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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

1

Przeprowadzenie ogólnopolskiej
kampanii społecznej z zakresu
HIV/AIDS/STI z użyciem optymalnych
kanałów komunikacji.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

W ramach działań w 2019 roku, będących kontynuacją kampanii
społecznej #mamczasrozmawiac:
1) zrealizowano wysyłkę informacji prasowej do 950 tytułów
prasowych na terenie kraju;
2) zamieszczono informację edukacyjną dotyczącą możliwości
testowania w kierunku HIV:
- w drukowanych wydaniach 22 gazet regionalnych na terenie
całej Polski oraz w ich serwisach internetowych;
- w czwartkowym wydaniu bezpłatnej gazety Naszemiasto.pl. w 16
miastach;
3) zamieszczono artykuł dotyczący profilaktyki HIV/AIDS/STI w
serwisach internetowych 25 gazet regionalnych oraz w ponad 500
serwisach naszemiasto.pl;
4) przeprowadzono emisję spotów w TVP, metrze, sieci kin Helios
oraz na dworcach PKP w całej Polsce, a także emisję spotu
radiowego w Radiu Kolor;
6) zrealizowano działania w Internecie, w tym:
- wpisy na Facebooku oraz Instagramie ambasadora
tegorocznych działań: Macieja Musiała – jednego z najbardziej
rozpoznawalnych młodych aktorów;
- kampanię bannerową typu pre-roll oraz typu display na
internetowych portalach informacyjnych, takich jak: Wp.pl, Onet.pl
oraz Interia.pl.

ogół społeczeństwa
przedstawiciele mediów
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba kampanii: 1

Planowana kwota:
635000,00
Wydatkowana kwota:
523714,68
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Udział Krajowego Centrum ds. AIDS
w konferencjach szkoleniowonaukowych, podczas których
prezentowane i przekazywane będą
materiały informacyjno-edukacyjne
na temat HIV/AIDS/STI.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Działania edukacyjne podczas imprez masowych dostępnych dla
ogółu społeczeństwa, w tym organizowanie stoisk informacyjnych
połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych. Krajowe
Centrum ds. AIDS inicjuje i czynnie uczestniczy w spotkaniach
ekspertów i konferencjach specjalistycznych oraz wydarzeniach
skierowanych do ogółu społeczeństwa:
informacji przygotował stoiska z materiałami informacyjnoedukacyjnymi
i zorganizował udział Centrum w:
- XIII Konferencji Top Medical Trends 2019 w Poznaniu (pod
patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej);
- Miasteczku Zdrowia dla mieszkańców Płocka, zorganizowanym
przez PKN Orlen;
- XXVI Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie”, z okazji Światowego Dnia AIDS.

ogół społeczeństwa
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
specjaliści/eksperci

liczba imprez: 3

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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Biuro.
Wydatki bieżące związane ze sprawnym funkcjonowanie biura
————————————————— oraz prawdłowym wykonywaniem wszystkich powierzonych
Krajowe Centrum ds AIDS
zadań.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

Wskaźnik dodatkowy 1: 1
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Finansowanie
Pozostałe

Planowana kwota:
3204000,00
Wydatkowana kwota:
3257711,91
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Kontynuacja zadań związanych z
rozwojem i wzmocnieniem systemu
szkoleń oraz popularyzowaniem
informacji na temat HIV/AIDS/STI
rozpoczętych w latach poprzednich.
—————————————————
organizacje pozarządowe

Zostały przeprowadzone następujące szkolenia z zakresu
HIV/AIDS :
- dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz dla
pracowników laboratoriów, punktów krwiodawstwa oraz innych
placówek wykonujących testy w kierunku HIV,
mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu
medycznego;
- szkolenie certyfikacyjne na doradców pracujących w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych;
- warsztatowe spotkanie informacyjno-edukacyjnego skierowane
do osób żyjących z HIV/AIDS.

5

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.

6

Przygotowanie lub wznowienie, druk i
dystrybucja materiałów zawierających
treści profilaktyczno-edukacyjne z
zakresu problematyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową.

Przygotowanie materiałów zarówno dla indywidualnego odbiorcy
jak i instytucji, które prowadzą działania edukacyjne skierowane
do różnych grup społecznych i zawodowych.
W ramach działalności wydawniczej zrealizowano usługę druku i
dystrybucji m.in. następujących pozycji:
- broszura „Zakażenia przenoszone drogą płciową, czyli jak dbać
————————————————— o zdrowie”;
Krajowe Centrum ds. AIDS
- broszura „HIV!? AIDS?! O co kaman?”;
- ulotka „PrEP”;
- broszura „Minirozmówki rodzinne”;
- kalendarz ścienny na rok 2020, promujący adres strony www KC
ds. AIDS, poradni internetowej HIV/AIDS oraz Telefonu Zaufania
HIV/AIDS;
- kalendarz książkowy na rok 2020 promujący punkty
anonimowego testowania w kierunku HIV oraz adres strony
aids.gov.pl;
-teczka na dokumenty z adresem strony www KC ds. AIDS,
poradni internetowej HIV/AIDS oraz numerem Telefonu Zaufania
HIV/AIDS.
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pielęgniarki podstawowej opieki
liczba szkoleń: 3
zdrowotnej
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji San
itarnej
specjaliści/eksperci
przedstawiciele instytucji lub
organizacji tworzących i realizujących
system szkoleń i certyfikacji
psycholodzy
terapeuci

ogół społeczeństwa
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
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

Planowana kwota:
130000,00
Wydatkowana kwota:
138069,98
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba obszarów tematycznych: 5

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
119500,00

liczba tytułów publikacji: 9

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
129653,64
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Finansowanie i współfinansowanie
Kontynuacja zadań realizowanych od wielu lat przez Krajowe
funkcjonowania punktów
Centrum we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
konsultacyjno - diagnostycznych
(PKD) prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
z profesjonalnym poradnictwem
okołotestowym. Aktualnie Krajowe
Centrum ds. AIDS współfinansuje
działalność 27 punktów PKD
—————————————————
organizacje pozarządowe

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
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
populacje kluczowe
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

8

Finasowanie pracy Telefonu Zaufania Kontynuacja zadań realizowanych od wielu lat przez Krajowe
AIDS.
Centrum we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
—————————————————
organizacje pozarządowe

osoby podejmujące ryzykowne
liczba kampanii: 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: 27
liczba klientów PKD: 42154
liczba konsultacji: 42154
liczba wykonanych testów: 41817

Planowana kwota:
1434000,00
Wydatkowana kwota:
1591472,84
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota:
90000,00
Wydatkowana kwota:
115185,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zakup testów przesiewowych dla
punktów konsultacyjnodiagnostycznych, których wynywane
są anonimowo i bezpłatnie testy w
kierunku HIV.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Zakup testów przesiewowych do wykrywania zakażenia HIV dla
laboratoriów, które wykonują badania dla kientów Punktów
Konsultacyjno – Diagnostycznych (PKD), które działają w oparciu
o umowy zawarte z Krajowym Centrum ds. AIDS.
Zakup testów potwierdzenia do potwierdzenia obecności
przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia
odporności typu HIV-1, HIV-2.
Badania będą prowadzone w punktach, które wykonują
diagnostykę na bazie wybranych przez siebie laboratoriów.
Wskazane przez punkty laboratoria przekażą do Krajowego
Centrum ds. AIDS zamówienia na określone testy
diagnostyczne, które zostaną do nich dostarczone zgodnie z
podpisanymi umowami.

