PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE
OBJĘTE PATRONATEM KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS W LATACH 2011 - 2019

2011
L.P.

Wydarzenie

Wnioskodawca

Opis

Termin

1.

Film edukacyjny pt. ‘Scrabble”
Film edukacyjny pt. „Ciąża –
Home video’

Bristol – Myers Squibb

Przygotowanie i promocja w mediach
dwóch filmów edukacyjnych, które
zachęcą młode osoby (w tym kobiety w
ciąży), do wykonania testu na obecność
HIV. Realizatorem spotów jest Leo
Burnett Oddział MSL Warsaw.

II, III kwartał 2011 r.

2.

Konkurs „Pozytywnie Otwarci”

Gilead Sciences Poland Sp. z
o.o.

Ogólnopolski konkurs na programy
edukacyjno- informacyjne z zakresu
HIV/AIDS. Niezależna kapituła wybiera
laureatów, dla których granty na
realizację programów ufundował
wnioskodawca.

1.05 – 31.12.2011 r.

3.

Memorial AIDS Day 2011

Zjednoczenie na Rzecz
Żyjących z HIV/AIDS
„Pozytywni w Tęczy”

Prezentacja patchworku uszytego przez 14 – 15. 05.2011 r.
16 organizacji pozarządowych i instytucji
oraz zapalenie ok. 500 symbolicznych
świec jako symbolu pamięci o osobach
zmarłych na AIDS w Polsce –
15.05.2011
(niedziela).
W
dniu
14.05.2011 (sobota) „Koncert Pamięci”
w Klubie „Galeria” w Warszawie z
udziałem Kuby i Macieja Molędów.

4.

Projekt TEST oraz

Społeczny Komitet ds. AIDS

Dzień otwarty testowania na HIV z

27 – 28.05.2011 r.

5.

Ogólnopolska Akcja
Testowania na HIV

(SKA)

poradnictwem okołotestowym oraz
imprezy towarzyszące. Do Warszawy
dołączyło sześć miast: Wrocław,
Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Legnica,
Wałbrzych.
W ramach Dnia Testowania na HIV, w
niektórych miastach zostanie
przeprowadzona Noc Czerwonej
Kokardy. Oprócz klubowej zabawy, w
uruchomionych na miejscu punktach
informacyjnych będzie można
dowiedzieć się więcej na temat
testowania na HIV, bezpieczniejszego
seksu oraz innych sytuacji mogących
narazić na ryzyko zakażenia HIV i
sposobów minimalizowania go oraz
otrzymać pakiet materiałów
edukacyjnych i profilaktycznych.
Projekt Test jest inicjatywą obywatelską,
przygotowaną przez Społeczny Komitet
ds. AIDS (SKA). Jest to kampania, w
której młodzi, wykształceni, przebojowi
ludzie zachęcają mieszkańców swoich
miast do badania się w kierunku HIV
pokazując, że jest to coś zupełnie
zwykłego, naturalnego i trwa tyle co
„wypicie kawy na mieście”.

Kampania społeczna
„przeTESTuj się”

Stowarzyszenie MANKO

Kampania społeczna realizowana na
terenie województwa małopolskiego ma
na celu zwrócenie mieszkańców na

01.10 – 01.12.2011 r.

problem AIDS oraz przekonanie do
wykonania testu na HIV. Kampania
skierowana jest głównie do młodych
osób, studentów i absolwentów
skłonnych do ryzykownych zachowań
seksualnych oraz osób dojrzałych, które
zmieniają partnerów
6.

Wojewódzkie obchody
Światowego Dnia AIDS

Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Regionalne Centrum Polityki Społecznej
współorganizuje z WSSE Wojewódzką
Olimpiadę Wiedzy o AIDS „Młodzież o
HIV/AIDS” skierowaną do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Celem
przedsięwzięcia jest spopularyzowanie
wśród młodzieży wiedzy o HIV/AIDS.
W ramach obchodów odbywać się będą
happeningi, akcje edukacyjne oraz
działania związane z kampanią
Krajowego Centrum ds. AIDS - „Zrób
test na HIV. Wyprodukowane zostaną
również materiały promocyjne.
Podsumowaniem dnia będzie występ
zespołu T.LOVE.

01.12.2011 r.

7.

Pierwszy europejski program
wsparcia dla kobiet zakażonych
wirusem HIV – SHE ( Strong,
HIV positive, Empowerd
women, czyli silne, HIVdodatnie oraz świadome swoich
praw kobiety).

Bristol-Myers Squibb Services
Sp z o. o.

W ramach projektu SHE patronat dla:
- poradnika dla kobiet zakażonych HIV
- warsztatów dla kobiet zakażonych HIV
- strony internetowej dla kobiet
zakażonych HIV
- sesji podczas Światowego Dnia AIDS w
dniu 1 grudnia 2011 roku poświęconej
programowi SHE
- spotkania w dniu 2 grudnia dla

Projekt
zainaugurowany został
19 lipca br. podczas
rzymskiego kongresu
International AIDS
Society. Czas trwania
przedsięwzięcia w
Polsce nie ma ściśle
określonych ram

8.

Profilaktyka chorób
cywilizacyjnych

9.

Praying mantis – use condoms – Cezary Albiński – reżyser
spot telewizyjny
animacji

IFMSA Poland o/Lublin

stowarzyszeń z różnych regionów Polski
w celu omówienia planu cyklu
warsztatów w 2012 roku.

czasowych.

Wykład dotyczący HIV/AIDS dla
studentów w Collegium Pathologicum
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
dla mieszkańców Lublina bezpłatne
podstawowe badania profilaktyczne wraz
z quizami i materiałami na temat
HIV/AIDS

21 – 22.10.2011 r.

Spot ma na celu uświadomienie
niebezpieczeństw związanych z brakiem
zabezpieczenia podczas przypadkowych
kontaktów seksualnych.

