skorzystać z poradnictwa HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

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

500

Aktualizacja Wojewódzkiego Zespołu Aktualizacja 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.

inni
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu

liczba zespołów: 1

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

liczba zespołów: 1
liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 1

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

—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia
501

Opracowanie przez Zespół
Opracowanie przez Zespół sprawozdania końcowego z realizacji inni
sprawozdania końcowego z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania Wojewódzki Zespół ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
AIDS w 2017 roku.
Krajowego Programu
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
2017 roku.
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
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502

Opracowanie przez Zespół
Opracowanie przez Zespół szczegółowego harmonogramu
szczegółowego harmonogramu
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS na 2019 rok.
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na 2019 rok.
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS

inni

liczba zespołów: 1
liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 1

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

503

Upowszechnienie na stronie
internetowej Urzędu
Marszałkowskiego sprawozdania z
realizacji zadań Zespołu w podjętych
w 2017 roku w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
publikacji: 1

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

504

Dystrybucja materiałów
Dystrybucja ulotek, broszur i plakatów dotyczących postępowania
informacyjnych z zakresu
po zawodowej ekspozycji na materiał zakaźny wśród lekarzy postępowania po zawodowej
akcja podczas obchodów Festiwalu Zdrowia w Busku - Zdroju .
ekspozycji na materiał zakaźny
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

pracownicy ochrony zdrowia

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

505

Dystrybucja ulotek na temat HIV i
AIDS oraz informacje na temat ryzyka
zawodowego zakażenia HIV w
praktyce pielęgniarskiej i położniczej
podczas obchodów Festiwalu Zdrowia
w Busku Zdroju.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

pracownicy ochrony zdrowia

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

Upowszechnienie na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego sprawozdania z realizacji zadań Zespołu w
podjętych w 2017 roku w ramach Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Dystrybucja ulotek na temat HIV i AIDS oraz informacje na temat
ryzyka zawodowego zakażenia HIV w praktyce pielęgniarskiej i
położniczej podczas obchodów Festiwalu Zdrowia w Busku
Zdroju.
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506

Upowszechnienie informacji na
stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego na temat
działalności Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego w Kielcach oraz
informacji o możliwości skorzystania z
poradnictwa nt. HIV i AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

Upowszechnienie informacji na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego na temat działalności Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego w Kielcach oraz informacji o możliwości
skorzystania z poradnictwa nt. HIV i AIDS.

inni
populacje kluczowe
ogół społeczeństwa

liczba kanałów udostępniania: 1

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

507

Wsparcie finansowe PKD przy
Stowarzyszeniu "Nadzieja Rodzinie".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

Wsparcie finansowe PKD przy Stowarzyszeniu "Nadzieja
Rodzinie", wykonującego anonimowo bezpłatnie badania w
kierunku HIV, poprzez udzielenie dotacji w konkursie
przeprowadzonym na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

inni
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

liczba PKD: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

508

Szkolenia dla pracowników lecznictwa
odwykowego.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Szkolenia dla pracowników lecznictwa odwykowego. WOTUW:
superwizja, szkolenie pn. "Problemy seksualne terapii osób
uzależnionych i ich rodzin, oraz z syndromem DDA", ODTU:
superwizja

inni

liczba odbiorców: 46

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 38200,00

509

Upowszechnianie na stronie
Upowszechnianie na stronie internetowej Urzędu
internetowej Urzędu
Marszałkowskiego informacji na temat możliwości leczenia AIDS
Marszałkowskiego informacji na temat na terenie województwa świętokrzyskiego.
możliwości leczenia AIDS na terenie
województwa świętokrzyskiego.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

osoby zakażone HIV

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

510

Prowadzenie szkoleń dla personelu
Prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego z postępowania
medycznego z postępowania
zapobiegającego zakażeniu wirusami HIV, HBV i HCV
zapobiegającego zakażeniu wirusami (postępowanie poekspozycyjne)
HIV, HBV i HCV (postępowanie poeks
pozycyjne)
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych

inni
personel medyczny

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

STRONA 209 z 272

511

Upowszechnienie na stronie
internetowej Urzędu
Marszałkowskiego aktualizacji składu
osobowego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

Upowszechnienie na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego aktualizacji składu osobowego Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

ogół społeczeństwa

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

512

Wprowadzenie do informatycznej
bazy monitorowania Programu,
szczegółowego harmonogramu
realizacji zadań Zespołu w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na 2019 rok.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

Wprowadzenie do informatycznej bazy monitorowania Programu,
szczegółowego harmonogramu realizacji zadań Zespołu w
ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na 2019 rok.

inni
Koordynator realizacji Krajowego
Programu

raport/informacja z bazy: 1

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

513

Wprowadzenie do informatycznej
Wprowadzenie do informatycznej bazy monitorowania realizacji
bazy monitorowania realizacji
Programu, szczegółowego sprawozdania z realizacji zadań
Programu, szczegółowego
Zespołu w 2017 roku w ramach Krajowego Programu.
sprawozdania z realizacji zadań
Zespołu w 2017 roku w ramach
Krajowego Programu.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

inni
Koordynator realizacji Krajowego
Programu

raport/informacja z bazy: 1

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

514

Opracowanie analizy na temat
Opracowanie analizy na temat epidemiologii HIV/AIDS oraz
epidemiologii HIV/AIDS oraz
udostępnienie ww. informacji na stronie internetowej Urzędu
udostępnienie ww. informacji na
Marszałkowskiego.
stronie internetowej Urzędu Marszałko
wskiego.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Ochrony Zdrowia

ogół społeczeństwa

liczba publikacji: 1

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

Razem:

STRONA 210 z 272

0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

515

Organizacja IX Konferencji NaukowoSzkoleniowej pn. "Zdrowie Publiczne,
Zagrożenia Onkologiczne, Choroby
Zakaźne, Medycyna Katastrof".
—————————————————
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu konferencji
ogół społeczeństwa: /250
naukowo-szkoleniowej dotyczącej zagadnień z zakresu zdrowia
publicznego. Podczas konferencji wymieniono informacje na
temat aktualnych zagrożeń dotyczących chorób zakaźnych ze
szczególnym uwzględnieniem zakażeń wirusem HIV, WZW typu
A, chorób odkleszczowych i chorób onkologicznych. 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
wykładów o charakterze
naukowym 35

516

Kampania " Oddaj Krew - Zachowaj
Zdrowie".
—————————————————
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 wśród mieszkańców działalność edukacyjnoinformacyjną między innymi w zakresie promocji zdrowia, chorób
zakaźnych oraz wykonywano badania w kierunku HIV/AIDS.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
akcji poboru krwi 91

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 4000,00

517

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
młodzież poniżej 15 r.ż.: 2500/2092
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 zachowań i postaw
prozdrowotnych, szczególnie w dziedzinie HIV/AIDS. Ponadto
przeprowadzono w szkołach akcje prozdrowotne wśród młodzieży
szkolnej.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji prozdrowotnych 102

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
6500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
Marszałek: 6500,00

ogół społeczeństwa: 1000/2033

Razem:

STRONA 212 z 272

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 30000,00

40 500,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

518

Włączenie się w obchody Światowego
Dnia AIDS w Wielkopolsce
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

Wpółorganizacja działań o zasięgu regionalnym o charakterze
ogół społeczeństwa: 10000/
promocyjno-edukacyjnym z okazji Światowego Dnia AIDS sfinansowanie wielokrotnej emisji filmu nagrodzonego w konkursie
ph. "Krótki film o HIV" w grudniu 2018r. w telewizji regionalnej

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
emisji - 17

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
8770,10

519

Wsparcie organizacji etapu
wojewódzkiego konkursu "Nie daj
szansy AIDS"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w
Poznaniu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych "Nie daj szansy AIDS" - konkurs na film ph.
"Krótki film o HIV". Zakup nagród dla laureatów.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
35/35

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 35

Planowana kwota: 3792,54
Wydatkowana kwota:
3792,54

520

Wsparcie działania Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Po
znaniu
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV
mających na celu wsparcie działania Punktu KonsultacyjnegoDiagnostycznego w Poznaniu

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
500/500

liczba klientów PKD: 500
liczba konsultacji: 500
Wskaźnik dodatkowy 2: dyżury
filialne PKD - 2 lokalizacje (Konin,
Leszno) - razem 11 dyżurów

521

Udział w pracach Europejskiej grupy
na rzeczy poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV i
współpraca międzynarodowa
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

Stałe uczestnictwo w pracach grupy za pomocą środków
komunikacji elektronicznej i udział w wydarzeniach
międzynarodowych, w tym w 22. Światowej Konferencji AIDS w
Amsterdamie w dniach 23-27.07.2018r.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1

liczba podmiotów krajowych: 1
liczba projektów/ działań: 1
liczba partnerów zagranicznych:
44

Razem:

STRONA 214 z 272

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

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

52 562,64

Data wygenerowania: 2019-05-13

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

522

Konferencja społeczna w ramach
Międzynarodowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS oraz debata pt.
Społeczne aspekty HIV/AIDS z
perspektywy minionych lat.
—————————————————
Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego

Konferencja w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS stanowiła podstawę zorganizowania debaty o
charakterze dyskursu społecznego na temat aktualnych społecznomedycznych aspektów problematyki HIV/AIDS w wymiarze
globalnym
oraz w skali kraju. Wydarzenie miało na celu solidaryzowanie się z
osobami zakażonymi wirusem HIV, z chorymi na AIDS, a także
ich rodzinami. Rekomendacją zorganizowania debaty było
wyraźne wyartykułowanie potrzeby intensyfikacji działań na rzecz
edukacji dzieci i młodzieży nie tylko w dziedzinie edukacji
seksualnej, ale również każdego rodzaju zachowań ryzykownych.
Ponadto konferencja miała wpłynąć na uwrażliwienie młodych
ludzi na tolerancję i akceptację osób zakażonych.