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
/42145

liczba PKD: 27
liczba klientów PKD: 42145
liczba konsultacji: 42145
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Współfinansowanie programów
wsparcia dla osób żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich.
—————————————————
organizacja pozarządowa

Wznowienie programów wsparcia dla osób żyjacych z HIV/AIDS:
1) Ośrodek Wsparcia i Informacji dla osób żyjących z HIV i ich
bliskich; realizacja przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS „Bądź z Nami” Warszawa
2) Programy skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS; realizacja
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wykluczonych I
Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”,
Wrocław
3) Buddy Polska - wsparcie rówieśnicze służące poprawie jakosci
życia osób z niedawno wykrytm zakażeniem; realizacja przez
Społeczny Komitet ds. AIDS Warszawa
4) Akademia Pozytywnego Życia; realizacja przez Fundację
Edukacji Społęcznej Warszawa

dzieci do 18 roku życia zakażone HIV
osoby zakażone HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)
osoby zakażone HIV wchodzące w
dorosłość
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV
partnerzy osób zakażonych

liczba programów/inicjatyw: 4
liczba podmiotów realizujących: 4
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Leczenie antyretrowirusowe osób
Realizacja Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa 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" - środki niewygasające.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

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: 0,00
Wydatkowana kwota:
54698234,59
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

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: 12471

Planowana kwota: 3188000
00,00
Wydatkowana kwota:
318799048,90
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Celem Głównym Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa
Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem
HIV w Polsce” jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS,
poprzez zapewnienie dostępu do leczenia antyretrowirusowego i
diagnostyki specjalistycznej. Realizacja Programu polityki
zdrowotnej Ministra Zdrowia będzie prowadzona za
pośrednictwem ośrodków referencyjnych. Program obejmuje m.in.
zakup leków ARV, testów diagnostycznych do monitorowania
leczenia oraz szczepionek dla dzieci matek HIV+.
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Planowana kwota:
445000,00
Wydatkowana kwota:
373855,48
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
49294,00
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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): działania podejmowane i
realizowane w ramach HA-REACT miały na celu ograniczenie
występowania 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 na terenie Unii
Europejskiej. Cel ten jest zgodny z przedmiotowymi planami
działań strategicznych Unii Europejskiej, Światowej Organizacji
Zdrowia, UNAIDS oraz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw
Narkotyków i Przestępczości.
2) Joint Action on integrating prevention, testing and link to care
strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe
(INTEGRATE): głównym celem projektu INTEGRATE jest
zwiększenie liczby wczesnych diagnoz
HIV/WZW/gruźlicy/zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz
objęcie pacjentów działaniami profilaktycznymi, leczniczymi i
opiekuńczymi, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów
wywodzących się z populacji kluczowych o utrudnionym dostępie
do świadczeń ochrony zdrowia. Zadaniem projektu INTEGRATE
jest dokonanie oceny pracy narzędzi stosowanych przy
diagnostyce jednej jednostki chorobowej (HIV) oraz włączania
pacjentów HIV+ do systemu ochrony zdrowia. Ocena ta jest
ważna z punktu widzenia możliwości zastosowania narzędzi i
sposobu podejścia do przeciwdziałania HIV do pozostałych
jednostek chorobowych, takich jak: wirusowe zapalenie wątroby,
gruźlica oraz zakażenia przenoszone drogą płciową.

osoby żyjące z HIV/AIDS
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

liczba projektów/ działań: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: 18 państw UE
Wskaźnik dodatkowy 1: 34 instytucje i organizacje

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
197739,74
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: 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
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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) Pokrycie kosztów utrzymania portalu internetowego
http://www.hiv-aids.edu.pl .

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
pracownicy PKD

raport/informacja z bazy: 3
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30405,60
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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.

inni

liczba publikacji/artykułów: 19832
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Pozyskiwanie, gromadzenie i
udostępnianie informacji o zjawisku
HIV/AIDS ze źródeł pierwotnych,
prowadzenie badań własnych w celu
właściwej identyfikacji i poznania
potrzeb społecznych.
Kontynuacja corocznych zadań
związanych z gromadzeniem danych
epidemiologicznych wraz z ich analizą
.

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu
ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
populacje kluczowe
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
pracownicy PKD

liczba badań: 2
liczba raportów: 2

Badania dotyczące świadomości społecznej w zakresie
problematyki HIV/AIDS - raport z badania pt "Postawy studentów
uczelni podkarpackich wobec HIV/AIDS"
Podsumowanie i analiza ankiet z roku 2018, wypełnianych przez
doradców w PKD wykonujących anonimowo i bezpłatnie testy w
kierunku HIV.

—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Planowana kwota:
90000,00
Wydatkowana kwota:
38150,00
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

380 062 036,36

Data wygenerowania: 2020-05-12

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Realizacja w 2019 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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

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.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 1500
liczba tytułów publikacji: 7

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9100,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00
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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 i Monar Kraków

Od ponad 10 lat corocznie Centrum Informacji Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) organizuje spotkania dla
przedstawicieli programów redukcji szkód. Konferencja
programów redukcji szkód odbyła się w dniach 5-6 września w
Krakowie i była współorganizowana przez Poradnię „Monar” z
Krakowa.
W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, w tym m.in.
przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta
Krakowa, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
KBPN oraz Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji
o Narkotykach i Narkomanii z kilku województw. Niniejsze
spotkania stanowią platformę wymiany doświadczeń między
realizatorami programów redukcji szkód, jak również źródło
danych do monitorowania problemu narkotyków oraz nowych
substancji psychoaktywnych w Polsce. Warto podkreślić, że w tym
roku oprócz polskich prelegentów, kilka prezentacji zostało
wygłoszonych przez ekspertów z Holandii. W trakcie pierwszego
dnia konferencji dyskutowano przede wszystkim na temat redukcji
szkód w klubach oraz redukcji szkód wśród problemowych
użytkowników narkotyków. Drugiego dnia spotkania dyskutowano
m.in. na temat testowania narkotyków czy problemów prawnych
osób używających narkotyki. Uczestnicy konferencji obejrzeli
również film pt. DROP-IN KRAKOWSKA 19, który przedstawił
działania dziennej świetlicy dla osób używających narkotyki.
Ponadto w ramach konferencji została zorganizowana wizyta w
„Drop-in” prowadzonym przez krakowską Poradnię „Monar” na ul.
Krakowskiej 19.
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pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
pracownicy PKD: 2/2
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych: 1/1
NGO: 40/40

liczba odbiorców: 50

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
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Realizacja w 2019 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)