Czas nieokreślony

2012
1.

XVI Ponadregionalne
Mikołowskie Seminarium
Trzeźwościowe na temat:
„Alkoholizm, narkomania, a
konsekwencje w rodzinie,
szkole, miejscu pracy”

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „Powrót” w
Mikołowie

Edukacja publiczna dotyczącą
konsekwencji używania, nadużywania,
uzależnienia od środków
psychoaktywnych i wpływ jaki na
prawidłowe funkcjonowanie rodziny ma
występowanie tych negatywnych zjawisk.

2.04.2012 r.

2.

Memorial AIDS Day 2012

Zjednoczenie na Rzecz
Żyjących z HIV/AIDS
„Pozytywni w Tęczy”

- Konkurs fotograficzno-plastyczny dla
szkół artystycznych i plastycznych na
najlepszy plakat MAD 2012. Konkurs
zakłada wyłonienie zwycięzcy, który
oprócz zdobycia atrakcyjnej nagrody
rzeczowej, będzie miał możliwość
zaprezentowania swojej pracy na

20.05.2012 r.

wydrukowanym, oficjalnym
obchodów MAD 2012;

plakacie

- Patchwork - zaproszenie do
współpracy organizacji pozarządowych,
koncernów, firm oraz osób prywatnych
(każdego kto będzie chciał w ramach
wolontariatu przyłączyć się do realizacji
projektu). Wspólne uszycie ogromnego
patchworku będącego symbolem naszej
pamięci o osobach zmarłych na AIDS w
Polsce. Każdy kto zadeklaruje chęć
przystąpienia do projektu będzie miał
możliwość uszycia swojej własnej części
patchworku o wymiarach 1x1 m. Po
zebraniu wszystkich elementów złączymy
je w jeden wielki patchwork – symbol
jedności, siły oraz naszej pamięci o
zmarłych. Gotowy patchwork zostanie
zaprezentowany mieszkańcom Warszawy
na Placu Zamkowy w trakcie obchodów
Memorial AIDS Day 2012 w dniu 20
maja 2012. Wokół patchworku wspólnie
z uczestnikami happeningu zapalimy
świece – symbol naszej pamięci o
osobach zmarłych na AIDS w Polsce.
„Patchwork 4” jest czwartą edycją
ogólnopolskiego projektu, mającym na
celu zjednoczenie we współpracy
większości organizacji pozarządowych w
Polsce, działających na polu profilaktyki
HIV/AIDS, przeciwdziałania narkomanii

oraz opieki nad osobami żyjącymi z HIV
i chorymi na AIDS. Patchwork jako
symbol pamięci o osobach zmarłych na
AIDS został zapoczątkowany w 1987
roku w USA przez Cleve'a Jones'a, który
w ten sposób chciał uczcić pamięć po
swoim przyjacielu zmarłym na AIDS
Marvinie Feldmanie. Patchworki przez
wiele lat stanowiły i nadal stanowią
nieodłączny element wielu obchodów
Memorial AIDS Day na całym świecie.
- Koncert Pamięci - zorganizowanie w
jednym
ze
stołecznych
klubów
młodzieżowych Koncertu Pamięci z
udziałem artystów polskiej sceny
muzycznej. W trakcie koncertu akcja
informacyjno-edukacyjna
na
temat
HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań
seksualnych, STI i narkomanii wśród
młodzieży, gości klubu. Wspólnie z
zaproszonymi wykonawcami w trakcie
koncertu promowana będzie wśród gości
odpowiedzialność za siebie i partnera/kę
oraz testowanie w kierunku HIV.
Rozdanie przy pomocy partyworkerów/ek
ok. 800 sztuk bezpłatnych pakietów
edukacyjno-profilaktycznych i ok. 500
ulotek.
- Kampania społeczna przeprowadzenie społecznej kampanii
medialno-outdoorowej zachęcającej do

testowania w kierunki HIV pn. „Nie
mam nic do ukrycia – zrobiłem/zrobiłam
test na HIV!”. Kreacja kampanii zostanie
przygotowana przez jedna z największych
agencji promocyjnych w Polsce JWT (J.
Walter Thompson).
3.

Konkurs Pozytywnie Otwarci

4.

Projekt profilaktyczny
SafeGames Polska
organizowany na czas
Mistrzostw Europy w piłce
nożnej EURO 2012

Gilead Sciences Poland Sp. z
o.o.

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu
na programy edukacyjno- informacyjne z
zakresu
profilaktyki
HIV/AIDS.
Niezależna kapituła wybiera laureatów,
dla których granty na realizację
programów ufundował wnioskodawca.
Równocześnie
będą
prowadzone
działania w mediach promujące fakt, że z
HIV/AIDS też też można normalnie żyć i
pracować.

corocznie

Podczas Euro 2012 w Polsce zostanie
przeprowadzona kampania edukacyjno –
informacyjna dotycząca bezpieczeństwa
seksualneg, zorganizowana w ramach
projektu SafeGames Polska, którego
założeniem jest stworzenie strategicznego
partnerstwa organizacji współpracujących
przy projekcie. Promowany będzie
bezpieczniejszy seks, przeciwdziałanie
przemocy oraz ograniczenie szkód
związanych z używaniem narkotyków i
alkoholu. Kampania będzie skierowana
zarówno do Polaków jak i setek tysięcy

8 czerwca – 1 lipca
2012

turystów, którzy przybędą do Polski na
piłkarskie święto.
Przewidziana jest aktywność
wolontariuszy w miejscach wydarzeń
sportowych, artystycznych, kulturalnych.
Na czas kampanii zostaną przygotowane
m. in. materiały edukacyjne, materiały
informacyjne do dystrybucji w pubach,
klubach, strona internetowa, powstaną
profile informujące o projekcie na
ogólnodostępnych profilach
społecznościowych (Facebook, Twitter),
zostaną wykorzystane także narzędzia
internetowe. Wolontariusze zajmujący się
rozdawnictwem materiałów edukacyjnych
będą mieli jednolite stroje z logiem
projektu, obecne będą także osoby w
specjalnie przygotowanych strojach
przedstawiających superbohaterów takich
jak Kapitan Kondom czy Człowiek
Metadon.
5.