523

Finansowanie
Pozostałe

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
studenci

liczba konferencji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 160
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców około 160 osób

Czerwona Kokardka
Oświetlenie dnia 1 grudnia 2018 r. Wieży Dzwonów Zamku
————————————————— Książąt Pomorskich w Szczecinie logiem Czerwonej kokardki, w
Samorząd Województwa
ramach obchodów Światowego Dnia AIDS
Zachodniopomorskiego

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
295,20

524

Ograniczam ryzyko
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
Młodzi-Młodym

Zadanie zakładało stworzenie filmu oraz przeprowadzenie z
młodzieżą 60 godzin warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych z
zakresu problematyki HIV/AIDS. Film dotyczył zachowań
ryzykownych w kontekście HIV/AIDS wśród młodzieży i był
wstępem do dyskusji podczas warsztatów.

uczniowie szkół podstawowych:
600/549

liczba odbiorców: 549

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8400,00

525

Szkolenie z zakresu HIV/AIDS dla
studentów i policji z województwa zac
hodniopomorskiego.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu wiedzy HIV/AIDS wśród
grupy studentów I i III roku kierunku socjologia Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz grupy funkcjonariuszy Policji z województwa
zachodniopomorskiego.

pracownicy służb mundurowych:
45/49
studenci: 45/47

liczba szkoleń: 4
liczba odbiorców: 96

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6940,00

526

Wykład skierowany do seniorów z
Zorganizowanie wykładu skierowanego do seniorów w związku z
terenu województwa
obchodami Światowego Dnia AIDS na temat Miłość i seks w
zachodniopomorskiego w związku z
różnych fazach życia.
obchodami Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego

osoby powyżej 50 r.ż.: /41

liczba szkoleń: 1
liczba wykładów eksperckich: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6195,69

527

Wykonanie materiałów edukacyjnych
na potrzeby realizacji zadania
zapobiegania i zwalczania AIDS
—————————————————
Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego

ogół społeczeństwa

poziom dostępności do informacji:
duży

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4996,99

Wykonanie materiałów edukacyjnych oraz materiałów
promujących kampanię Czerwonej kokardki, celem ich dystrybucji
do Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych działających na
terenie województwa zachodniopomorskiego oraz
przekazywanych podczas organizowanych szkoleń, konferencji,
etc.

STRONA 216 z 272

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
20171,90
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

528

Kobieta i jej decyzja o bezpiecznym
Zadania miało na celu podniesienie świadomości młodych kobiet
kontakcie seksualnym.
o chorobach przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyce i
————————————————— bezpiecznych stosunkach seksualnych.
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

inni
młode kobiety

liczba projektów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

Razem:

STRONA 217 z 272

49 999,78

Data wygenerowania: 2019-05-13

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

529

Współpraca w organizacji II
Wrocławskiego Testu Wiedzy nt. HIV
dla młodzieży wrocławskich szkół śred
nich.
—————————————————
Miasto Wrocław

W akcji wzięły udział wszystkie wrocławskie licea - kilkuset
uczniów. Przez cały rok szkolny trwały zajęcia z tematyki
profilaktyki zakażeń HIV i chorób przenoszonych droga płciową.
Wyłoniono 100 finalistów, którzy w dniu 03.12. rozwiązywali test
wiedzy na temat HIV.

osoby przed inicjacją seksualną:
400/400
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/500
lekarze ginekolodzy/położnicy: 5/5
pracownicy oświaty: 50/50
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 15/15

liczba kampanii: 1
liczba tytułów publikacji: 5
liczba konferencji: 3
liczba imprez: 1
liczba nowatorskich form
profilaktyki: 3

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

530

Szkolenie pracowników punktów
konsultacyjno-diagnostycznych w
zakresie identyfikacji pacjentów,
którzy mogą odnieść korzyści z
zastosowania profilaktyki przedekspoz
ycyjnej.
—————————————————
Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

Pracownicy PKD we Wrocławiu, Wałbrzychu i Opolu zostali
teoretycznie i praktycznie przeszkoleni w zakresie identyfikacji
klientów, którzy zgodnie ze standardami kwalifikują się do PrEP.
Kierowani są oni do poradni PrEP.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 500/500
mężczyźni mający seks z
mężczyznami: 490/490
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
500/500

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 500

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

531

Merytoryczne i organizacyjne
wsparcie uruchomienia punktu
testowania w klubie dla MSM.
—————————————————
Stowarzyszenie "Podwale Siedem",
Fundacja "Salida"

We wrocławskim klubie dla MSM uruchomiona zastała możliwość mężczyźni mający seks z
wykonywania bezpłatnie i anonimowo testów w kierunku anty-HIV, mężczyznami: 300/300
anty-HCV i VDRL. W każdy piątek od 21.00 do zamknięcia klubu.
Zainteresowanie odbiorców jest ogromne. Osoby z nieujemnym
wynikiem kierowane są do PKD przy ul. Wszystkich Świętych w
celu dalszej diagnostyki. Przyjęcie inicjatywy wśród osób
odwiedzających klub jest bardzo dobre. Oprócz wymiernego
rezultatu w postaci wykonanych testów buduje to też pozytywne
emocje wokół idei bezpieczniejszego seksu i oswaja grupę
docelową z procedurą diagnostyczną.

liczba punktów testowania: 1
liczba klientów: 300
poziom satysfakcji klienta: 100
przestrzeganie zaleceń PTNAIDS
i KC ds. AIDS: 100

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

Razem:

0,00

STRONA 219 z 272

Data wygenerowania: 2019-05-13

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

532

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: /497
terenie województwa.
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
————————————————— połączone z poradnictwem przed i po teście
Fundacja Parasol

Finansowanie
Pozostałe

liczba klientów PKD: 497
liczba wykonanych testów: 487

Razem:

STRONA 221 z 272

Planowana kwota:
28000,00
Wydatkowana kwota:
28000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 28000,00
Marszałek: 29819,00
28 000,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

533

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację skierowaną do
mieszkańców województwa lubelskieg
o.
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do mieszkańców
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)
Warsztaty dla 164 uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego oraz 50 osób biorących
udział w warsztatach otwartych. 2) Zajęcia edukacyjne dla grupy
30 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu na niedostosowanie społeczne i zagrożenie
uzależnieniem

ogół społeczeństwa
inni: 500/244

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców - 244 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
organizacji - 2

Planowana kwota:
29000,00
Wydatkowana kwota:
17355,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

534

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
HIV, połączone z poradnictwem psychologicznym przed i po
inni: 300/167
teście, prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz
wysoki poziom świadczonych usług. Zadanie było realizowane w
terminie 12.10.2018 - 31.12.2018

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 167
liczba wykonanych testów: 167

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
11875,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Krajowe Centrum ds. AIDS:
3366,42

Razem:

STRONA 223 z 272

29 230,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Lubuski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

535

Aktualizacja informacji w zakresie HIV
/AIDS
—————————————————
wojewoda lubuski

536

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

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

Finansowanie
Pozostałe

liczba stron/liczba odsłon: 1
liczba obszarów tematycznych: 2

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

Monitorowanie realizacji opieki
Wysłanie i zebranie ankiet dot. realizacji badań profilaktycznych w kobiety w ciąży
przedporodowej kobiet w ciąży m.in.
kierunku HIV u kobiet w ciąży z poradni ginekologicznopoprzez wykonywanie badań
położniczych działających na terenie woj. lubuskiego
profilaktycznych w kierunku HIV
—————————————————
wojewoda lubuski

liczba odbiorców: 100
liczba inicjatyw: 1

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

537

Przeprowadzenie kontroli w zakresie Kontrola dokumentacji medycznej realizacji wykonywania badań
realizacji badań profilaktycznych u
profilaktycznych w kierunku HIV.
kobiet w ciąży w wybranych
poradniach ginekologiczno położniczych z terenu woj. lubuskiego.
—————————————————
wojewoda lubuski

kobiety w ciąży

liczba skontrolowanych
podmiotów: 9

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

538

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

539

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
zespoły wojewódzkie

liczba zespołów: 1

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

Razem:

STRONA 225 z 272

0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Łódzki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

540

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 2018
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, liceum, technikum, szkół branżowych
oraz dla ich rodziców. Ponadto ww. warsztaty przeprowadzono
również dla absolwentów i studentów wyższych uczelni o
kierunkach tj. psychologia, pedagogika czy resocjalizacja.

ogół społeczeństwa: 900/713
młodzież poniżej 15 r.ż.: 198/165
młodzież powyżej 15 r.ż.: 798/722
pracownicy służb mundurowych:
122/119
przedstawiciele uczelni: 142/234
psycholodzy: 80/68

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
NGO realizujących zadanie - 3
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
odbiorców ogółem - 2021 osób,
godzin edukacyjnych
przeprowadzono - 324

Razem:

STRONA 227 z 272

Planowana kwota:
62000,00
Wydatkowana kwota:
62000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
62 000,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Małopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

541

1. Przekazywanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej informacji
dotyczących HIV i AIDS otrzymanych
z KC ds AIDS jednostkom samorządu
terytorialnego województwa
małopolskiego.
2. Włączanie się i/lub udział
pracowników Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w
przedsięwzięcia dotyczące HIV i AIDS
organizowane przez instytucje
zewnętrzne np. KC ds AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

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 26-27.11.2018 r. Udział w spotkaniu przedstawicieli
Wojewódzkich Zespołów ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata
2017-2021, zorganizowanym w ramach ww. konferencji. W
ramach realizacji zadania (punkt finansowanie) zaplanowano
kwotę 400,00 zł. - wydatkowano 338,70 zł. (koszt delegacji
służbowej pracownika).