Celem zadania było zwiększenie dostępności i poszerzenie oferty osoby podejmujące ryzykowne
programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród osób
zachowania
używających narkotyków okazjonalnie poprzez uruchamianie
programów środowiskowych w miejscach zwiększonego ryzyka
używania narkotyków. Projekty były wdrażane bezpośrednio
w środowisku okazjonalnych użytkowników narkotyków lub
osób zagrożonych ich używaniem oraz w miejscach o
zwiększonym rozpowszechnieniu używania - w miejscach
organizowania masowych imprez rozrywkowych (kluby, dyskoteki,
imprezy plenerowe). Realizowane działania miały głównie
charakter: informacyjno-edukacyjny na temat ryzyka związanego z
używaniem substancji, motywujący do zmiany zachowania oraz
udziału w programie profilaktycznym lub leczniczym, informujący o
możliwościach i miejscach świadczących specjalistyczną pomoc.
Pracownicy środowiskowi udzielali informacji na temat
obowiązującego prawa i konsekwencji nieprzestrzegania jego
————————————————— przepisów oraz udostępniali materiały informacyjno-edukacyjne.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2019 r.
Narkomanii
zawarto 10 umów na realizacje programów
w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Malborku, Sztumie, Puławach,
Krakowie, Szczecinie, Zielonej Górze oraz podczas Pol’and’Rock
Festival. Realizatorami zadania były organizacje pozarządowe.

21

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

Rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych, w tym: programów wymiany igieł i
strzykawek, programów readaptacji społecznej, programów
leczenia substytucyjnego, programów, których elementem jest
dystrybucja prezerwatyw, programów typu outreach (streetworking
itp). W sumie 16 programów redukcji szkód.
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liczba projektów: 10

osoby podejmujące ryzykowne
liczba programów: 16
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:
240440,00
Wydatkowana kwota:
240000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00

Planowana kwota:
147006,00
Wydatkowana kwota:
147006,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00
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Realizacja w 2019 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

Celem ogólnym badania było oszacowanie skali występowania
zjawiska ChemSex w Polsce
i rozpowszechnienia wśród jego użytkowników chorób
przenoszonych drogą płciową oraz zidentyfikowanie potrzeb w
zakresie metod prewencji chorób zakaźnych, leczenia uzależnień i
interwencji profilaktycznych wraz z określeniem akceptowanych
interwencji w tym zakresie.
Badanie obejmowało analizę literatury oraz część ilościową i
część jakościową. W ramach części jakościowej badania
przeprowadzono 4 badania fokusowe i 15 wywiadów
indywidualnych,
co umożliwiło 1) poznanie wybranych aspektów zjawiska chemsex
z perspektywy użytkowników: poznanie czym jest chemsex w
percepcji badanych i jaką rolę odgrywa w życiu użytkowników,
określenie motywów używania chemsex i jakie są doświadczenia
biograficzne użytkowników chemsex według badanych, próbę
zdefiniowania przez badanych zysków i szkód związanych z
chemsex, określenie zakresu pomocy, której poszukują osoby
zaangażowane w chemsex oraz rodzaju pomocy jaka jest dla nich
dostępna, oraz 2) poznanie zjawiska chemsex z perspektywy
specjalistów pracujących z użytkownikami chemsex.
Przeprowadzenie części ilościowej badania, którą stanowiło
badanie kwestionariuszowe oraz testy biologiczne, umożliwiło: 1)
poznanie ilościowej charakterystyki użytkowników ChemSex, w
zakresie: przyjmowanych substancji, częstości przyjmowania
substancji, dróg przyjmowania czy biografii narkotykowej; 2)
uzyskanie informacji o rozpowszechnieniu chorób przenoszonych
drogą płciową wśród użytkowników ChemSex, predyktorów
występowania zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem
używania problemowego; 3) określenie stopnia korzystania z
metod prewencji chorób zakaźnych (m.in. PreP, TasP); 5)
poznanie potrzeb i akceptowalności interwencji profilaktycznych i
terapeutycznych skierowanych do użytkowników ChemSex; 6)
ocenę skutków zdrowotnych ChemSex dla jego użytkowników.
Ponadto w ramach przedmiotowego badania przeprowadzono
wtórną analizę danych
z wykorzystaniem bazy ankiety internetowej EMIS 2017, co z kolei
umożliwiło uzyskanie informacji o: częstości wstępowania
zjawiska ChemSex wśród MSM w Polsce, zróżnicowaniu
wstępowania zjawiska ChemSex pomiędzy regionami,
scharakteryzowaniu pod kątem cech socjo-demograficznych
użytkowników ChemSex w porównaniu do osób nieużywających,
roli portali internetowych, częstości przyjmowania substancji,
iniekcji przyjmowanych substancji, chorobach i zakażeniach
przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, podejmowanych
działań profilaktycznych.
Projekt: „ChemSex Polska - ogólnopolskie badanie dotyczące
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przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych

liczba/wykaz badań: 1
wyniki badań: 1

Planowana kwota:
410728,00
Wydatkowana kwota:
410728,00

zjawiska ChemSex w populacji MSM”
Realizator: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
Razem:
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816 834,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

23

Wsparcie Krajowego Centrum ds.
Upowszechnianie informacji o charakterze edukacyjnoAIDS w realizacji kampanii
profilaktycznych w zakresie profilaktyki HIV / AIDS na kanałach
społecznych o charakterze
social media GIS.
edukacyjno-profilaktycznym
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

ogół społeczeństwa: 50000/75000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
informacji - 3

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

Popularyzacja w social media postów Popularyzacja informacji o dostępności anonimowego i
edukacyjno-profilaktycznych w
bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Udostępnianie postów
aspekcie problematyki HIV/AIDS o
edukacyjno-profilaktycznych w aspekcie problematyki HIV/AIDS.
dostępności anonimowego i
bezpłatnego testowania w kierunku HI
V
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

ogół społeczeństwa: 20000/23943

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
postów - 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

25

Monitorowanie informacji o
obowiązującym stanie prawnym w
zakresie HIV/AIDS.

Przekaz i upowszechnianie informacji w zakresie HIV/AIDS w
social media GIS oraz w ramach współpracy z wojewódzkimi
koordynatorami Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa: 50000/

liczba inicjatyw/działań: 7

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
26

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

Zebranie 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 2019 rok
oraz opracowanie harmonogramu na rok 2020.