Platforma – portal edukacyjny
dla pacjentów żyjących z HIV i
chorych na AIDS – CD4

Abbott Laboratories Poland Sp. Informacja, porady dla pacjentów
z o.o.
udzielane przez ekspertów, ogólna wiedza
dla pacjentów świeżo zdiagnozowanych.

6.

Konferencja „Dostępność i Global Drug Policy Program
skuteczność serwisów redukcji OSF c/o Helsińska Fundacja
szkód – Wytyczne ECDC i Praw Człowieka
EMCDDA dot. zapobiegania i
nadzoru
nad
chorobami
zakaźnymi
wśród
osób
używających narkotyków drogą

5 lat

Celem konferencji jest poprowadzenie 26.06.2012 r.
dyskusji
między
departamentami
rządowymi,
służbami
zdrowia
i
organizacjami pozarządowymi czynnymi
(także pośrednio) w obszarze polityki
narkotykowej, redukcji szkód i HIV/AIDS.
Podczas gdy EMCDDA skupia się na

iniekcyjną i ich przełożenie na
Polskę.”

Europie a UNAIDS ma światowy mandat,
obie instytucje są zgodne, że redukcja
szkód jest skuteczną filozofią zapobiegania
HIV. Jakie są niezbędne elementy i skala
skutecznych strategii redukcji szkód? - W
dyskusji
panelowej
wezmą
udział przedstawiciele z Krajowego Biura
ds.
Przeciwdziałania
Narkomanii,
z Narodowego
Instytutu
Zdrowia
Publicznego
–
Państwowy Zakład
Higieny, z Krajowego Centrum ds
AIDS oraz z Fundacji Redukcji Szkód.
Popołudniowa dyskusja będzie miała
charakter nieformalny i interaktywny.
Uczestnicy konferencji wezmą udział w
grupach roboczych, by wspólnie omówić
sytuację w Polsce i opracować wytyczne.
Ostatnia
część
konferencji
będzie
poświęcona
otwartej
debacie wśród
wszystkich uczestników

7.

Kampania społeczna w zakresie Polskie Towarzystwo oświaty Kampania mająca na celu wzrost wiedzy o 01.08 – 25.10.2012 r.
profilaktyki HIV/AIDS w woj. Zdrowotnej o/ Białystok
HIV/AIDS oraz zachęcenie mieszkańców
podlaskim
woj. podlaskiego do testowania w
kierunku HIV, prowadzona w lokalnych
mediach

8.

Projekt „Polska PLUS”

Zjednoczenie
na
Żyjących z HIV/AIDS
“Pozytywni w Tęczy”

Rzecz

Zadanie ma na celu zorganizowanie cyklu
szkoleń wzmacniających kompetencje
zawodowe i społeczne uczestników zajęć
oraz docelowo wzmacniających potencjał
instytucjonalny polskich organizacji

01.06.2012 –
31.12.2012

pozarządowych zajmujących się
problematyką HIV/AIDS (edukacją,
profilaktyką i wsparciem osób żyjących z
HIV i chorych na AIDS). Zorganizowane
będzie sześć dwudniowych zjazdów
szkoleniowych, każdy zjazd po 16 godzin
szkoleniowych (łącznie 96 godzin
szkoleń). Cykl szkoleń zakłada
wyszkolenie 36-osobowego zespołu
pracowników/czek i wolontariuszy/ek
przygotowującego do dobrego zarządzania
swoimi organizacjami pozarządowymi i
jednocześnie do podejmowania
profesjonalnej współpracy w ramach
realizacji zadania oraz po jej zakończeniu.
Cykl szkoleń ma na celu przede wszystkim
wzmocnienie i rozwój organizacji słabo
rozwiniętych instytucjonalnie oraz
standaryzację i profesjonalizację usług
świadczonych przez organizację przy
jednoczesnym wypracowaniu wspólnego
modelu współpracy, wymiany dobrych
praktyk, powstania sieci kontaktów oraz
zaplanowania wspólnych działań i
ujednoliconej strategii działań organizacji
pozarządowych zajmujących się
problematyką HIV/AIDS w Polsce.
9.

„Pozytywne Życie - o
profilaktyce HIV/AIDS dla
edukatorów’

Zjednoczenie
na
Żyjących z HIV/AIDS
“Pozytywni w Tęczy”

Rzecz

Wydanie i promocja publikacji o
charakterze edukacyjnym, zawierającej
oprócz merytorycznego wprowadzenia

01.09 – 31.12.2012 r.

zestawy ćwiczeń interaktywnych do użycia
przez nauczycieli/edukatorów.
10.

Wojewódzkie Obchody
Regionalne Centrum Polityki
Światowego Dnia AIDS 2012 w Społecznej w Łodzi – Jednostkę
regionie łódzkim
Organizacyjną
Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi.

1.Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o
HIV/AIDS dla młodzieży.
2. Wojewódzka kampania „Wiedza
wygrywa z HIV”.

11.

Portal internetowy
www.leczhiv.pl

12.

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Gimnazjum Zespołu Szkół w Dwuetapowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS Grudzień 2012 r. – luty
o HIV/AIDS
Węglińcu
dla młodzieży gimnazjalnej
2013 r.

13.