542

Upowszechnianie informacji na temat
obchodów Światowego Dnia AIDS, w
tym za pośrednictwem strony
internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

543

544

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
Zespoły Wojewódzkie

Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
338,70
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Upowszechnianie informacji na temat obchodów Światowego Dnia ogół społeczeństwa
AIDS, w tym za pośrednictwem strony internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 104 odsłony i 93
wejścia na stronę internetową
MUW w Krakowie, zakładka
Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/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

Zamieszczanie informacji z zakresu
HIV i AIDS na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Zamieszczanie informacji z zakresu problematyki HIV i AIDS na
stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie, zakładka Zdrowie/Zdrowie Publiczne/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, w tym na
temat kampanii społecznej Krajowego Centrum ds. AIDS pn.
"Mam czas rozmawiać". Śledzenie zmian i bieżąca aktualizacja
treści zamieszczanych na stronie internetowej urzędu.

ogół społeczeństwa

liczba stron/liczba odsłon: 104

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

Promocja Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV wraz z poradnictwem
okołotestowym, w tym za
pośrednictwem strony internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
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,
w tym za pośrednictwem strony internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/ Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 104 odsłony i 93
wejścia na stronę internetową
MUW w Krakowie, zakładka
Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/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

STRONA 229 z 272

545

1. Udział w pracy Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie
małopolskim, powołanego
Zarządzeniem Wojewody
Małopolskiego.
2. Współpraca z podmiotami
powołanymi do pracy w Zespole i
innymi realizatorami Programu, w tym
z KC ds AIDS.

Organizacja i udział w posiedzeniach Zespołu ds. realizacji
pracownicy administracji rządowej i
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania samorządowej
AIDS w województwie małopolskim, powołanego Zarządzeniem
Zespoły Wojewódzkie, KC ds. AIDS
Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. (nr poz. Rej.
118/2017) oraz realizacja zadań wynikających z ustaleń podjętych
podczas spotkań Zespołu. Współpraca z przedstawicielami
instytucji wchodzących w skład Zespołu, w tym z KC ds. AIDS.
Realizacja zadań wynikających z Harmonogramu realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS. W ramach realizacji zadania (punkt finansowanie)
zaplanowano kwotę 120,00 zł. - wydatkowano 24,00 zł. (koszt
delegacji służbowej pracownika).

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 13
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 1

Planowana kwota: 120,00
Wydatkowana kwota: 24,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie
Razem:

STRONA 230 z 272

362,70

Data wygenerowania: 2019-05-13

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

546

Umieszczenie na stronie
www.mazowieckie.pl wykazu
organizacji pozarządowych
działających w tematyce HIV/AIDS
oraz punktów konsultacyjnodiagnostycznych zlokalizowanych na
terenie województwa mazowieckiego.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Umieszczenie na stronie www.mazowieckie.pl wykazu organizacji
pozarządowych działających w tematyce HIV/AIDS oraz punktów
konsultacyjno-diagnostycznych zlokalizowanych na terenie
województwa mazowieckiego.

547

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: 2506
wejść na stronę

Upowszechnienie materiałów
Upowszechnienie materiałów pochodzących z ogólnopolskich
pochodzących z ogólnopolskich
kampanii oraz inicjatyw realizowanych przez inne podmioty na
kampanii oraz inicjatyw realizowanych stronie www.mazowieckie.pl
przez inne podmioty na stronie www.
mazowieckie.pl
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: 529 wejść
na stronę

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

548

Przygotowanie i opublikowanie
Przygotowanie i opublikowanie materiałów związanych ze
materiałów związanych ze Światowym Światowym Dniem AIDS na stronie www.mazowieckie.pl
Dniem AIDS na stronie www.mazowie
ckie.pl
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: 395 wejść
na stronę

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

549

Zorganizowanie szkolenia dla
ratowników medycznych m.in. z
zakresu zapobiegania zakażeniom kr
wiopochodnym
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

pracownicy służb ratunkowych:
10/100

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 100
liczba wydanych certyfikatów: 100
liczba wykładów eksperckich: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1000

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

Zorganizowanie szkolenia dla ratowników medycznych m.in. z
zakresu zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym. W
seminarium „Postępowanie ratownicze i farmakologiczne w
nagłych stanach neurologicznych, w przypadkach ryzykownego
stosowania substancji psychoaktywnych oraz procedury
postępowania związane z ekspozycją na zakażenia
krwiopochodne” skierowanym do kierowników, dyspozytorów i
ratowników ze stacji pogotowia w województwie mazowieckim
oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej posiadających tytuł
ratownika medycznego uczestniczyło 100 osób,
rozpowszechniono 500 sztuk materiałów edukacyjnych oraz 500
sztuk materiałów promujących stronę Krajowego Centrum ds.
AIDS.

STRONA 232 z 272

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

550

Kontrola podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w zakresie
realizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia dotyczącego opieki
okołoporodowej przez Wydział
Kontroli Mazowieckiego Urzędu Woje
wódzkiego
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych w 2018 r. przeprowadził lekarze ginekolodzy/położnicy
kontrolę w 9 podmiotach leczniczych w zakresie opieki
kobiety w ciąży: /299
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, połogu pracownicy ochrony zdrowia
w poradniach dla kobiet. W trakcie czynności kontrolnych
przeanalizowano 299 kart indywidualnej dokumentacji medycznej
kobiet ciężarnych, prowadzonej w postaci historii zdrowia i
choroby, na podstawie których ustalono, że u 280 kobiet (93,65%)
wykonane zostało badanie krwi w kierunku HIV, a u 19 pacjentek
(6,35%) nie wykonano ww. badania. W przypadku ustalenia
niewykonania ww. badania, w wystąpieniach pokontrolnych
zobowiązano podmioty do wykonywania badań u wszystkich
kobiet ciężarnych, zgodnie z wymogiem określonym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
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 (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1100).

liczba skontrolowanych
podmiotów: 9

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

551

Obsługa administracyjno-techniczna
Zespołu ds realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Mazowieckim
Aktualizacja raportu dotyczącego
HIV/AIDS w województwie mazowieck
im.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie, Zespół ds realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

W 2018 r. zorganizowano 3 posiedzenia Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w Województwie Mazowieckim. Ostatnie posiedzenie miało
charakter otwarty (konferencja) i oprócz członków Zespołu
zaproszono przedstawicieli starostw powiatowych oraz
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (ok. 80
uczestników). Spotkanie poświęcone było popularyzacji
zaktualizowanej wersji raportu "Profilaktyka infekcji HIV i
zwalczanie AIDS w województwie mazowieckim" oraz
przedstawieniu nowych projektów realizowanych przez
organizacje pozarządowe. W trakcie spotkania rozdano 30 sztuk
raportu. Raport w wersji papierowej został przekazany do
Rzecznika Praw Pacjenta, Głównego Inspektora Sanitarnego,
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego
Zakładu Higieny, Krajowego Centrum ds. AIDS. W wersji
elektronicznej raport został przesłany do: 352 jednostek
samorządu terytorialnego, 825 podmiotów opieki zdrowotnej,
szkół (we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie), do
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (we współpracy
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną).

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 23
liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 3

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

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
przedstawiciele organizacji
pozarządowych

Razem:
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Data wygenerowania: 2019-05-13

Opolski Urząd Wojewódzki
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Lp.

552

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Wywieszenie w holu Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego flagi
symbolizującej solidarność
z chorymi na AIDS

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

Wywieszenie w holu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach ogół społeczeństwa
26.11.2018 r. - 7.12.2018 r. flagi symbolizującej solidarność z
pracownicy administracji rządowej i
chorymi na AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS
samorządowej

liczba kampanii: 1

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

Gotowość do włączenia się w akcje organizowane na terenie
województwa oraz kraju dotyczące HIV/AIDS.

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

—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia
553

Gotowość do włączenia się w akcje
organizowane na terenie
województwa oraz kraju dotyczące HI
V/AIDS.

ogół społeczeństwa

—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia
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Kontynuacja prowadzenia zakładki
tematycznej dotyczącej HIV/AIDS na
stronie Opolskiego Urzędu Wojewódz
kiego
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Prowadzenie i bieżąca aktualizacja zakładki tematycznej
dotyczącej HIV/AIDS na stronie Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, zawierającej treści dotyczące:
• informacji ogólnych o chorobie (drogi zakażenia, fakty dotyczące
zakażenia, test na HIV, jak uniknąć zakażenia),
• aktualności (zamieszczanie biuletynu Kontra, comiesięczne
zestawienia dotyczące liczby zakażeń, zachorowań w podziale na
województwa, płeć i wiek oraz drogę transmisji w oparciu o dane z
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego
Zakładu Higieny oraz kwartalne dane przekazywane przez WSSE
w Opolu; informacje o konferencjach, szkoleniach i sympozjach
organizowanych na terenie województwa i kraju o tematyce HIV i
AIDS),
• leczenie - terapia antyretrowirusowa (zasady kwalifikacji,
diagnostyka, wykaz ośrodków referencyjnych),
• HIV a ciąża i dziecko (zakażenia wertykalne, poród i leczenie
noworodka),
• Program polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021 (opis
programu, cele programu, plan działań, sposób realizacji),
• dane kontaktowe (telefony zaufania, lista punktów Konsultacyjno
- Diagnostycznych oraz Szpitali i Klinik, w których prowadzone jest
leczenie osób żyjących z HIV i chorych na AIDS),
• Europejski Tydzień Testowania.

lekarze ginekolodzy/położnicy
liczba stron/liczba odsłon: 311
położne
liczba obszarów tematycznych: 6
kobiety w wieku prokreacyjnym
ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
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
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

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

555

Włączanie się w kampanie
ogólnospołeczne organizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Włączanie się w kampanie ogólnospołeczne organizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS oraz ich dalsze popularyzowanie na
terenie województwa opolskiego (dystrybucja plakatów, broszur,
zamieszczanie informacji w lokalnej gazecie, na stronie
internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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
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liczba stron/liczba odsłon: 89

556

Współdziałanie w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu i Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Współudział w Wojewódzkim Zespole ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
celu koordynacji i zintegrowania realizacji zadań na terenie
województwa opolskiego.

pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy

liczba zespołów: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

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: 2019-05-13

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

557

Działania związane z obchodami
Światowego Dnia AIDS - w ramach
Zespołu do spraw realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie podkarpackim.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rzeszowie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE XIV EDYCJI
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POROZMAWIAJMY O AIDS”
https://wsse.rzeszow.pl/aktualnosci/uroczyste-podsumowanie-xivedycji-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-porozmawiajmy-oaids
Szacuje się, że uroczyste podsumowanie konkursu oddziaływało
co najmniej na grupę 200 osób.