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 16 (WSSE)

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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Udostępnianie na stronie urzędu oraz
w social media postów edukacyjnoprofilaktycznych w aspekcie
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Popularyzowanie rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS na stronie stronie
internetowej urzędu w ramach obchodów, w tym m.in.
Światowego Dnia AIDS, Dni Honorowego Krwiodawstwa,
Światowego Dnia Pocałunku.

przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu
ogół społeczeństwa: 50000/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

liczba publikacji/artykułów: 7
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 220 485

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: 2020-05-12

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

28

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

Ekspozycja form wizualnych na terenie WSSE oraz PSSE.
ogół społeczeństwa
Ekspozycja plakatów oraz materiałow oświatowo-zdrowtnych do
bezpłatnego rozdawnictwa. Promocja anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV.

29

Ekspozycja plakatów.
Ekspozycja plakatów w autobusach komunikacji miejskiej i
————————————————— szynobusach kursujących po woj. podlaskim. Plakaty promowały
WSSE w Białymstoku
PKD i zachęcały do testowania.

30

31

Finansowanie
Pozostałe

liczba imprez: 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

ogół społeczeństwa: /1000

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
Wojewoda: 413,00

Emisja bannera internetowego.
Emisja bannera internetowego w elektronicznym wydaniu Gazety
————————————————— Wyborczej.
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /30000

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: 848,00

Emisja spotu edukacyjnego.
Emisja spotu edukacyjnego przygotowanego przez Krajowe
————————————————— Centrum ds. AIDS w autobusach komunikacji miejskiej oraz w
WSSE w Białymstoku
lokalnej rozgłośni radiowej.

ogół społeczeństwa: /1000

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
Wojewoda: 1695,00
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32

Narady.
Narady ze współrealizatorami działań profilaktycznych.
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia: /15
pracownicy oświaty: /33
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /15
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /15
specjaliści/eksperci
przedstawiciele mediów: /10
przedstawiciele organizacji
pozarządowych

liczba imprez: 15

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

33

Promocja przekazu kampanijnego
Opracowanie informacji o celach i założeniach kampanii oraz
poprzez lokalne mass media, strony
zamieszczenie jej na stronie internetowej, FB, WSS, PSSE oraz
internetowe i media społecznościowe. przekazanie do innych instytucji współpracujących z PIS i
działających w obszarze zdrowia publicznego z prośbą o
————————————————— zamieszczenie tekstu na stronie interenotej danej instytucji.
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
Współpraca z lokalnymi mass mediami.
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa: /50000
przedstawiciele mediów: 30/

liczba imprez: 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

34

Przekazanie informacji o celach i
założeniach kampanii do podległych
placówek (podmiotów leczniczych
oraz placówek nauczania i
wychowania) oraz instytucji
współpracujących z PIS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia: /150
pracownicy oświaty: /300
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /14

liczba imprez: 14

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

35

Dystrybucja materiałów oświatowoDystrybucja materiałów oświatowo-zdrowtnych do podległych
zdrowtnych do podległych placówek
placówek oraz rozdawnictwo podczas organizowanych akcji
oraz rozdawnictwo podczas akcji
informacyjno-edukacyjnych
informacyjno-edukacyjnych
organizowanych w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

Przekazanie informacji o celach i założeniach kampanii do
instytucji samorządowych, podmiotów leczniczych i szkół z prośbą
o włączenie się w promowanie bezpiecznych zachowań w
kontekście HIV/AIDS oraz testowania w kierunku HIV.
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ogół społeczeństwa: /25000
Wskaźnik dodatkowy 1: materiały
pracownicy ochrony zdrowia: 425/150 przekazane przez Krajowe
pracownicy oświaty: 746/300
Centrum ds AIDS

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

36

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

37

38

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.
Konkurs przebiega etapowo: etap klasowy, szkolny, powiatowy,
wojewódzki. Koordynatorzy powiatowi organizuja rozgrywki
powitowe, przygotowują pytania testowe. 3 laureatów etapu
powiatowego bierze udział w rozgrywkach wojewódzkich.
Laureaci otrzymuja nagrody ufundowane przez organizatorów i
współorganizatorów.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
3000/3629

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
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 0,00
Wojewoda: 2744,42
PIS: 0,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
NGO: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00

Promocja obchodów Światowego
Promocja obchodów Światowego Dnia AIDS poprzez lokalne
Dnia AIDS poprzez lokalne mass
mass media, strony internetowe i media społecznościowe
media, strony internetowe i media
społecznościowe
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa: /50000
przedstawiciele mediów: 30/

liczba imprez: 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

Przeprowadzenie konkursu.
Powiatowy konkurs w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Na konkurs
————————————————— składają sie różne zadania. Uczniowie odpowiadają na pytania
PSSE w Sejnach, Mońkach
dotyczące HIV/AIDS oraz prezentują dowolną formę działania
informacyjno-profilaktycznego skierowanego do rówieśników
(wiersz, esej, piosenka, krótka forma teatralna).

młodzież powyżej 15 r.ż.: /10
uczniowie szkół podstawowych: /174

liczba imprez: 2

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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39

Organizacja punktów informacyjnoedukacyjnych.
—————————————————
PSSE w Sejnach, Łomży,
Siemiatyczach, Mońkach, Białymstoku

40

Organizacja punktów informacyjno-edukacyjnych w placówkach
nauczania i wychowania oraz podczas imprez masowych. W
punkcie prowadzone jest poradnictwo, rozdawnictwo materiałów
oświatowo-zdrowtnych oraz organizowane są konkursy wiedzy o
HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /500
uczniowie szkół podstawowych: /300
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/560

liczba imprez: 10

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

Organizacja akcji informacyjno-eduka Organizacja akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do
cyjnej
społeczności lokalnej.
—————————————————
PSSE w Bielsku Podlaskim, Hajnówce

ogół społeczeństwa: 300/350
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/320
pracownicy oświaty: /10

liczba inicjatyw: 2

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

41

Prowadzenie zajęć edukacyjnych
—————————————————
PSSE w Bielsku Podlaskim, Łomży,
Hajnówce, Kolnie, Grajewie,
Suwałkach, Zambrowie, Mońkach,
Białysmtoku

młodzież poniżej 15 r.ż.: /110
młodzież powyżej 15 r.ż.: /736
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /11
pracownicy oświaty: /33
pracownicy służb mundurowych: /27
studenci: /39
uczestnicy wypoczynku letniego i
zimowego: /77

liczba inicjatyw: 36

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

42

Szkolenia
Szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Mońkach

pracownicy służb mundurowych: /212

liczba inicjatyw: 4

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: 1000,00

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach i na wyższych
uczelniach z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych droga płciową. Działanie realizowane we
współpracy z pielęgniarkami szkolnymi,
pedagogami,psychologami.
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43