XXI Ogólnopolska Olimpiada
Polski Czerwony Krzyż
Promocji Zdrowego Stylu Życia

01.12.2012 r

Gilead Sciences Poland Sp. z Portal spełnia rolę Wirtualnego Punktu
Długoterminowe,
o.o.
Pomocy dla osób żyjących z HIV. Znaleźć rozpoczęcie 01.06.2012
w nim można artykuły o różnych
r.
aspektach życia z wirusem pióra
wybitnych specjalistów. Bezpłatnych
odpowiedzi na zadane e-mailem pytania
udzielają: profesjonalny edukator,
psycholog i prawnik współpracujący z
Fundacją Edukacji Społecznej. Portal jest
przeznaczony dla osób wyłącznie
seropozytywnych i ich bliskich.

Wieloetapowy konkurs dotyczący
promocji zdrowia, w tym zapobiegania
HIV dla uczniów w wieku 14 – 19 lat z
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
całego kraju.

Październik 2012 – maj
2013 r.

14.

Centralne obchody Światowego
Dnia AIDS (World AIDS Day)

Zjednoczenie
na
Żyjących z HIV/AIDS
“Pozytywni w Tęczy”

15.

VII edycja Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS

Zespół Szkół Publicznych w
Czerniejewie.

Rzecz

Organizacja edukacyjno-profilaktycznych
happeningów na politechnice
Warszawskiej i Dworcu Centralnym w
Warszawie.
Koncert charytatywny w Klubie ‘Galeria”
Konkurs fotograficzno-plastyczny dla
szkół artystycznych na najlepszy plakat
WAD.
Przeprowadzenie społecznej kampanii
zachęcającej do testowania „Nie mam nic
do ukrycia”.

30.11 – 01.12.2012 r.

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla
młodzieży gimnazjalnej

05.12.2012 r.

25.03.2013 r.

2013
1.

XVII Ponadregionalne
Stowarzyszenie Klub
Mikołowskie
Seminarium Abstynenta „Powrót”
Trzeźwościowe
na
temat:
„Zachowania
ryzykowne
i
ryzykanckie wśród młodzieży, w
tym młodych kierowców w
ruchu drogowym oraz im
przeciwdziałanie”,

Edukacja publiczna dotycząca zachowań
ryzykownych i ryzykanckich wśród
młodzieży, zwrócenie uwagi na istotę i
konsekwencje tych zachowań, analiza ich
przyczyn oraz możliwości
przeciwdziałania.

2.

Trzecia
edycja
konkursu Gilead Sciences Poland Sp. z
„Pozytywnie Otwarci”
o.o.

Konkurs
dla
organizacji 2013 r.
pozarządowych,
placówek
ochrony
zdrowia i organów samorządu zachęcający
do podjęcia konkretnych, kreatywnych
działań w trzech ogólnych obszarach:
1. Edukacja i aktywizacja w obszarze

HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia
dla osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS;
2. Profilaktyka, jako podstawowy
element zapobiegania zakażeniom
HIV wśród ogółu społeczeństwa, a
w szczególności wśród osób o
zwiększonym poziomie zachowań
ryzykownych;
3. Diagnostyka i monitoring HIV z
uwzględnieniem
atmosfery
i
warunków, w jakich odbywa się
testowanie.
3.

I edycja Konferencji naukowo- Katedra i Zakład Zdrowia
dydaktycznej „Zdrowie
Publicznego WUM
seksualne jako problem zdrowia
publicznego”, zatytułowana
„Zdrowie seksualne to również
profilaktyka zakażeń
HIV/AIDS”

Konferencja
dotycząca
zdrowia 13.03.2013 r.
seksualnego
kobiet
i
mężczyzn,
propagowanie wiedzy na temat HIV/AIDS
oraz
promowanie
zachowań
ukierunkowanych
na
zapobieganie
HIV/AIDS dla studentów kierunków
nauka o zdrowiu.

4.

Materiały edukacyjne dotyczące AbbVie Polska Sp. z o.o.
profilaktyki HIV/AIDS dla
kobiet oraz kampania
profilaktyczna

Zwrócenie uwagi na problemy zdrowia 2013 r.
populacji, w szczególności kobiet, w
kontekście ich seksualności

5.

Konferencja
„Wychowanie Nieformalna Grupa Edukatorów
seksualne – szanse i zagrożenia Seksualnych NAWIGATOR
związane z wpływem rodziny,
szkoły,
rówieśników
oraz
mediów
na
rozwój
i
funkcjonowanie seksualne dzieci

Tworzenie
płaszczyzny
wymiany 16.03.2013 r.
doświadczeń środowisk propagujących
ideę zdrowia reprodukcyjnego, również w
kontekście
zapobiegania
chorobom
przenoszonym drogą płciową, w tym
HIV/AIDS, dyskusja o wpływie rodziny,

i młodzieży” w Instytucie
Psychologii
Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie

szkoły, rówieśników oraz mediów na
rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i
młodzieży.

6.

Wojewódzki
Konkurs
pn. Regionalnego Centrum
„Mamy teatr w sobie” na Polityki Społecznej w Łodzi
scenariusz
przedstawienia
teatralnego
z
zakresu
profilaktyki uzależnień

Konkurs skierowany do uczniów szkół 13.03 – 01.12.2013 r.
ponadgimnazjalnych
z
terenu
województwa
łódzkiego,
którego
rozstrzygnięcie nastąpi 1 grudnia 2013 r.,
w czasie Wojewódzkich Obchodów
Światowego Dnia AIDS.

7.

. KL.3B – Klub Lidera ‘Bądź Stowarzyszenie na rzecz Osób Działania skierowane do
Bardziej Bezpieczny”
Żyjących z Wirusem HIV, studenckiej w Małopolsce
Chorych na AIDS i ich Bliskich
„Jeden Świat”

8.

Ogólnopolski Projekt
Peer Education HIV/AIDS

9.

Konferencja „Zakażenia HIV i Wojewódzka Stacja Sanitarnochoroba AIDS – co powinni Epidemiologiczna w Krakowie
wiedzieć pracownicy medyczni.

Wzrost zainteresowania rolą działań 05.11.2013 r.
zapobiegawczych podejmowanych przez
pracowników medycznych w odniesieniu
do problemu HIV/AIDS.