558

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 200/200
młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/200
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

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

Udział funkcjonariuszy Wydziału
Udział w XV edycji Święta Paniagi w Rzeszowie, piknikach
Prewencji KWP w Rzeszowie w
rodzinnych, w spotkaniach z młodzieżą szkolną w ramach
imprezach o charakterze otwartym
programów "Bezpieczne wakacje" oraz "Wczoraj i dziś".
oraz w spotkaniach z młodzieżą w
ramach programów " Bezpieczne
wakacje" oraz "Wczoraj i dziś".
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie

ogół społeczeństwa
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba kampanii: 2

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

559

Prowadzenie kampanii informacyjnej Podczas szkoleń okresowych bhp Policjantów i pracowników
dot. HIV/AIDS w ramach szkoleń
Policji przedstawiana jest tematyka HIV/AIDS.
okresowych z zakresu bhp w
jednostkach Policji garnizonu podkarp
ackiego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie

pracownicy służb mundurowych:
1335/1335

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1335

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

560

Kontynuacja działalności
Wojewódzkiego Zespołu do spraw
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

ogół społeczeństwa: 984028/984028

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 10
liczba inicjatyw Zespołu: 1

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

Kontynuacja funkcjonowania forum eksperckiego umożliwiająca
dobór odpowiednich działań na poziomie wojewódzkim. Szacuje
się oddziaływanie instytucji wchodzących w skład Zespołu na
grupę 984028 tj, że tylu mieszkańców województwa przynajmniej
1 raz w 2018 r. zetknęło się z informacją dot. HIV/AIDS.
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Zwiększenie dostępności do
informacji dostosowanych do grupy
docelowej - uczniowie szkół,
nauczyciele, rodzice.
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Realizacja zadania m. in. przez:
- media elektroniczne - strona www Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie;
- telefony zaufania, telefony informacyjne - 728 832 622
Kuratoryjny Numer Interwencyjny;
- materiały informacyjno-edukacyjne - informacje publikowane w
"MERITUM" - piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

populacje kluczowe: 10000/10000

liczba kanałów udostępniania: 4
liczba odbiorców: 10000
liczba kampanii: 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 w
ramach zadań statutowych
0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

562

Organizacja konferencji i warsztatów
dotyczących problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

W dniu 16 maja 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w
Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Uczymy się żyć bez
ryzyka AIDS – profilaktyka HIV/AIDS w województwie podlaskim”
połączona wraz z warsztatami dotyczącymi tematyki HIV/AIDS.
Warsztaty zostały skierowane do uczniów klas II liceów i
techników oraz ich nauczycieli ze szkół z terenu miasta
Białegostoku. Zorganizowano je dla 5 grup: 4 grupy uczniów, 1
grupa nauczycieli/opiekunów. Warsztaty poprzedzono wykładem
dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS w województwie podlaskim. Na
zakończenie, przed budynkiem Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku zapalono świece pamięci za
zmarłych na AIDS.
Warsztaty poprowadzili prelegenci z Gdańska, Krakowa, Kielc i
Warszawy. Konferencja wraz z warsztatami została
zorganizowana przy współpracy Wojewody Podlaskiego,
Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Stowarzyszenia „FAROS”.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/94
pracownicy oświaty: 20/20

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

563

Rozpowszechnienie informacji dot.
HIV/AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

W Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS zamieszczenie
na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku symbolu czerwonej kokardki oraz informacji
dotyczącej HIV/AIDS.
W Światowy Dzień AIDS zamieszczenie na stronie internetowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku symbolu
czerwonej kokardki oraz informacji na temat HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

liczba kreacji: 2

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

564

Rozpowszechnienie informacji
dotyczących bezpłatnych i
anonimowych testów na obecność
wirusa HIV oraz poradnictwa okołotest
owego
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Zamieszczenie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego w Białymstoku informacji dotyczących
bezpłatnych i anonimowych testów na obecność wirusa HIV oraz
poradnictwa okołotestowego na terenie województwa podlaskiego

liczba inicjatyw: 1

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

565

Udział w organizacji "Wojewódzkiej
Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS"
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Udział pracownika Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku w etapie wojewódzkim "Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS"

liczba odbiorców: 42

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

566

Rozpowszechnianie informacji
otrzymanych z Krajowego Centrum
ds. AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego
ogół społeczeństwa
województwa podlaskiego za pomocą poczty elektronicznej
jednostki samorządu terytorialnego:
informacji na temat HIV/AIDS otrzymywanych z Krajowego
133/133
Centrum ds. AIDS oraz zamieszczanie przedmiotowych informacji
na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku.

liczba stron/liczba odsłon: 1

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

młodzież powyżej 15 r.ż.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
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Finansowanie
Pozostałe

567

Promowanie wśród lekarzy
ginekologów, lekarzy POZ,
pielęgniarek i położnych obowiązku
zaproponowania wszystkim kobietom
ciężarnym dobrowolnego wykonania
testu w kierunku zakażenia HIV
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Wystosowanie listu otwartego do środowisk medycznych - w
szczególności lekarzy ginekologów, lekarzy POZ, pielęgniarek i
położnych z informacją dotyczącą wykonywania przez pacjentki
np. w wieku prokreacyjnym i w ciąży badań w kierunku HIV.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży

liczba inicjatyw: 1

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

568

Współpraca z konsultantami
wojewódzkimi w zakresie objęcie
większej liczby mieszkanek
województwa podlaskiego badaniami
profilaktycznymi zakresie HIV.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Współpraca z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach:
medycyny rodzinnej, położnictwa i ginekologii, perinatologii,
pielęgniarstwa, pielęgniarstwa rodzinnego oraz pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego w zakresie objęcie większej
liczby mieszkanek województwa podlaskiego badaniami
profilaktycznymi dotyczącymi HIV.

konsultanci krajowi i wojewódzcy: 3/6

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konsultantów - 6

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

569

Działalność Zespołu do spraw
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie pod
laskim
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Działanie Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie podlaskim mające na celu realizację 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.

inni
członkowie Zespołu: 19/19

liczba zespołów: 1

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

Razem:
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Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

570

Edukacja ogółu społeczeństwa
Warsztaty ,,Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
————————————————— Zakażeniom Hiv
Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańsk

ogół społeczeństwa: /20
inni
pedagodzy szkolni
,nauczyciele,psycholodzy

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
7950,00

571

Edukacja młodzież.
Edukacja młodzież.,Realizacja zadań z zakresu działań
————————————————— wychowawczo- profilaktycznych szkoły zgodnie z podstawą
Szkoły powiatu kwidzyńskiego,
programową.Przeprowadzenie zajęć o tematyce HIV .
PSSE,Urząd Miasta, Urzad Gminy,
Starostwo Powiatowe

inni
młodzież szkolna - uczniowie szkół
powiatu kwidzyńskiego: /1458

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 - inne

572

Edukacja młodzieży
Włączenie się do kampanii ogólnopolskiej pn. „Narkotyki? To
————————————————— mnie nie kręci!”
Szkoły gimnazjalne z terenu Gminy
Kwidzyn

uczniowie szkół gimnazjalnych: /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
Urząd Gminy: 492,00

573

Edukacja młodzieży
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących zapobieganiu
————————————————— zakażeniom wirusem HIV.
Szkoły powiatu bytowskiego
kościerskiego

inni
uczniowie szkół powiatu
kościerskiego: /1504

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

574

Edukacja młodzieży
—————————————————
Szkoły powiatu słupskiego ,Starostwo
Powiatowe, PIS,

inni
Młodzież szkuł powiatu słupskiego na
wszystkich poziomach naucza

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

Przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej epidemiologii i
profilaktyki HIV- gazetka na holu szkolnym
Zorganizowanie konkursu szkolnego wiedzy HIV/AIDS.
Przygotowanie i udział uczniów w Powiatowej Olimpiadzie na
temat HIV/AIDS.
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575

Edukacja młodzieży
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.: /450
młodzież powyżej 15 r.ż.: /745
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1195

576

Edukacja młodzieży szkolnej na
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do
wszystkich poziomach nauczania
uczniów,prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce
————————————————— HIV/AIDS,. Konkursy tematyczne.
Szkoły powiatu lęborskiego,
Starostwo Powiatowe,PPIS

uczniowie szkół podstawowych: /1000 liczba kampanii: 1
uczniowie szkół powiatu Lęborskiego:
/3723

577

Edukacja ogółu 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
liczba imprez: 1
uczniowie klas VII i VIII szkół
podstawowych oraz III klas szkół: /454

578

Edukacja skierowana do młodzieży

Realizacja działań z profilaktyki walki z HIV/Aids o tematyce „Mam młodzież poniżej 15 r.ż.: /35
czas rozmawiać”. Przeprowadzenie pogadanki, projekcji
————————————————— filmowych oraz konkursów plastycznych o tematyce HIV/AIDS
Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

579

Profilaktyka skierowana do młodzieży
—————————————————
Urząd Gminy w Sierakowicał,szkoły
.Kościół i Parafia św. Jana w S-cach,
przedstawiciele Domowego Kościoła.

liczba imprez: 1

Rozpowszechnianie ulotek i zakupionych materiałów
informacyjnych.Działania edukacyjne promujące zachowania
prozdrowotne w szczególności abstynencję seksualną,
bezpieczne techniki seksualne, w tym stosowanie
prezerwatyw.Organizacja spotkań, warsztatów oraz prelekcji 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 narkoma

uczniowie szkół gimnazjalnych: /600
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/300
Uczestnicy kursów
przedmałużeńskich: /40
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liczba imprez: 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
Urząd Miasta: 27000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
300,00
Sponsor prywatny: 500,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 300,00
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
Urząd Gminy: 500,00

580

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Edukacja społeczeństwa poprzez udział mieszkańców w
eczeństwa
wykładach, warsztatach i kampaniach organizowanych na ich
rzecz w czasie masowych spotkań w szkołach , w Klubie
————————————————— Abstynenta NOVUM w Kartuzach, Klubie Profilaktyki
Urząd Miejski w Kartuzach
Środowiskowej EŁO w Kartuzach, Szkole Rodzenia przy
Powiatowym Centrum Zdrowia SP. z o.o. w Kartuzach

ogół społeczeństwa: /830
inni

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 1500,00

581

Edukacja młodzieży
Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy na temat HIV/AIDS i
————————————————— chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanego do uczniów
Szkoły powiatu kwidzyńskiego, PSSE szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego (w ścisłym
finale konkursu wzięli udział przedstawiciele szkół wyłonieni w
eliminacjach szkolnych – po 3 uczniów z każdej szkoły).