Opracowania własne.
Opracowania własne tj. prezentacje multimedialne, pytania
————————————————— konkursowe, harmonogramy, sprawozdania.
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
Krajowe Centrum ds. AIDS, Główny
Inspektorat Sanitarny

liczba konsultacji: 3

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

44

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa metodycznego, merytorycznego i
metodycznego, merytorycznego.
organizacyjnego skierowanego do koordynatorów i realizatorów
————————————————— działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia: /150
pracownicy oświaty: /300

liczba odbiorców: 450

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

45

Wydruk plakatów i przygotowanie gad Opracowanie projektu graficznego i wydruk plakatów oraz
żetów.
gadżetów promujących testowanie w kierunku HIV. Plakaty i
————————————————— gadżety przekazane zostały do PSSE woj. podlaskiego.
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 650

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: 4718,00

46

Organizacja i udział w posiedzeniach
zespołu ds realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 17
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 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
Wojewoda: 47,00

47

Wiztyacje/kontrole w podległych placó Wizytacje/kontrole w podmiotach leczniczych, placówkach
wkach.
nauczania i wychowania oraz Powiatowych Stacjach Sanitarno————————————————— Epidemiologicznych.
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

raport/informacja z bazy: 40

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

Organizacja i udział w posiedzeniach zespołu ds realizacji
inni
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania członkowie zespołu : /27
AIDS. Prezentacja działań realizowanych przez Państwową
Inspekcję Sanitarną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia: /5
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 2/2
pracownicy oświaty : /35

Razem:
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WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

48

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu problematyki
HIV/AIDS.
—————————————————
8 PSSE

Pracownicy PIS (8 PSSE) na bieżąco prowadzili dystrybucję
materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu problematyki
HIV/AIDS. Zadanie realizowano w celu wzmocnienia działań
edukacyjnych podejmowanych przez pracowników PIS oraz
partnerów lokalnych w powyższym zakresie tematycznym
(ekspozycje/wystawy materiałów informacyjnych, akcje
prozdrowotne, imprezy masowe, zajęcia edukacyjne). Materiały
dystrybuowano do placówek oświatowo-wychowawczych - 37,
podmiotów prowadzonych działalność leczniczą - 51, obiektów
kultury - 2, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w
Bydgoszczy, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii
Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”. Liczba odbiorców powyższego
zadania jest trudna do określenia. Z uzyskanych danych wynika,
że materiały informacyjne nt. HIV/AIDS otrzymało ok. 2551 osób.

ogół społeczeństwa: /1900
uczniowie szkół podstawowych: /240
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/321
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: /49
położne: /2
pracownicy oświaty: /37
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: /2

liczba imprez: 94
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2551

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

49

Kontynuacja ogólnopolskich kampanii
społecznych KC ds. AIDS.
—————————————————
9 PSSE

Pracownicy PSSE kontynuowali realizację 3 ogólnopolskich
kampanii społecznych: "#mamczasrozmawiac" (9 PSSE), "Coś
was łączy? Zrób test na HIV" ( 2 PS PSSE), „Jeden test. Dwa
życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™" (1 PSSE).
Kampanie adresowane były do szerokiego grona odbiorców,
zwłaszcza do: rodzin, kobiet w wieku prokreacyjnym oraz lekarzy
ginekologów. Ich głównym celem było promowanie dialogu
międzypokoleniowego o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach
trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym
HIV oraz zachęcania do poznania swojego statusu
serologicznego. Liczba odbiorców kampanii jest trudna do
oszacowania. Z posiadanych danych wynika, że było ic ok. 5290.
W ramach kampanii podjęte zostały następujące działania:
- w mediach społecznościowych (internet, facebook, twitter,
instagram) zamieszczano spoty kampanijne oraz informacje na
temat kampanii - 6 PSSE,
- przeprowadzono dystrybucję materiałów kampanijnych do 16
podmiotów prowadzących działalność leczniczą (w tym 3 poradni
"K") oraz 9 placówek oświatowo-wychowawczych,
- w siedzibach PSSE eksponowano materiały i emitowano spoty
kampanijne,
- pracownik PSSE w Inowrocławiu udzielił wywiadu dla lokalnego
radia i TV na temat kampanii
- promowano kampanie podczas imprez masowych.

ogół społeczeństwa: /3860
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: /13
lekarze ginekolodzy/położnicy: /3
kobiety w wieku prokreacyjnym: 160/
kobiety w ciąży: 200/
pracownicy oświaty: /9
odbiorcy mediów społecznościowych:
/1405

liczba kampanii: 3
liczba imprez: 13
Wskaźnik dodatkowy 1: 5290
odbiorców

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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Finansowanie
Pozostałe

50

Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Zmarłych na AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 4 PSSE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS w
siedzibach PIS (WSSE i 4 PSSE) organizowano ekspozycje
materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzono wśród
petentów stacji ich rozdawnictwo. Na stronach internetowych i
Facebooku WSSE w Bydgoszczy oraz PSSE zamieszczone
zostały informacje na temat powyższego wydarzenia. W ramach
zadania edukacją objęto 1964 osoby (500 petentów stacji, 1464
odbiorców stron internetowych i Facebooka).

51

Obchody Światowego Dnia AIDS.
Jak co roku PIS aktywnie uczestniczyła w obchodach Światowego ogół społeczeństwa: 12850/8350
————————————————— Dnia AIDS. Zadanie w powyższym zakresie realizowała WSSE w
WSSE Bydgoszcz i 12 PSSE
Bydgoszczy i 12 PSSE. Inicjatywy podejmowane w ramach
wydarzenia w większości były realizowane przy współpracy z
partnerami lokalnymi (dyrektorzy/kierownicy podmiotów
prowadzących działalność leczniczą, obiektów kultury, placówek
oświatowo-wychowawczych, przedstawiciele władz
samorządowych, lokalne media - 83 partnerów).
Na okoliczność Światowego Dnia AIDS z inicjatywy WSSE w
Bydgoszczy i PSSE podjęte zostaną następujące działania:
- nagłośnienie obchodów Światowego Dnia AIDS w śród
partnerów lokalnych (listy intencyjne, narady/spotkania, artykuły
prasowe, wywiady radiowe i TV)
- organizowanie punktów informacyjno-edukacyjnych połączonych
z ekspozycją materiałów oświatowo-zdrowotnych w siedzibach
PIS oraz w siedzibach instytucji partnerskich,
- zamieszczenie informacji na temat obchodów Światowego Dnia
AIDS na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(PIS), facebooku i Twitterze
- inicjowanie/organizowanie działań edukacyjnych w szkołach
(wykłady, prelekcje, konkursy, debaty, apele szkolne, ekspozycje
materiałów informacyjno-edukacyjnych )
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do partnerów
lokalnych,
- przeprowadzenie przez pracowników WSSE w Bydgoszczy 2
szkoleń dla funkcjonariuszy policji (dzielnicowi z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego),
- przeprowadzenie przez pracowników PSSE w Bydgoszczy akcji
informacyjno-edukacyjnej na ulicy Gdańskiej i Dworcowej w
Bydgoszczy. Akcję prowadzono przy współpracy z PCK i jego
wolontariuszami. Wśród mieszkańców Bydgoszczy
dystrybuowano materiały informacyjne (ulotki, broszury,
książeczki) oraz prowadzono rozmowy na temat HIV/AIDS.
- przeprowadzenie akcji ph. "Czerwona Kokardka" przez PSSE w
Aleksandrowie Kujawskim i Chełmnie:
1.PSSE w Chełmnie zadanie realizowała przy współpracy z
dyrektorami szkół i przedstawicielami policji. Akcja przebiegała
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ogół społeczeństwa: /500
odbiorcy stron internetowych i
Facebooka: /1464

liczba stoisk informacyjnych: 5
liczba imprez: 9

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

liczba stoisk informacyjnych: 6
liczba imprez: 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
pozafinansowe - wolontariat
PIS: 0,00