10.

Aplikację
internetową
pod Urząd Marszałkowski
nazwą „Podlasie bez HIV”.
Województwa Podlaskiego

Propagowanie wiedzy na temat HIV/AIDS 2013 r.
oraz
promowanie
zachowań
ukierunkowanych
na
zapobieganie

IFMSA Warszawa

populacji 2013 r.

Ogólnopolski program edukacji młodzieży 2013 r.
szkolnej
w
zakresie
profilaktyki
HIV/AIDS
oraz
innych
chorób
przenoszonych drogą płciową, skierowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

HIV/AIDS poprzez nowoczesne nośniki
informacji
11.

VIII
edycja
Powiatowego Zespół Szkół Publicznych w Inspirowanie młodzieży do zachowań 15.11 – 06.12.2013 r.
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS Czerniejewie
korzystnych dla jej zdrowia, w celu
zmniejszenia zagrożenia zakażeniem HIV.

12.

VIII
Powiatowy
Wiedzy o HIV/AIDS

13.

Projekt
„Europejski
Testowania”

Konkurs Zespół Szkół w Węglińcu

profilaktyczny
Tydzień

Zwiększenie wiedzy o HIV/AIDS oraz Grudzień 2013 –
inspirowanie młodzieży do zachowań 14.03.2014 r.
korzystnych dla jej zdrowia, w celu
zmniejszenia zagrożenia zakażeniem HIV.
Inicjatywa Krajowego Centrum ds. AIDS, 22 – 29.11.2013 r.
aby
do
Europejskiego
Tygodnia
Testowania na HIV przystąpiły punkty
konsultacyjno-diagnostyczne (PKD), w
których można anonimowo i bezpłatnie
wykonać test na HIV. Centrum
sfinansowało dodatkowe godziny pracy
punktów.
Akcja prowadzona była w 12 PKD w
następujących miastach: Kraków, Gorzów
Wielkopolski, Lublin, Chorzów, Zielona
Góra, Wrocław, Częstochowa, Warszawa
(PKD prowadzone przez Fundację
Edukacji Społecznej i Społeczny Komitet
ds. AIDS), Szczecin, Słupsk, Gdańsk.

2014
1.

Czwarta
edycja
konkursu Gilead Sciences Poland Sp. z
Konkurs
dla
organizacji 2014 -2015
„Pozytywnie Otwarci”
o.o.
pozarządowych,
placówek
ochrony
zdrowia i organów samorządu zachęcający
do podjęcia konkretnych, kreatywnych
działań w trzech ogólnych obszarach:
- Edukacja osób seropozytywnych ze
szczególnym uwzględnieniem adherencji,
jako podstawowego warunku prowadzenia
efektywnego
leczenia
antyretrowirusowego.
- Edukacja w obszarze zakażeń HIV oraz
promowanie odpowiedzialnego stylu życia
wśród osób ze środowisk najczęściej
podejmujących ryzykowne zachowania,
jako istotny element zapobiegania
rozprzestrzenianiu się HIV.
- Edukacja i profilaktyka HIV/AIDS
skierowana do osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z
dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku oraz
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- Edukacja skierowana do młodzieży:
uczniów gimnazjów, szkół średnich
i studentów, w obszarze profilaktyki
HIV/AIDS, HBV i HCV prowadzona
na terenie placówek oświatowych, domów
dziecka i świetlic środowiskowych, oraz
podczas imprez masowych, a w
szczególności festiwali muzycznych takich

jak np. Przystanek Woodstock, Open'er
Festival, czy Jarocin Festiwal.
Klub Edukacja publiczna dotycząca zachowań 14.042014 r.
ryzykownych i ryzykanckich wśród
młodzieży, zwrócenie uwagi na istotę i
konsekwencje tych zachowań, analiza ich
przyczyn
oraz
możliwości
przeciwdziałania.

2.

XVIII Ponadregionalne
Stowarzyszenie
Mikołowskie
Seminarium Abstynenta „Powrót”
Trzeźwościowe
na
temat:
„Krzywdzenie
oraz
zaniedbywanie
emocjonalne
dzieci
i
młodzieży.
Konsekwencje,
przeciwdziałanie, wzmacnianie
rodzin”

3.

IX
edycja
Powiatowego Zespół Szkół Publicznych w Inspirowanie młodzieży do zachowań 16.10 – 05.12.2014 r.
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS Czerniejewie
korzystnych dla jej zdrowia, w celu
zmniejszenia zagrożenia zakażeniem HIV.
Przedsięwzięcie
edukacyjno- Międzynarodowe
Wzrostu zainteresowania społeczeństwa 2014
informacyjne pt. „Tramwaj Stowarzyszenie
Studentów zdrowiem oraz edukacją z zakresu
zwany pożądaniem”
Medycyny IFMSA Poland
profilaktyki chorób przenoszonych drogą
płciową, w szczególności HIV/AIDS.

4.

Obchody Światowego
AIDS w woj. łódzkim

Dnia Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi

5.

HIV i AIDS w Polskim Języku Polski
Związek
Migowym (PJM)
Oddział Łódzki

Popularyzowanie wiedzy o profilaktyce 2014
HIV/AIDS
wśród
mieszkańców
województwa.

Głuchych Wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki 2014
HIV/AIDS
wśród
niesłyszących
mieszkańców województwa łódzkiego.

6.

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Polski Czerwony Krzyż
Promocji Zdrowego Stylu Życia,

Kształtowanie wśród młodzieży szkolnej 2014
umiejętności niezbędne do ochrony i
doskonalenia zdrowia.

2015
1.

Przedsięwzięcie
edukacyjno- GSK Services Sp. Z O.O.
informacyjne
pt. „Badanie
metod
komunikacji
osób
żyjących z HIV (z lekarzami,
organizacjami
pacjenckimi,
innymi pacjentami)

Pomoc w wypracowaniu rozwiązań 2015
wspierających pacjentów w komunikacji z
lekarzami i innymi pacjentami, a tym
samym wpłynie na poprawę jakości ich
życia.