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/21

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
Starostwo Powiatowe:
705,00

582

Edukacja młodzieży
III Miejska olimpiada wiedzy o Aids/Hiv
—————————————————
IV Liceum Ogólno kształcące w
Słupsku

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/20

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
Urząd Miasta: 500,00

583

Edukacja młodzieży
VI Powiatowa Olimpiada Wiedzy HIV/Aids
—————————————————
Gmina Borzytuchom,PPIS w
Bytowie,Gmina
Lipnica,Kołczygłowy,Miastko

uczniowie szkół gimnazjalnych: /37
pedagodzy szkolni ,nauczyciele: /14

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
inne: 600,00

584

Edukacja młodzieży
Realizacja działań prewencyjnych w ramach pogadanek,
————————————————— warsztatów edukacyjnych oraz spektakli profilaktycznych.
Szkoły powiatu sztumskiego
Prelekcje dla rodziców, gazetki tematyczne dla rodziców i
uczniów.

inni
liczba kampanii: 1
uczniowie szkół powiatu sztumskiego: liczba imprez: 1
/355
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

585

Edukacja młodzieży
Przeprowadzenie konkursu plastycznego w szkołach
————————————————— podstawowych, zorganizowanie stoisk i dystrybucja materiałów
Szkoła Podstawowa w Starym
profilaktycznych w szkołach
Dzierzgoniu, Szkoła Podstawowa w
Myślicach

uczniowie szkół podstawowych: /680

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

586

Edukacja młodzieży
Zorganizowanie szkolnego konkursu profilaktycznego
—————————————————
SP Głobino

uczniowie szkół podstawowych: /138

liczba imprez: 1

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

587

Edukacja młodzieży.
—————————————————
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pszczółkach,Żuławski Ośrodek
Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich,szkoły powiatu gdańskiego

uczniowie szkół podstawowych: /2680 liczba imprez: 1
uczniowie szkół gimnazjalnych: /1538
Osoby podejmujące ryzykowne
zachowania : /300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 2500,00

588

Edukacja ogółu społeczeństwa
Edukacja środowiska lokalnego poprzez organizowanie
————————————————— Światowego Dnia AIDS -różnego rodzaju teatraliów dotyczących
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
profilaktyki.
w Kościerzynie

ogół społeczeństwa: /200

liczba imprez: 1

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

589

Edukacja skierowana do ogółu społec Obchody Światowego Dnia AIDS- 01.12.2018
zeństwa

inni
liczba imprez: 1
Mieszkańcy Sopotu, woj.pomorskiego:
/150

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

Kampania edukacyjna skierowana do uczniów klas 4-8 szkół
podstawowych oraz gimnazjów prowadzona przez wychowawców
klas, pedagogów, terapeutów na godzinach wychowawczych oraz
na lekcjach do życia w rodzinie.
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej
tematyki HIV i AIDS skierowanej do młodzieży mieszkającej na
terenach gmin.

—————————————————
Urząd Miasta Sopotu,Fundacja
Pomomorski Dom Nadziej,Caritas
Archidiecezji Gdańskiej ,SANEPID
590

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Edukacja środowiska lokalnego poprzez organizowanie
eczeństwa
Światowego Dnia AIDS -różnego rodzaju teatraliów dotyczących
————————————————— profilaktyki.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie

ogół społeczeństwa: /200
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liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 238,00

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

591

Profilaktyka skierowana do ogółu społ 1) Dystrybucja materiałów edukacyjnych do placówek NZOZ i
eczeństwa
szkół na terenie powiatu wejherowskiego.
2) Upowszechnianie informacji na temat HIV/AIDS i facebooku
————————————————— PSSE i w lokalnych mediach.
Starostwo Powiatowe w
3) Organizacja stoisk informacyjnych z materiałami edukacyjnymi
Wejherowie,PSSE w Wejherowie
podczas akcji profilaktycznych „Festiwal KobieTY”, Powiatowy
Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia.
4) Organizacja Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych
o tematyce HIV/AIDS pt. ”Porozmawiajmy o HIV”
5) Prowadzenie spotkań edukacyjnych z młodzieżą.
6) Organizacja Gry Miejskiej „Młodzi Razem dla Bezpieczeństwa”
7) Współpraca z pedagogami szkolnymi i koordynowanie działań
edukacyjnych w ramach profilaktyki HIV/AIDS w szkołach.

inni: /3160

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

592

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Organizacja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na
eczeństwa
mem graficzny
pt. „Zatrzymać HIV/AIDS”
—————————————————
Nauczyciele, pedagodzy szkolni szk ół
w Kartuzach, pracownik OZiPZ PSSE
Kartuzy

ogół społeczeństwa: /1420
Młodzież placówek oświatowych:
/3500

liczba imprez: 1

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

593

Edukacja młodzieży
—————————————————
Urząd Gminy Damnica Szkoła
Podstawowa w Zagórzycy Szkoła
Podstawowa w Damnie Zespół Szkół
w Ośrodek Szkolno -Wychowawc z

Organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z
rozdawnictwem materiałów edukacyjnych, działania o
charakterze informacyjnym, takie jak np.: warsztaty, pogadanki,
udział w konferencjach tematycznych związanych z kampanią
rozszerzenie informacji istotnych z punktu widzenia
epidemiologicznego o czynniki zwiększające ryzyko zakażenia
HIV, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych
drogą płciową i krwiopochodną,
NIEĆPA, przekazywanie materiałów informacyjnych dla : Zespołu
Szkół w Damnicy, Szkoły Podstawowej w Damnie, Szkoły
Podstawowej w Zagórzycy, Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w
Damnicy.

inni
Młodzież – uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów, ich
rodziny: /350

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 3825,00

594

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Urząd Gminy Damnica Szkoła
Podstawowa w Zagórzycy Szkoła
Podstawowa w Damnie Zespół Szkół
w Damnicy Ośrodek Szkolno
-Wychowawcz

Organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z
ogół społeczeństwa: /350
rozdawnictwem materiałów edukacyjnych, działania o
charakterze informacyjnym, takie jak np.: warsztaty, pogadanki,
udział w konferencjach tematycznych związanych z kampanią
rozszerzenie informacji istotnych z punktu widzenia
epidemiologicznego o czynniki zwiększające ryzyko zakażenia
HIV, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych
drogą płciową i krwiopochodną,
NIEĆPA, przekazywanie materiałów informacyjnych dla : Zespołu
Szkół w Damnicy, Szkoły Podstawowej w Damnie, Szkoły
Podstawowej w Zagórzycy, Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w
Damnicy

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 3825,00
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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
inne: 1000,00
Starostwo Powiatowe:
1000,00
Sponsor prywatny: 150,00

595

Edukacja skierowana do ogółu społec
zeństwa
—————————————————
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie

Edukacja środowiska lokalnego poprzez dystrybucję materiałów
informacyjnych w czasie obchodów Światowego Dnia Zdrowia,
pikników profilaktycznych, wystawianie stoisk informacyjnych w
szkołach.

596

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy
eczeństwa

ogół społeczeństwa: /3000

liczba imprez: 1

inni: /160

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 2000,00

—————————————————
Gminna Komisja ds Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

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

597

edukacja młodzieży
Utworzenie autorskiego programu wiedzy o HIV/AIDS,, Narkotyki
————————————————— droga do HIV", Pogadanki warsztaty tematyczne , konkursy
Zespół szkól Rolniczych Centrum
wiedzy, obchody Światowego dnia Walki z Aids
Kształcenia Praktycznego w
Bolesławcu

inni
młodzież szkolna : /320

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
inne: 750,00

598

Edukacja młodzieży
Przegląd Małych Form Teatralnych
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
PSSE w Kościerzynie Urząd Miasta
Kościerzyna Urząd Gminy
Kościerzyna

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/190

liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 500,00
Urząd Gminy: 500,00

599

Działania edukacyjne
—————————————————
Zespół Kształcenia i Wychowania w
Pińczowie

liczba odbiorców: 870

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 1500,00

600

Edukacja młodzież na wszystkich
Warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień , na których
poziomach nauczania z terenu Miasta poruszany był temat HIV/AIDS.
Malbork
Przegląd Spektakli Profilaktycznych skierowany do młodzieży
—————————————————
Centrum Profilaktyki i Terapi
Uzależnień w Malborku

liczba odbiorców: 614

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

Promocja zachowań prozdrowotnych w szczególności abstynencji inni
seksualnej, podnoszenie poziomu świadomości w zakresie
uczniowie, rodzice społeczność
profilaktyki HIV/AIds ,warsztaty , pogadanki , prelekcje dla
lokalna : /870
rodziców, dystrybucja ulotek
inni
Młodzież na wszystkich poziomach
nauczania: /614
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601

Edukacja młodzieży
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Starogardzie
Gdańskim

Warsztaty ,, Uzależnieniom mówimy NIE,Profilaktyka
uzależnień,Fakty i mity o uzależnieniach, Być odpowiedzialnym
,Nie Prze-graj,Trudne decyzje okres dorastania ,Ku dorosłości
czyli o świadomym podejmowaniu wyborów.

uczniowie szkół podstawowych: /908
uczniowie szkół gimnazjalnych: /320
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/667

liczba odbiorców: 870

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

602

Edukacja młodzieży
—————————————————
Starostwo Powiatowe w
Słupsku,PSSE w Słupsku,Zespół
Szkół Agrotechnicznych im.
Władysława Reymonta w Słupsku

Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem
inni
„Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” połączona z konkursem
młodzież szkolna powiatu słupskiego:
na hasło promujące bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w /54
profilaktyce HIV/AIDS

liczba działań edukacyjnych: 1
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 w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 300,00
Starostwo Powiatowe:
1398,26

603

Edukacja młodzieży
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Starogardzie
Gdańskim

Warsztaty ,, Uzależnieniom mówimy NIE,Profilaktyka
uzależnień,Fakty i mity o uzależnieniach, Być odpowiedzialnym
,Nie Prze-graj,Trudne decyzje okres dorastania ,Ku dorosłości
czyli o świadomym podejmowaniu wyborów.