2-etapowo. Rozpoczęła się w kinoteatrze, gdzie młodzież wraz z
organizatorami wydarzenia wysłuchała wykładu nt. HIV/AIDS, po
czym odbył się przemarsz główną ulicą Chełmna. Niesiono
transparenty i znicze oraz rozdawano ulotki mieszkańcom miasta.
Na płycie Rynku ułożono ze zniczy czerwoną kokardkę na znak
solidarności z osobami chorymi na AIDS i zakażonymi HIV.
2. PSSE w Aleksandrowie Kujawskim wystosowała do dyrektorów
placówek oświatowo-wychowawczych list intencyjny z prośbą o
przystąpienie do akcji ph. "Czerwona Kokardka". W odpowiedzi na
pismo w szkołach odbyły się apele okolicznościowe, debaty,
prelekcje, uczniowie układali z płonących zniczy czerwone
kokardki stanowiące symbol tego dnia.
Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi w ramach
obchodów jest trudna do określenia. W przybliżeniu jest to ok.
8350 osób.
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Punkty ekspozycji materiałów informa
cyjno-edukacyjnych.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 5 PSSE

Punkty ekspozycji materiałów informacyjno-edukacyjnych to jedna ogół społeczeństwa: 2000/1950
z form przekazu wiedzy na temat HIV/AIDS praktykowana przez
pracowników PIS (OZiPZ). Punkty organizowane były w
siedzibach PIS oraz w siedzibach instytucji partnerskich (placówki
oświatowo-wychowawcze, obiekty kultury, lokalne urzędy).
Eksponowano w nich materiały informacyjno-edukacyjne na temat
HIV/AIDS (ulotki, broszury, plakaty materiały kampanijne) z
możliwością ich pobrania.
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Punkty informacyjno-edukacyjne.
Punkty informacyjno-edukacyjne stanowią jedną z dość często
ogół społeczeństwa: 2000/9265
————————————————— stosowanych form edukacyjnych. Organizowane były przez
WSSE Bydgoszcz i 12 PSSE
pracowników PIS podczas imprez masowych (festyny, pikniki
rodzinne, dożynki, imprezy osiedlowe), akcji prowadzonych oraz w
siedzibach PIS i instytucji partnerskich. W punktach można było
uzyskać poradę specjalisty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz
otrzymać stosowne materiały edukacyjne. Towarzyszyły im często
ekspozycje materiałów oświatowo-zdrowotnych oraz inne atrakcje
zachęcające zgromadzoną ludność do ich odwiedzania
(quizy/konkursy, ćwiczenia z narkogoglami i alkogoglami, pomiar
ciśnienia tętniczego krwi i tlenku węgla w wydychanym powietrzu).
Łącznie zorganizowano 34 tego typu punkty (6 w siedzibach
PSSE, 26 podczas imprez masowych, 1 w szkole i 1 w Centrum
Medycznym OLK-MED w Toruniu).
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liczba imprez: 8
Wskaźnik dodatkowy 1: 1950
odbiorcow ekspozycji wizualnych

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

liczba stoisk informacyjnych: 34

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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Edukacja dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
3 PSSE: Brodnica, Toruń, Włocławek

Zadanie na trenie województwa kujawsko-pomorskiego
realizowane jest od 2008 roku. Działaniami edukacyjnymi w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS objęte są dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym (niekiedy ich rodzice). Zajęcia
prowadzą przeszkoleni w tym zakresie tematycznym nauczyciele
wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, w oparciu o
własne lub opracowane podczas szkoleń scenariusze zajęć oraz
wydawnictwa KC ds. AIDS (książeczka "Mail przyjaciele",
kolorowanka "Zawsze Razem"). Łącznie działaniami
edukacyjnymi objętych zostało 501 osób (18 nauczycieli, 303
przedszkolaków, 110 uczniów klas I-III szkół podstawowych, 70
rodziców).
1. PSSE w Brodnicy realizowała przedsięwzięcie edukacyjne pn.
„Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS” (11 edycja). Uczestniczyło w nim
1 przedszkole. Edukacją objęto 30 przedszkolaków.
2. PSSE w Toruniu realizowała projekt edukacyjny pn. „Jak
rozmawiać z dziećmi o AIDS?” (8 edycja). W jego ramach odbyła
się narada i 5 – godzinne warsztaty dla nauczycieli zaproszonych
do udziału w projekcie oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Warsztaty dla nauczycieli prowadził pracownik PSSE w Toruniu
(część merytoryczną) i metodyk z Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (część praktyczną). W
projekcie wzięło udział 8 placówek oświatowo-wychowawczych (4
przedszkola i 4 szkoły podstawowe). Edukacją w powyższym
zakresie objęto 328 osób (203 przedszkolaków, 110 uczniów klas
I-III szkół podstawowych, oraz 15 nauczycieli). Zadanie
realizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Torunia.
3. PSSE we Włocławku realizowała przedsięwzięcie pn.
„Rozmowy z dziećmi o AIDS” (6 edycja). Uczestniczyły w nim 2
włocławskie przedszkola. Łącznie edukacją objęto 70 dzieci w
wieku przedszkolnym oraz 70 ich rodziców.
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pracownicy oświaty: 8/18
inni
dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym: 360/413
rodzice: 50/70

liczba działań edukacyjnych: 14
liczba odbiorców: 501

Planowana kwota: 600,00
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: 600,00
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Edukacja młodzieży szkolnej z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

W szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa
kujawsko-pomorskiego organizowano zajęcia edukacyjne
(prelekcje, wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty) z
————————————————— zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej. Zajęcia
WSSE Bydgoszcz i 13 PSSE
prowadzili pracownicy PIS (niekiedy przy współpracy z
Komendami Powiatowymi Policji) bądź z ich inicjatywy
psychoterapeuci oraz specjaliści z zakresu powyższej
problematyki. Odbyło się 59 tego typu zajęć (3 przeprowadzone
przez WSSE w Bydgoszczy i 56 przez PSSE). Łącznie edukacją
objęto 3014 uczniów (104 z inicjatywy WSSE w Bydgoszczy i
2910 z inicjatywy PSSE).
Inicjatywą godną zasygnalizowania była inicjatywa PSSE w Lipnie
w ramach, której przeprowadzono 22 szkolenia z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS. Brali w nich udział uczniowie z 14 szkół
podstawowych i 4 szkół średnich powiatu lipnowskiego.
Prowadzącym szkolenia była osoba żyjąca z wirusem HIV
(edukator profilaktyki HIV/AIDS), która opierając się o własne
doświadczenia czyniła je bardziej atrakcyjnymi. Spotkaniom
towarzyszyły punkty informacyjno-edukacyjne, w których można
było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat HIV/AIDS bądź
otrzymać stosowny materiał edukacyjny. Zadanie realizowano
przy wsparciu finansowym władz samorządowych.
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Edukacja nauczycieli i pedagogów
Powyższe zadanie realizowały PSSE w Toruniu i we Włocławku.
pracownicy oświaty: 20/20
szkolnych z zakresu profilaktyki HIV/A 1. Pracownik OZiPZ PSSE w Toruniu przeprowadził 3 – godzinne
IDS.
zajęcia warsztatowe dla nauczycieli koordynujących w szkołach
program pt. „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym
————————————————— drogą płciową” (5 osób). Prowadził je w oparciu o własną
PSSE w Toruniu i we Włocławku
prezentację multimedialną oraz materiały KC ds AIDS.
Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymali pakiety
edukacyjne do wykorzystania w pracy z młodzieżą w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz zaświadczenia potwierdzające ich
udział w zajęciach.
2. PSSE we Włocławku zorganizowała 2 dniowe (2 razy po 3
godziny) zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i
uzależnień od substancji psychoaktywnych. Uczestniczyło w nich
15 nauczycieli i pedagogów szkolnych z terenu powiatu
włocławskiego. Warsztaty poprowadził pracownik OZiPZ PSSE
oraz pedagog - specjalista w zakresie HIV/AIDS i uzależnień.
Uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe - 68 ulotek i
broszur o tematyce HIV/AIDS. Zadanie realizowano przy wsparciu
finansowym Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział
Terenowy we Włocławku.
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uczniowie szkół podstawowych:
817/1639
uczniowie szkół gimnazjalnych: 405/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1228/1375

liczba działań edukacyjnych: 59
liczba odbiorców: 3014

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 1500,00
Urząd Gminy: 3000,00

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 20

Planowana kwota: 300,00
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: 82,08
PIS: 500,00
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Konkursy/olimpiady z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
4 PSSE : Aleksandrów Kujawski,
Nakło nad Notecią, Tuchola, Świecie

Pracownicy OZiPZ PSSE byli współorganizatorami 6 konkursów
(1 plastyczny, 1 na scenkę tematyczną, 3 wiedzy i 1 olimpiada).
Realizowano je przy współpracy z placówkami oświatowowychowawczymi, Komendą Powiatową Policji w Nakle nad
Notecią oraz Urzędem Gminy w Tucholi. W konkursach wzięło
udział łącznie 278 uczniów z 43 szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Uroczystości związane z Ich
podsumowaniem oraz wręczaniem nagród laureatom odbywały
się podczas imprez organizowanych z okazji Światowego dnia
AIDS.
1. PSSE w Aleksandrowie Kujawskim była organizatorem II
Powiatowego Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS. Do dyrektorów 16
szkół ponadpodstawowych wystosowano pisma zapraszające do
udziału w konkursie.
W odpowiedzi chęć przystąpienia do jego realizacji wyraziło 8
szkół. Konkurs miał formę testu, do którego pytania opracował
pracownik pinu OZiPZ PSSE. Przebiegał on w dwóch etapach szkolnym i powiatowym. Etap powiatowy odbył się w siedzibie
PSSE, uczestniczyło w nim 8 uczniów.
2. PSSE w Nakle nad Notecią była współorganizatorem XV
Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień.
Realizowano go przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w
Nakle nad Notecią. Pytania konkursowe dotyczyły zarówno
problematyki uzależnień jak i problematyki HIV/AIDS. W konkursie
wzięło udział 50 uczniów z 17 szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.
3. PSSE w Świeciu była współorganizatorem szkolnego konkursu
pod hasłem „HIV/AIDS to także twój problem”. Konkurs ogłoszony
został wśród uczniów klas VI- VIII Szkoły Podstawowej w Lnianie
(powiat świecki). Był on rozgrywany w trzech kategoriach: wiedzy,
na plakat i scenkę/przedstawienie tematyczne. Wzięło w nim
udział 160 uczniów.
4. PSSE w Tucholi uczestniczyła w realizacji XIX Powiatowej
Olimpiady Wiedzy o AIDS. Partnerami inicjatywy byli: Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Tucholi (organizacja) oraz Urząd Gminy w
Tucholi (wsparcie finansowe). Olimpiada przebiegała w dwóch
etapach - szkolnym i powiatowym. W etapie szkolnym
uczestniczyło 60 uczniów z 9 szkół podstawowych powiatu
tucholskiego, w etapie powiatowym 30 uczniów.

STRONA 28 z 233

uczniowie szkół podstawowych:
530/240
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
700/38
pracownicy oświaty: /43
uczniowie Zespołu Szkół w
Aleksandrowie Kujawskim: 40/
uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie,
w Bielicach i w Strzelnie: 100/

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 321

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
Urząd Gminy: 209,00
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Narady z powiatowymi
koordynatorami Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

WSSE w Bydgoszczy zorganizowała 2 narady dla powiatowych
koordynatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS, w których uczestniczyli również
pracownicy WSSE w Bydgoszczy. Narady dotyczyły
podsumowaniu działań podjętych w ramach Programu w 2018 r.
oraz sprawom bieżącym wynikającym z jego realizacji w 2019
roku.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 28/50
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Narady/spotkania z partnerami lokalny
mi.
—————————————————
12 PSSE

Narady/spotkania organizowano w celu pozyskania partnerów lub
kontynuacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Poświęcone
były bieżącym sprawom wynikającym z realizacji zaplanowanych
przedsięwzięć, wymianie doświadczeń, określeniu priorytetów
oraz zakresu współpracy. Większość narad organizowano w
związku z obchodami Światowego Dnia AIDS. Uczestniczyli w
nich przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych,
podmiotów leczniczych, obiektów kultury oraz policji - 72 osoby.

pielęgniarki podstawowej opieki
liczba działań edukacyjnych: 12
zdrowotnej: 50/6
liczba odbiorców: 72
położne: 20/
pracownicy oświaty: 100/62
pracownicy służb mundurowych: 5/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 50/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 19/
inni
przedstawiciele obiektów kultury: 68/3