2.

Piąta
edycję
konkursu Gilead Sciences Poland Sp. z Zachęcenie organizacji pozarządowych, 2015 - 2016
„Pozytywnie Otwarci”
o.o.
placówek ochrony zdrowia i organów
samorządu do podjęcia konkretnych,
kreatywnych działań w następujących
obszarach:
- Edukacja i aktywizacja w obszarze
HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
- Profilaktyka, jako podstawowy element
zapobiegania zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa, a w szczególności
wśród osób o zwiększonym poziomie
ryzykownych zachowań;

3.

XIX
Ponadregionalne Stowarzyszenie „Powrót”
Mikołowskie
Seminarium
Trzeźwościowe na temat: „Jak
to jest z uzależnieniami od
środków
psychoaktywnych?
Nowe spojrzenie. Najnowsze
tendencje dotyczące rozwiązania
problemów uzależnień” – w
zakresie kompetencji

4.

Przedsięwzięcie
edukacyjno- Międzynarodowe
Wzrost zainteresowania społeczeństwa 2015
informacyjne pt. „Tramwaj Stowarzyszenie
Studentów zdrowiem oraz edukacją z zakresu
zwany pożądaniem”
Medycyny IFMSA Poland
profilaktyki zakażeń przenoszonych drogą
płciową, w szczególności HIV/AIDS.

5.

Wydanie antydyskryminacyjnej Stowarzyszenie Profilaktyki i zwiększenie wiedzy nauczycieli i uczniów 2015
gry planszowej,
Wsparcia w Zakresie HIV/AIDS na temat HIV/AIDS, a przez to
„Jeden Świat”
doprowadzenie do zmniejszenia poziomu
dyskryminacji wobec osób żyjących z HIV
i chorych na AIDS.

6.

X
edycja
Powiatowego Zespół Szkół Publicznych w Inspiracja młodzieży do zachowań 2015
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS Czerniejewie.
korzystnych dla jej zdrowia, co pozwoli
zmniejszyć zagrożenie zakażeniem HIV.

7.

Projekt
profilaktycznoedukacyjny, skierowany do
lokalnej
społeczności
w
Małopolsce i na Podkarpaciu pn.
KL.3B – Klub Liderów „Bądź

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Żyjących z Wirusem HIV,
Chorych na AIDS i ich Bliskich
„Jeden Świat”

Ograniczenie
negatywnych
zjawisk, 30.03.2015
których ofiarami są młodzi ludzie.

Propagowanie
pozytywnych
postaw 2015
prozdrowotnych
w
lokalnych
środowiskach
w
województwie
małopolskim i podkarpackim.

Bardziej Bezpieczny”

8.

Przedsięwzięcie
edukacyjno- MEDIAPLANET
informacyjne
pt.
„Zdrowie
seksualne – kampania prasowointernetowa,

Wzrost zainteresowania społeczeństwa rozpoczęcie
zdrowiem seksualnym oraz edukacją 29.06.2015 r.
z zakresu
profilaktyki
zakażeń
przenoszonych
drogą
płciową,
w
szczególności HIV/AIDS.

9.

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Polski Czerwony Krzyż
Promocji Zdrowego Stylu Życia

kształtowanie wśród młodzieży szkolnej 2015
umiejętności niezbędnych do ochrony i
doskonalenia zdrowia.

10.

konkurs wiedzy o HIV/AIDS PSSE w Nowym Targu
pod hasłem „Nie daj szansy
AIDS”,

Inspiracja młodzieży do zachowań 2015
korzystnych dla jej zdrowia, co pozwoli
zmniejszyć zagrożenie zakażeniem HIV.

11.

X Powiatowy Konkurs Wiedzy Zespołu Szkół w Węglińcu
o HIV/AIDS organizowany w
Zespole Szkół w Węglińcu

Inspiracja młodzieży do zachowań 2015
korzystnych dla jej zdrowia, co pozwoli
zmniejszyć zagrożenie zakażeniem HIV.

Kampania społeczna
HlVokryzja – wyleczmy się

Fundacja
Zdrowia.

Studio

Psychologii Zmiana sposobu postrzegania osób
seropozytywnych w Polsce.

2015

2016
1.

Szósta
edycja
konkursu Gilead Sciences Poland Sp. z Zachęcenie organizacji pozarządowych, 2016 - 2017
„Pozytywnie Otwarci”
o.o.
placówek ochrony zdrowia i organów
samorządu do podjęcia konkretnych,

kreatywnych działań w następujących
obszarach:
- Edukacja i aktywizacja w obszarze
HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
- Profilaktyka, jako podstawowy element
zapobiegania zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa, a w szczególności
wśród osób o zwiększonym poziomie
ryzykownych zachowań.
2.

Przedsięwzięcie
edukacyjno- Międzynarodowe
informacyjne
dotyczące Stowarzyszenie
Studentów
HIV/AIDS pt. „Tramwaj zwany Medycyny IFMSA Poland
pożądaniem”,

przyczynienie
się
do
wzrostu 2016
zainteresowania społeczeństwa edukacją z
zakresu
profilaktyki
zakażeń
przenoszonych
drogą
płciową,
w
szczególności HIV/AIDS.

3.

Raport z badań „Analiza
sposobu prezentowania HIV i
osób żyjących z HIV w mediach
ogólnopolskich“.

raport, zawierający rekomendacje dla 2016
pracowników mediów jako przydatne
narzędzie dla osób chcących w sposób
niestygmatyzujący i poprawny pisać o
HIV/AIDS.

4.

Warsztaty MEDICINARIA V Stowarzyszenie
edycja pt. ,,HIV/AIDS - nadal dla Zdrowia”
poważne zagrożenie”

5.