604

Edukacja młodzieży
Działania o charakterze akcyjnym
————————————————— – przegląd teatralny
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz
Kobiet i Rodziny

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/60

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
NGO: 112,00
Starostwo Powiatowe:
4153,00

605

Edukacja młodzieży
Ochrona i promocja zdrowia. Zapobieganie zakażeniom HIV I
————————————————— AIDS
Gmina Starogard Gdański

młodzież poniżej 15 r.ż.: /360

liczba odbiorców: 360

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 1079,00

606

Edukacja ogółu społeczeństwa
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie SP ZOZ
————————————————— Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

ogół społeczeństwa: /1700

liczba odbiorców: 1700

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
Urząd Gminy: 1400,00

uczniowie szkół podstawowych: /908
uczniowie szkół gimnazjalnych: /320
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/667
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

607

Edukacja ogółu społeczeństwa
Dystrybucja ulotek informacyjnych cały rok
—————————————————
Gmina Ustak

inni: /1000

608

Edukacja skierowana do młodzieży

inni
liczba odbiorców: 426
Uczniowie szkół podstawowych, : /426

Warsztaty informacyjne-edukacyjne

—————————————————
Urząd Miasta Sopotu,Fundacja
Pomomorski Dom Nadziej

609

Profilaktyka skierowana do młodzieży
—————————————————
Starostwo Powiatowe w
Słupsku,PSSE w Słupsku,Zespół
Szkół Agrotechnicznych im.
Władysława Reymonta w Słupsku

610

Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem
inni
„Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” połączona z konkursem
Młodzież szkuł powiatu słupskiego:
na hasło promujące bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w /54
profilaktyce HIV/AIDS

liczba kampanii: 1

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
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
Urząd Gminy: 10000,00

liczba odbiorców: 54

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 300,00
Starostwo Powiatowe:
1398,26

Edukacja młodzieży ich rodziców
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w sprawie stosowania przez inni
————————————————— dzieci środków psychoaktywnych w tym zagrożenia HIV/AIDS
Rodzice i uczniowie : /8
Poradnia Psychologiczno
-Pedagogicznaw w Kościerzynie

liczba obszarów tematycznych: 1

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

611

Edukacja młodzieży
Ochrona i promocja zdrowia zdrowia.Zapobieganie zakażeniom
————————————————— HIV i zwalczaniu AIDS
Gmina Starogard Gdański

młodzież poniżej 15 r.ż.: /360

liczba obszarów tematycznych: 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
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Gminy: 1079,00

612

Edukacja ogółu społeczeństwa
Dystrybucja ulotek podczas całego roku w przychodni na terenie
————————————————— Gminy Ustka, w siedzibie Polskie Towarzystwa Zapobiegania
Gmina Ustak
Narkomani w Słupsku

ogół społeczeństwa: /1000

liczba obszarów tematycznych: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 1000,00
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613

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. Przekazanie materiałów
informacyjnych
i specjalistycznych dla pracowników medycznych

kobiety planujące ciążę: /100

liczba odbiorców: 100
liczba inicjatyw: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Urząd Gminy: 100,00

614

Profilaktyka skierowana do ogółu społ
eczeństwa
—————————————————
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
Przekazanie materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych dot.
zagadnień HIV/AIDS Wykłady z młodzieżą powyżej 16 r.ż. i
osobami podejmującymi aktywność seksualną

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

liczba tytułów publikacji: 1

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

615

Anonimowe i bezpłatne testowanie
Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa . ogół społeczeństwa: /220
krwi w kierunku nosicielstwa.
—————————————————
Urząd Miasta Gyni ,Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni

616

Profilaktyka skierowana do młodzieży Wykłady z młodzieżą powyżej 16 r.ż. i osobami podejmującymi
————————————————— aktywność seksualną
Lekarze Kaszubskiego Centrum
Medycznego Urząd Gminy

osoby podejmujące aktywność
Wskaźnik dodatkowy 1: Grupa
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby odbiorców 200
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): /100
kobiety w ciąży: /100

617

Edukacja młodzieży
Realizacja podstawy programowej, zapoznanie uczniów z treści
————————————————— broszur, ulotek informacyjnych, tworzeni, wykonywanie gazetek
Szkoły powiatu nowo dworskiego
szkolnych.

inni
liczba odbiorców: 481
Młodzież placówek oświatowych: /481
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 22000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

618

Profilaktyka skierowana do młodzieży Zakup oraz przekazanie materiałów informacyjnych Spotkanie,
uczniowie szkół gimnazjalnych: /300
————————————————— prelekcje, wykłady z młodzieżą poniżej i powyżej 15 r.ż. i osobami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
Lekarze podstawowej opieki
podejmującymi aktywność seksualną
/150
medycznej Kaszubskiego centrum
medycznego Lekarze ginekolodzy
Urząd Gminy

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 450

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: 350,00

619

Uczestnictwo w pracach zespołu
Współuczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu
inni
————————————————— ds.realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Urząd Marszałkowski Województwa
zwalczaniu AIDS
Pomorskiego, Urzad Miejski w
Gdansku

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 10

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

620

Współuczestnictwo w pracach
Współuczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu
inni
Wojewódzkiego Zespołu ds.realizacji ds.realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Krajowego Programu Zapobiegania
zwalczaniu AIDS
Zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Pomorski Urząd
Wojewódzki

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 10

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

621

Edukacja młodzieży
Realizowanie kampanii informacyjno-edukacyjej skierowanej do
————————————————— studentów
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

liczba odbiorców: 800

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
Urząd Miasta: 7500,00

622

Edukacja młodzieży na wszystkich
Kampania informacyjno -edukacyjna dotycząca tematyki HIV/Aids inni
liczba odbiorców: 703
poziomach nauczania
skierowana do uczniów szkół.Prowadzenie lekcji wychowawczych uczniowie szkół powiatu bytowskiego :
————————————————— celem zaznajomienia się z problematyką HIV/AIDS
/703
Szkoły powiatu bytowskiego

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

inni
Studenci gdańskich uczelni wyższych
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623

Edukacja młodzieży na wszystkich
poziomach nauczania
—————————————————
Szkoły powiatu Starogardu
Gdańskiego,Powiat Starograd, Miasto
Starograd Gdański,Gminy powiatu
Starogard Gdański

Realizacja kampanii informacyjnej - edukacyjnej dotyczącej
HIV/AIDS skierowanej do uczniów szkół powiatu starogardzkiego
na wszystkich poziomach nauczania:
-prowadzenie zajęć w ramach zajęć lekcyjnych,
- gazetki szkolne tematyczne HIV/Aids
-konkursy szkolne tematyczne,
-dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych
-warsztaty,

liczba odbiorców: 3349

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

624

Edukacja młodzieży szkolnej na
wszystkich poziomach nauczania
—————————————————
Szkoły powiatu chojnickiego

Omawianie tematów związanych z profilaktyką zakażenia wirusem inni
HIV na godz. do dyspozycji wychowawcy oraz na zajęciach z
Młodzież placówek oświatowych:
pedagogiem. Rozdanie ulotek informacyjnych na temat zagrożeń /1895
wirusem HIV. Udział uczniów w II Pomorskim Festiwalu Krótkich
Filmów o HIV organizowanym przez Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny – etap finałowy.

liczba odbiorców: 1895

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

625

Edukacja ogółu społeczeństwa
Zakup ulotek, pogadanki
—————————————————
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w
Chojnicach

inni
Ogół społeczeństwa: /1752

liczba odbiorców: 1752

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 2000,00

626

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Miasto Kwidzyn, Szkoły Podstawowe
z terenu miasta

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /150
Uczniowie : /404

liczba odbiorców: 554

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

627

Edukacja ogółu społeczeństwa
Rozpowszechniania ulotek informacyjno-edukacyjnych na temat
————————————————— HIV i AIDS wśród mieszkańców gminy Chojnice w trakcie zebrań
Urząd Gminy Chojnice
wiejskich

inni
Ogół społeczeństwa: /1331

liczba odbiorców: 1331

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

628

Edukacja,profilaktyka skierowana do
młodzieży

inni
młodzież szkolna - uczniowie szkół
powiatu wejherowskiego: /3804

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 3804

Planowana kwota: 0,00
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

Osoby aktywne seksualnie na terenie miasta Kwidzyn, osoby
podejmujące ryzykowne zachowanie, osoby mające kontakty
seksualne bez prezerwatywy, osoby mające wielu partner ów
seksualnych

1. Edukacja seksualna młodzieży ukierunkowana na zmiany
zachowań na bardziej bezpieczne.
2. Warsztaty z profilaktyki uzależnień,
————————————————— 3. Rozpowszechnienie odpowiednich treści poprzez dystrybucję
Szkoły powiatu wejherowskiego
materiałów edukacyjnych(ulotek).
4. Udział młodzieży w Powiatowym Konkursie „ Uzależnienia XXI
wieku”

inni
uczniowie szkół powiatu
starogardzkiego na wszytskich
poziomach : /3349
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629

Profilaktyka skierowana do młodzieży
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr 12 w
Tczewie.PSSE w Tczewie

Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV

inni
młodzież szkolna : /400

630

Profilaktyka skierowana do młodzieży
—————————————————
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w
Ustce

Szkolny konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS z wyłonieniem
laureatów.
Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne z zakresu HIV i AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową

inni
liczba odbiorców: 42
Szkolny konkurs wiedzy na temat HIV
i AIDS z wyłonieniem laureat: /42

631

Profilaktyka skierowana do młodzieży Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji związanych z
————————————————— profilaktyką w zakresie HIV/AIDS poprzez warsztaty, konsultacje,
Uczniowie szkół na wszystkich
porady na terenie powiatu słupskiego
poziomach nauczania

inni

liczba odbiorców: 100

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

632

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Edukacja osób podejmujących ryzykowne działania, prowadzenie
eczeństwa
działań edukacyjno - informacyjnych dot. HIV skierowanych do
dorosłych mieszkańców gminy w czasie spotkań sołeckich,
————————————————— których celem było eliminowanie zachowań ryzykownych oraz
Urząd Miejski w Kartuzach Gminna
promowanie zdrowego trybu życia oraz imprez masowych gdzie
Komisja Rozwiązywania Problemów
rozdawano ulotki edukacyjne
Alkoholowych w Kartuzach Klub
Abstynenta NOVUM Rady Sołeckie

inni: /720

liczba odbiorców: 720

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 1500,00

633

Profilaktyka skierowana do ogółu społ Kampania edukacyjna w społeczeństwie, m.in. poprzez
eczeństwa
rozmieszczanie plakatów i rozdawanie ulotek podczas imprez
plenerowych organizowanych w gminie oraz na zebraniach
————————————————— wiejskich we wszystkich sołectwach
Urząd Gminy Sulęczyno

inni: /190

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 190

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
Urząd Gminy: 1000,00
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liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 400

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: 100,00
Starostwo Powiatowe:
5000,00
Urząd Miasta: 500,00
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

634

Edukacja ogółu społeczeństwa
Program redukcji szkód-streetworking i partyworking w Sopocie
—————————————————
Urząd Miasta Sopotu,Fundacja
Czyste Dźwieki

inni
liczba odbiorców: 1000
Osoby korzystające z oferty sopockich
klubów i lokali rozrywkowy: /1000

635

Edukacja - profilaktyka, zakażonych
Zajęcia warsztatowe prowadzone w Klubie Abstynenta NOVUM w rodziny i bliscy osób zakażonych HIV: liczba akcji/informacji: 1
HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i blis Kartuzach przez certyfikowanego psychologa mające na celu
/21
liczba odbiorców: 21
kich
podniesienie wiadomości na temat HIV/AIDS.
Zajęcia prowadzone przez 4 godziny miesięcznie
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach Klub
Abstynenta NOVUM w Kartuzach
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Kartuzach

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
Urząd Miasta: 450,00

636

Organizacja turnusu
Zorganizowanie turnusu terapeutycznego- rehabilitacyjnego dla
terapeutycznego- rehabilitacyjnego
osób seropozytywnych i ich bliskich
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

rodziny i bliscy osób zakażonych HIV: liczba odbiorców: 16
/16

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: 4101,00
Urząd Miasta: 6000,00

637

Pomoc psychologiczna
Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych
————————————————— mieszkańców Gdańska
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /6

liczba odbiorców: 6

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
Urząd Miasta: 0,00

638

Grupa terapeutyczna dla osób
Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych będących
seropozytywnych będących
mieszkańcami Gdańska
mieszkańcami Gdańska
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV wchodzące w
dorosłość: /6

liczba odbiorców: 6

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
Urząd Miasta: 7000,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
Urząd Miasta: 117000,00

639

Edukacja skierowana do ogółu społec Warsztaty, kampanie, wykłady mające na celu podniesienie
ogół społeczeństwa: /120
zeństwa
poziomu wiedzy w zakresie obowiązujących zasad postępowania,
norm i przepisów dotyczących HIV i AIDS
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach,PSSE w
Kartuzach

liczba działań: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Miasta: 1000,00
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

640

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Poszerzenie oferty informacyjnej
dostosowanej do potrzeb
indywidualnego odbiorcy.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

Zorganizowanie warsztatów dotyczących tematyki HIV/ AIDS dla
pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych.

pracownicy ochrony zdrowia: 20/20
pracownicy socjalni: 60/60

liczba działań edukacyjnych: 4
liczba odbiorców: 80

641

Prowadzenie działań dotyczących
Prowadzenie działań dotyczących zagadnień „ HIV i AIDS" w
zagadnień „ HIV i AIDS" w ramach
ramach strony internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
strony internetowej Wydziału Zdrowia Wojewódzkiego.
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 70/70

liczba obszarów tematycznych: 1

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

642

Prowadzenie działań z zakresu HIV i Prowadzenie działań z zakresu HIV i AIDS w ramach strony
pracownicy administracji rządowej i
AIDS w ramach strony internetowej
internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. samorządowej: 70/70
Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Przygotowanie i opracowanie przeglądu prasy.
Wojewódzkiego. Przygotowanie i
opracowanie przeglądu prasy.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

liczba obszarów tematycznych: 1

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

643

Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Wskaźnik dodatkowy 1: Ilość
przeprowadzonych spotkań:4

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

—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Przekazanie informacji o możliwości bezpłatnego i anonimowego
testowania wraz z poradnictwem okołotestowym podczas
organizowanych spotkań a także w ramach prowadzonego
działania o tematyce HIV i AIDS w ramach strony internetowej
Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

pracownicy ochrony zdrowia: 20/20
pracownicy socjalni: 60/60

Razem:
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Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Wojewoda: 4000,00

4 000,00

Data wygenerowania: 2019-05-13

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2018

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

644

Dystrybucja materiałów kampanijnych Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa materiałów
————————————————— kampanijnych „Mam czas rozmawiać”, pozyskanych z Krajowego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Centrum ds. Aids

ogół społeczeństwa

liczba konferencji: 1
liczba imprez: 2

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

645

Udział w konferencji tematycznej
Udział Pełnomocnika Wojewody ds. uzależnień, Aids i Hiv w
związanej z kampanią
konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba konferencji: 1

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

646

Organizowanie stoisk informacyjnych Organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z
połączonych z rozdawnictwem
rozdawnictwem materiałów edukacyjnych podczas wydarzeń
materiałów edukacyjnych
organizowanych przez wydziały ŚUW
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

liczba konferencji: 1
liczba imprez: 3

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

647

Inicjatywy mające na celu
Prace Zespołu ds. profilaktyki, aids i hiv powołanego przy
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskr Wojewodzie Świętokrzyskim
yminacji
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

specjaliści/eksperci
Członkowie Zespołu Wojewódzkiego

liczba inicjatyw: 3

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

648

Działalność konsultantów
Działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie
wojewódzkich w ochronie zdrowia
epidemiologii i chorób zakaźnych, powołanych przez Wojewodę
————————————————— Świętokrzyskiego - sprawozdania z działalności
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiKonsultanci Wojewódzcy

pracownicy ochrony zdrowia
konsultanci krajowi i wojewódzcy
specjaliści/eksperci

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konsultantów - 2 (w dziedzinie
chorób zakaźnych i epidemiologii)

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

649

Działania o charakterze
Organizacja Świętokrzyskich Dni Profilaktyki (konferencja,
informacyjnym, takie jak np.:
warsztaty)
warsztaty, prelekcje, pogadanki, konf
erencje
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

liczba działań edukacyjnych: 4

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

650

Wydawanie i dystrybucja
różnorodnych materiałów
informacyjnych, publikacji.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

poziom dostępności do informacji:
ogólnodostępne

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

Dystrybucja przekazanych materiałów informacyjnych podczas
wydarzeń organizowanych przez pracowników ŚUW.
Pozyskanie materiałów edukacyjnych z KC ds. Aids, PARPA,
KBPN
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651

Promocja profilaktyki
Warsztaty szkoleniowe prowadzone w ramach Świętokrzyskich
————————————————— Dni Profilaktyki
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

652

Opracowanie informacji dotyczących
działalności zespołów wojewódzkich.
Analiza prowadzonych działań
profilaktycznych na terenie
województwa. Sporządzanie
sprawozdania z realizacji działań.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

653

Wspieranie już istniejących zespołów
Obrady Zespołu ds. profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS przy
eksperckich/doradczych
Wojewodzie Świętokrzyskim
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

654

Bieżąca analiza obowiązującego
Opiniowanie uchwał j.s.t. Obrady Zespołu ds. profilaktyki
stanu prawnego.
uzależnień, HIV i AIDS przy Wojewodzie Świętokrzyskim, decyzje
————————————————— i wnioski w oparciu o obowiązujący stan prawny.
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele kościołów i związków
wyznaniowych
przedstawiciele instytucji lub
organizacji tworzących i realizujących
system szkoleń i certyfikacji

liczba działań/inicjatyw: 2

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

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 12
liczba raportów/analiz: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

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

inni

liczba członków: 12
liczba powołanych Zespołów: 1

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba analiz: 1

Uczestnictwo w wojewódzkim Zespole ds. realizacji Krajowego
specjaliści/eksperci
programu Zapobiegania Zakażeniom Hiv i Zwalczania Aids.
Obrady Zespołu ds. profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS przy
Wojewodzie Świętokrzyskim.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za rok 2018 w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS
- opracowanie harmonogramu działań na rok 2020.
- Analiza prowadzonych przez Gminy działań na terenie
województwa w zakresie profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

655

Podnoszenie poziomu wiedzy nt
Świętokrzyskie Dni Profilaktyki- konferencja, warsztaty
stosowania profilaktyki zachowań ryzy szkoleniowe. Dystrybucja przekazanych materiałów informacyjnokownych
edukacyjnych.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
pracownicy systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wydarzeń: 3

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

656

Działania zmierzające do podniesienia
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
mieszkańców województwa, w tym
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

rodziny i bliscy osób zakażonych HIV
inni

liczba akcji/informacji: 3

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

657

Współdziałanie przez instytucje
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu ds. uzależnień, aids i
rządowe, samorządowe
hiv
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

inni

liczba odbiorców: 12

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

658

Monitoring sytuacji w województwie ś Monitoring sytuacji prowadzony przez konsultantów wojewódzkich przedstawiciele zespołów
więtokrzyskim
w zakresie chorób zakaźnych i epidemiologii
wojewódzkich
—————————————————
realizatorzy Programu
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiKonsultanci Wojewódzcy

liczba raportów/dokumentów: 2

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

659

Monitorowanie realizacji Programu.
Analiza sytuacji w województwie.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

raport/informacja z bazy: 1

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

660

Zbieranie i analiza prowadzonych
Pozyskanie informacji nt. prowadzonych przez Gminy działań , w
działań na terenie województwa
zakresie profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

liczba analiz: 1
wykaz działań prowadzonych na
terenie województwa: 1 raport

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

661

Aktualizacja wiedzy i informacji o
Monitoring sytuacji prowadzony przez konsultantów wojewódzkich przedstawiciele zespołów
zjawisku HIV/AIDS
w zakresie chorób zakaźnych, ginekologii i epidemiologii
wojewódzkich
—————————————————
realizatorzy Programu
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiKonsultanci Wojewódzcy