XX Jubileuszowe
Stowarzyszenie „Powrót”
Ponadregionalne Mikołowskie
Seminarium Trzeźwościowe na
temat: „Strategie profilaktyczne
ograniczające
zjawiska

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Żyjących z Wirusem HIV,
Chorych na AIDS i ich Bliskich
„Jeden Świat”

„Dziennikarze Uzyskają wiedzy o różnych aspektach 2016
HIV/AIDS
przez
dziennikarzy
–
uczestników warsztatów
Ograniczanie
negatywnych
zjawisk, 21.03.2016
których ofiarami są młodzi ludzie

dysfunkcji społecznych wśród
młodzieży”
6.

XXV edycja Ogólnopolskiej PCK
Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia

Działania adresowane do środowiska 11.2016 – 05.2017 r.
dziecięco-młodzieżowego, kształtowanie
postaw i zachowań prozdrowotnych wśród
młodzieży.

7.

XI edycja Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS

Zespół Szkół Publicznych w Propagowanie wiedzy z zakresu wczesnej 10 – 12.2016 r.
Czerniejewie
profilaktyki, zagrożeń związanych z
ryzykownymi
zachowaniami,
kształtowanie postawy tolerancji
wobec osób żyjących z HIV oraz ukazanie
problemów osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS - w ramach działań
Zespołu ds. Promocji Zdrowia.

8.

Wojewódzkie obchody
Światowego Dnia AIDS 20l6

Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi - Jednostka
organizacyjna Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi.

9.

XI Powiatowy Konkurs Wiedzy Zespół Szkół w Węglińcu
o HIV/AIDS

Spopularyzowanie wiedzy społeczeństwa 12.2016 r.
na temat zwalczania AIDS oraz
zapobiegania zakażeniom HIV.
Propagowanie wiedzy z zakresu wczesnej 12.2016 – 05.2017 r.
profilaktyki, zagrożeń związanych z
ryzykownymi zachowaniami związanymi
z HIV/AIDS

2017
1.

Ósma edycja konkursu
„Pozytywnie Otwarci”

Program “Pozytywnie Otwarci” Zachęcenie organizacji pozarządowych,
Gilead Sciences Poland Sp. z
placówek ochrony zdrowia i organów
o.o.
samorządu do podjęcia konkretnych,
kreatywnych działań w następujących

2018 - 2019

obszarach:
- Edukacja i aktywizacja w obszarze
HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
- Profilaktyka, jako podstawowy element
zapobiegania zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa, a w szczególności
wśród osób o zwiększonym poziomie
ryzykownych zachowań.
2.

Przedsięwzięcie edukacyjnoMiędzynarodowe
informacyjne dotyczące
Stowarzyszenie Studentów
HIV/AIDS pt. „Tramwaj zwany Medycyny IFMSA Poland
pożądaniem”,

3.

Kampania społeczna „Lubisz
Fundacja Instytut Praw Pacjenta Zachęcenie osób mających zachowania
ryzyko? Sprawdź czy wygrałeś”, i Edukacji Zdrowotnej
narażające na zakażenie HIV do
wykonywania testów w kierunku HIV.

4.

VI edycja Warszawskich Dni
Nauki o Zdrowiu,

5.

Kampania edukacyjna
Wydział Zdrowia i Spraw
HIV/AIDS i innych chorób
Społecznych Urzędu Miejskiego
przenoszonych drogą płciową,
Wrocławia
skierowana do społeczności
szkół ponadpodstawowych:
uczniów, nauczycieli i rodziców
we Wrocławiu.

Studenckie Koło Naukowe
Managerów Zdrowia
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Przyczynienie się do wzrostu
2017
zainteresowania społeczeństwa edukacją z
zakresu profilaktyki zakażeń
przenoszonych drogą płciową, w
szczególności HIV/AIDS.
2017

Wymiana doświadczeń naukowych w
obszarze nauk o zdrowiu i zdrowia
publicznego, w tym również profilaktyki
zakażeń przenoszonych drogą płciową, w
szczególności HIV/AIDS.

2017

Zainspirowanie młodzieży do zachowań
korzystnych dla jej zdrowia, zmniejszenie
zagrożenia zakażeniem HIV i innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową.

2017

6.

Konferencja edukacyjna pt.
Małopolski Państwowy
„Jak prowadzić profilaktykę
Wojewódzki Inspektor
zakażeń HIV i innych chorób
Sanitarny
przenoszonych drogą płciową?”
w Krakowie

7.

XII edycja Powiatowego
Szkoła Podstawowa
Zainspirowanie młodzieży do zachowań
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS, im. Onufrego Kopczyńskiego w korzystnych dla jej zdrowia, zmniejszenie
dla szkół powiatu
Czerniejewie
zagrożenia zakażeniem HIV.
gnieźnieńskiego.

8.

XXVI edycja Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia

PCK

Zachęcenie uczestników do podejmowania 22.11.2017
działań profilaktycznych i
wychowawczych, które byłyby ściśle
nastawione na zapobieganie zakażeniom
HIV wśród młodzieży i osób dorosłych
oraz dostosowane do aktualnego poziomu
ich wiedzy i emocjonalnego
zaangażowania w ten problem.
11 – 12.2017

Działania adresowane do środowiska
2017 – 2018
dziecięco-młodzieżowego, kształtowanie
postaw i zachowań prozdrowotnych wśród
młodzieży.

2018
1.

Ósma edycja konkursu
„Pozytywnie Otwarci”

Program “Pozytywnie Otwarci” Zachęcenie organizacji pozarządowych,
Gilead Sciences Poland Sp. z
placówek ochrony zdrowia i organów
o.o.
samorządu do podjęcia konkretnych,
kreatywnych działań w następujących
obszarach:
- Edukacja i aktywizacja w obszarze
HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
- Profilaktyka, jako podstawowy element
zapobiegania zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa, a w szczególności

2018 - 2019

wśród osób o zwiększonym poziomie
ryzykownych zachowań.
2.

XII Powiatowy Konkurs Wiedzy Szkoła Podstawowa im. Marii
o HIV/AIDS
Krasickiej w Węglińcu

Propagowanie wiedzy z zakresu wczesnej
profilaktyki, zagrożeń związanych z
ryzykownymi zachowaniami związanymi
z HIV/AIDS

2018

3.

Przedsięwzięcie edukacyjnoMiędzynarodowe
informacyjne dotyczące
Stowarzyszenie Studentów
HIV/AIDS pt. „Tramwaj zwany Medycyny IFMSA Poland
pożądaniem”

Wzrostu zainteresowania społeczeństwa
edukacją z zakresu profilaktyki zakażeń
przenoszonych drogą płciową, w
szczególności HIV/AIDS.

2018

4.

II Pomorski Festiwal Krótkich
Filmów o HIV, Gdyńskie
Centrum Filmowe

PTOZ

Zwiększenie wiedzy młodzieży HIV/AIDS 25.04.2018 r.
oraz zachowaniach korzystnych dla
zdrowia, co pozwoli ograniczyć narażenie
na zakażenie HIV.

5.

14th International Medical
Congress

Studenckie Towarzystwo
Naukowe
Warszawski Uniwersytet
Medyczny

Wzrost zainteresowania studentów
tematyką HIV/AIDS.

10 – 13.05.2018 r.

6.

Konferencja w ramach
Urząd Marszałkowski
Międzynarodowego Dnia
Województwa
Pamięci o Zmarłych na AIDS – Zachodniopomorskiego
„Społeczne aspekty HIV/AIDS z
perspektywy minionych lat”,
Szczecin

Inspiracja uczestników: młodzieży,
przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego, policji i oświaty do
działań ograniczających zagrożenie
zakażeniem HIV.

28.05.2018 r.

7.

XXVII Ogólnopolska Olimpiada PCK
Promocji Zdrowego Stylu Życia

Działania adresowane do środowiska
młodzieżowego, kształtowanie postaw i
zachowań prozdrowotnych wśród
młodzieży.

2018

8.

XVIII edycja Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS
pod hasłem „Nie daj szansy
AIDS”, w powiecie
nowotarskim.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu

Zwiększenie wiedzy młodzieży HIV/AIDS 2018
oraz zachowaniach korzystnych dla
zdrowia, co pozwoli ograniczyć narażenie
na zakażenie HIV.

2019
1.

Dziewiąta edycja konkursu
„Pozytywnie Otwarci”

Program “Pozytywnie Otwarci” Zmobilizowanie organizacji
2019
Gilead Sciences Poland Sp. z
pozarządowych, placówek ochrony
o.o.
zdrowia i organów samorządu do podjęcia
konkretnych, kreatywnych działań w
następujących obszarach:
•
Edukacja i aktywizacja w obszarze
HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
•
Profilaktyka, jako podstawowy
element zapobiegania zakażeniom HIV
wśród ogółu społeczeństwa, a w
szczególności wśród osób o zwiększonym
poziomie ryzykownych zachowań.

2.

Przedsięwzięcie edukacyjnoMiędzynarodowe
informacyjne dotyczące
Stowarzyszenie Studentów
HIV/AIDS pt. „Tramwaj zwany Medycyny IFMSA Poland
pożądaniem”

Wzrostu zainteresowania społeczeństwa
edukacją z zakresu profilaktyki zakażeń
przenoszonych drogą płciową, w
szczególności HIV/AIDS.

2019

3.

Konferencja „Rola samorządów Fundacja Edukacji Społecznej
w przeciwdziałaniu HIV – Fast
Track Cities”, Warszawie.

Wzmocnienie działań samorządów w
skutecznym prowadzeniu programów
profilaktyki HIV/AIDS i działań na rzecz
poprawy jakości życia osób żyjących z
HIV i chorych na AIDS

25.10.2019 r.

4.

III Konferencja Naukowa
„Choroby zakaźne i
pasożytnicze człowieka –
problem współczesnego
społeczeństwa“, Lublin

Fundacja na rzecz promocji
nauki i rozwoju TYGIEL

Uaktualnienie wiedzy oraz weryfikacji
postępowania w przypadku chorób
zakaźnych i pasożytniczych.

15.11.2019 r.

5.

XIX edycja Powiatowego
Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS
pod hasłem „Nie daj szansy
AIDS”, w powiecie
nowotarskim.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym
Targu

Zwiększenie wiedzy młodzieży HIV/AIDS 2019 r.
oraz zachowaniach korzystnych dla
zdrowia, co pozwoli ograniczyć narażenie
na zakażenie HIV.

6.

Działania informacyjnoedukacyjne w związku z
obchodami Światowego Dnia
AIDS.

Studenckie Koło Naukowe przy
Klinice Chorób Zakaźnych,
Tropikalnych i Hepatologii
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego

Profilaktyka HIV/AIDS prowadzona przez 11 - 12.2019 r.
studentów WUM na warszawskich
uczelniach wyższych w celu stosowania
zachowań korzystnych dla zdrowia,
sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i
innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową.

7.

Konferencja szkoleniowa pn.
Stowarzyszenie Solidarni
„Aktualne wyzwania w obszarze „PLUS” w Wandzinie
problematyki uzależnień,
HIV/AIDS i HCV. Leczenie,
profilaktyka, działalność
społeczna” połączona z
obchodami 30-lecia działalności
Stowarzyszenia Solidarni
„PLUS” w Wandzinie,
organizowaną w dniu
07.06.2019 r.

Zaprezentowanie i podsumowanie działań 07.06.2019 r.
pomocowych prowadzonych przez
Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w
obszarze profilaktyki i leczenia uzależnień,
chorób zakaźnych i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu na tle tych
problemów.