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
konsultantów wojewódzkich
sprawujących bieżący monitoring
nad informacjami w
przedmiotowym zakresie - 3

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

Razem:

0,00

Popularyzacja profilaktyki w ramach organizowania
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, podczas imprez
okolicznościowych na terenie województwa świętokrzyskiego,
przez pracowników ŚUW. Dystrybucja przekazanych materiałów
informacyjnych

Udział przedstawiciela ŚUW w pracach Wojewódzkiego zespołu
realizatorzy Programu
ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV pracownicy administracji rządowej i
i zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.
samorządowej
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za rok 2018 w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS
Opracowanie harmonogramu działań na rok 2020
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

662

Edukacja lekarzy podstawowej opieki Konferencja szkoleniowa dotycząca między innymi HIV/AIDS oraz lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie problematyki
innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowana do
zdrowotnej: /21
HIV/AIDS i innych chorób
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
622,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

663

Edukacja ogółu społeczeństwa w
Akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do ogółu
zakresie problematyki HIV/AIDS i
społeczeństwa.
innych chorób przenoszonych drogą
płciową w ramach akcji informacyjnoedukacyjnej.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

ogół społeczeństwa: 100/100

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
1398,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

664

Edukacja pielęgniarek medycyny
szkolnej, nauczycieli i pedagogów
szkolnych w zakresie problematyki
uzależnień, HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek medycyny szkolnej,
nauczycieli i pedagogów szkolnych dotycząca między innymi
problematyki uzależnień, HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.

pracownicy oświaty: 20/25
pielęgniarki medycyny szkolej: 30/62

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 87

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
2466,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

665

Edukacja pielęgniarek opieki
długoterminowej, geriatrycznej oraz
studentów kierunku pielęgniarskiego
w zakresie problematyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą p
łciową.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek opieki długoterminowej,
geriatrycznej oraz studentów kierunku pielęgniarskiego dotycząca
między innymi problematyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.

pracownicy ochrony zdrowia: /43
studenci kierunku pielęgniarskiego:
/20

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 63

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1353,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

666

Edukacja pracowników socjalnych
Konferencja szkoleniowa dotycząca między innymi problematyki
oraz asystentów rodziny w zakresie
HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową
problematyki HIV/AIDS i innych
skierowana do pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.
chorób przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

pracownicy socjalni: 50/103

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 103

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota:
2584,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja wychowawców przedszkoli Konferencja szkoleniowa dla wychowawców przedszkoli oraz
oraz nauczycieli edukacji
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dotycząca między innymi
wczesnoszkolnej w zakresie HIV/AID problematyki HIV/AIDS.
S
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

pracownicy oświaty: /132

liczba odbiorców: 132

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
203,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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668

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Wsparcie realizacji konkursu
dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS
organizowanego przez Wojewódzką
Stację Sanitarno - Epidemiologiczną
w Poznaniu.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zadanie realizowane w ramach udziału Wydziału Zdrowia w
organizacji konkursu dla uczniów szkół wielkopolskich, poprzez
udział w komisji oceniającej prace konkursowe oraz w
uroczystości finałowej szczebla wojewódzkiego, a także zakup
nagród dla laureatów i osób wyróżnionych.

młodzież powyżej 15 r.ż.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 1

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
997,68
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
WSSE w Poznaniu z Wielkopolskim
Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu
669

Organizacja otwartego konkursu ofert
dla organizacji pozarządowych.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
ogół społeczeństwa
pozarządowych na projekt pn. Wsparcie finansowe anonimowych inni
i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z
poradnictwem około-testowym w województwie wielkopolskim.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 700
liczba wykonanych testów: 393
Wskaźnik dodatkowy 1: W czasie
realizacji programu X-XII 2018 r.
otrzymano 12 wyników dodatnich
potwierdzonych testem WB

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
13390,32
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

670

Organizacja otwartego konkursu ofert
dla organizacji pozarządowych.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych na projekt pn. Wsparcie działań zmierzających do
podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS, skierowanych
do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.

Wskaźnik dodatkowy 1: Celem
głównym zadania była poprawa
jakości życia 34 osób żyjących z
HIV oraz ich bliskich.
Wskaźnik dodatkowy 2: Głównym
rezultatem zadania jest poprawa
jakości życia 20 osób żyjących z
HIV oraz ich bliskich, 15 osob
zakażonych HIV oraz 5 osób
zakażonych. Przeprowadzono
149 godz. spotkań.

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
16120,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

30 508,00

osoby zakażone HIV
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV
inni
partnerzy osób zakażonych
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

671

Realizacja zadań własnych dotyczące
profilaktyki.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

1) Działania własne Wydziału Zdrowia Publicznego
ogół społeczeństwa: 500/555
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
(konferencje, warsztaty szkoleniowe, konkursy dla młodzieży,
kampanie społeczno – edukacyjne, druk materiałów
informacyjnych).
2) Spotkanie z profesorem Miłoszem Parczewskim dotyczące tego
co wpływa na zwiększone ryzyko zakażeniem HIV.
3) Przeprowadzenie szybkich testów w kierunku HIV i HCV wśród
pracowników ZUW w Szczecinie.
4) Kampania społeczno-edukacyjna Codziennie z czerwoną
kokardką...
5) IV Wojewódzki Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy
przedmedycznej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Szczecinie 18
maja 2018 r.
6) XXVI Okręgowe Mistrzostwa I Pomocy PCK.

liczba działań edukacyjnych: 5
liczba odbiorców: 555

672

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Przeprowadzenie postępowania konkursowego oraz podział
ogół społeczeństwa: 2000/3203
dotacji.
1) Fundacja Motywacja i Działanie: zadanie pn. "Profilaktyka
HIV/AIDS", ktorego celem głównym było wyposażenie młodych
osób w podstawowe informacje dotyczące HIV i AIDS, a celem
szczegółowym budowanie rozumienia takich wartości jak: miłość,
życie ludzkie, rodzina.
2) Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU:
a. "Wykonaj test w kierunku HIV! - zadbaj o siebie i swoich
bliskich!" W ramach zadania wykonywano badania na obecność
przeciwciał anty HIV, wykonanie szybkich testów HIV, profilaktyka
przedekspozycjna PrEP. Badania połączone były z poradnictwem
przed i potestowym.
b. "Nic o nas bez nas - wsparcie dla osaób seropozytywnych".
Celem ogólnym programu była poprawa jakości życia w sferze
psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz
ich rodzin i bliskich, wsparcie psychiczne dla osób zakażonych
wirusem HIV i chorych na AIDS.
c. "Świadoma w pracy dbam o zdrowie". Celem głównym
programu było zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji,
edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS kobietom
świadczącym usługi seksualne przy drogach wjazdowych i
wyjazdowych ze Szczecina.
d."Działania profilaktyczne w środowisku MSM". Celem głównym
było ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w
środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami MSM.
e. "Wiek nie jest barierą dla HIV". Celem ogólnym było
wykrywanie nowych zakażeń HIV w grupie osób 50+ w
województwie zachodniopomorskim.

liczba działań/inicjatyw: 7
liczba odbiorców: 3203
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Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
8441,54
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
Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
59274,70

3) Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie Stowarzyszenie Solidarni Plus: zadanie pn. "Warto wiedzieć HIV/AIDS, którego głównym założeniem było prowadzenie
szeroko zakrojonej działalności szkoleniowo-informacyjnej
dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS w szkołach podstawowych,
gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, wśród pracowników
instytucji publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
pracowników służby zdrowia oraz ogółu społeczeństwa z terenu
województwa zachodniopomorskiego.
673

Działalność Zachodniopomorskiego
Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Działalność Zachodniopomorskiego Zespołu ds. Realizacji
ogół społeczeństwa: 500/3000
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS:
1) Koordynacja działań Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
2) W 2018 r. odbyły się dwa spotkania robocze 8 marca 2018 r.
oraz 17 grudnia 2018 r. Na pierwszym spotkaniu wybrano nową
przewodniczącą Panią Renatę Opielę.
3) Wydrukowano i rozdystrybuowano ulotki dotyczące lokalizacji
na terenie województwa zachodniopomorskiego punktów
konsultacyjno – diagnostycznych, gdzie można bezpłatnie,
anonimowo i bez skierowania wykonać test w kierunku HIV.
4) Wydrukowano 3.000 ulotek i przekazano je członkom Zespołu
do dystrybucji w swoich placówkach oraz podczas pracy w
terenie.
5) Zamieszczono na stronie internetowej informację na temat
sytuacji epidemiologicznej w województwie.
6) Opracowano także informację dot. Europejskiego Tygodnia
Testowania w kierunku HIV i obchodów 1 grudnia – Światowego
Dnia AIDS – materiały przesłano koordynatorowi PKD w
Szczecinie, wykorzystywano w kontaktach z lokalnymi mediami
oraz zamieszczono na stronie BIP WSSE w Szczecinie.
7) Przeprowadzono zajęcia edukacyjne ze słuchaczami Wyższej
Szkoły Humanistycznej w Szczecinie w dniu 14 grudnia 2018 r. pt.
„Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS z uwzględnieniem
działalności Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w
Szczecinie”. Przekazano aktualne materiały edukacyjne w tym
ulotki z adresami PKD sfinansowane przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego. Zajęcia przeprowadziła przewodnicząca
zespołu.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 15
liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 3
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Razem:
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Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
270,60
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

67 986,84