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
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Szkolenia z zakresu problematyki
HIV/AIDS dla funkcjonariuszy policji.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i PSSE w
Brodnicy

Zadanie realizowane było w ramach obchodów Światowego dnia
AIDS. Szkolenia dla funkcjonariuszy policji przeprowadziła WSSE
w Bydgoszczy (2 szkolenia dla100 dzielnicowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego) oraz PSSE w Brodnicy (1
szkolenie - 21 funkcjonariuszy). W przypadku WSSE w
Bydgoszczy szkolenia prowadzone były w ramach współpracy z
Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

pracownicy służb mundurowych: /121

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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liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 50

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 121

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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Udział w "Międzywojewódzkim
Festiwalu Krótkich Filmów o HIV".
—————————————————
WSSE Bydgoszczy

WSSE w Bydgoszczy korzystając z zaproszenia Pomorskiego
pracownicy oświaty: /57
liczba działań edukacyjnych: 67
Państwowego Inspektora Sanitarnego przystąpiła do realizacji
odbiorcy mediów społecznościowych : liczba odbiorców: 9932
projektu pt. "Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV".
/9932
Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z
województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińskomazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Zadaniem jego
uczestników było stworzenie krótkiego filmu nt. HIV/AIDS.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach (eliminacje wojewódzkie
oraz międzywojewódzki finał). Na terenie województwa kujawskopomorskiego rozpropagowany został przez PIS za pomocą
mediów społecznościowych (9932 odsłon w tym: internet - 3325,
Facebook - 1928, Twitter - 4679) oraz listów intencyjnych
skierowanych do dyrektorów placówek oświatowowychowawczych (57). W odpowiedzi na zaproszenie do jego
realizacji przystąpiło 16 zespołów uczniowskich z 9 powiatów.
Zgodnie z regulaminem konkursu jury do etapu finałowego
zakwalifikowało trzy prace. Gala odbyła się 9.04.2019 roku w
Gdańskim Centrum Filmowy. Na zaproszenie organizatorów brali
w niej udział przedstawiciele PIS (2 pracowników pionu OZiPZ
WSSE w Bydgoszczy oraz pracownik PSSE we Włocławku),
finaliści konkursu wraz z opiekunami oraz lokalne media. Podczas
Gali dokonano przeglądu zakwalifikowanych do finału filmów oraz
ich oceny. Pierwsze miejsce zdobył film pt. "Każda decyzja ma
znaczenie" uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Bydgoszczy. Z terenu województwa kujawskopomorskiego w konkursie wzięły udział 83 osoby (67 uczniów i 16
opiekunów).

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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Udział w spotkaniu Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszczy

Kierownik OZiPZ WSSE w Bydgoszczy brał udział w spotkaniu
pracownicy Państwowej Inspekcji
Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Sanitarnej: /1
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, które odbyło się 2.12.2019 r.
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Podczas spotkania Pełnomocnik Wojewody KujawskoPomorskiego ds. Uzależnień i HIV/AIDS zdał relację z przebiegu
XXVI Konferencji "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
Społeczeństwie". Ponadto uczestnicy spotkania dokonali wymiany
doświadczeń wynikających z prowadzenia działalności
profilaktycznej w zakresie HIV/AIDS oraz rozważano organizację
wspólnych inicjatyw.

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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liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1

63

Wojewódzka interwencja
Wojewódzka interwencja nieprogramowa "Bezpieczne wakacje"
nieprogramowa "Bezpieczne wakacje" realizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
.
od 2005 roku. W jej ramach prowadzona jest m.in. akcja
informacyjno-edukacyjna, adresowana do dzieci i młodzieży
————————————————— przebywającej w ośrodkach zimowego i letniego wypoczynku.
5 PSSE
Akcja ma za zadnie zapewnienie jak największej rzeszy dzieci i
młodzież bezpiecznego wypoczynku poprzez minimalizację
zachowań zagrażających ich życiu i zdrowiu. Omawiana w tym
celu tematyka jest bardzo zróżnicowana, dotyczy m.in.
problematyki HIV/AIDS. Działania w tym zakresie prowadzone
były w 105 ośrodkach wypoczynkowych. W ramach akcji podjęte
zostały takie działania informacyjno-edukacyjne jak:
- narady/spotkania z kierownikami/wychowawcami zimowego i
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas których
omawiano cele i założenia akcji oraz zachęcano do podejmowania
działań edukacyjnych wśród podopiecznych,
- zajęcia edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS (prelekcje,
pogadanki, prezentacje multimedialne, projekcje filmów, quizy)
prowadzone samodzielnie bądź przy współpracy z partnerami
lokalnymi (Komena Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim),
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS do 105 placówek letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Łącznie akcją objęto 2004 osoby.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
400/
dzieci i młodzież przebywająca w
ośrodkach wypoczynku: 3080/1899
wychowawcy i opiekunowie dzieci i
młodzieży: 120/105

liczba działań edukacyjnych: 91
liczba odbiorców: 2004

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

64

Akcja anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV.
—————————————————
3 PSSE: Inowrocław, Mogilno, Rypin

ogół społeczeństwa: /129

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 129
liczba wykonanych testów: 100

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

Akcja anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV
prowadzona była w ramach dwóch wydarzeń: Europejskiego
Tygodnia Testowania w kierunku HIV oraz Światowego Dnia
AIDS. Organizatorem badań na terenie województwa kujawskopomorskiego było Krajowe Centrum ds. AIDS, Wojewoda
Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki oraz
Fundacji „Parasol”. W realizację akcji włączyły się 3 PSSE do
zadań, których należało rozpropagowanie badań wśród
społeczności lokalnej oraz udostępnienie pomieszczeń
niezbędnych do przeprowadzenia akcji. W akcji uczestniczyli
również pracownicy WSSE w Bydgoszczy, którzy zajmowali się
wykonywaniem testów w kierunku HIV. Poradnictwo przed
testowe i po testowe wśród osób odwiedzających punkty
prowadzili specjaliści Fundacji „Parasol”. Akcją objęto 129 osób,
udzielono 29 porad, wykonano 100 testów w kierunku HIV.
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Promowanie Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Informacje na temat działalności Punktów KonsultacyjnoDiagnostyczny HIV/AIDS funkcjonujących przy WSSE w
Bydgoszczy i Ośrodeku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w
Toruniu widniały, przez przez cały rok na stronie internetowej
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) w
Bydgoszczy oraz na stronach internetowych Państwowych
Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (PPIS). Ponadto
działalność Punktów promowali pracownicy PIS (OZiPZ) w
ramach takich działań edukacyjnych jak: szkolenia, narady,
informacje w mediach, punkty informacyjno-edukacyjne
organizowane podczas imprez masowych, w siedzibach PIS oraz
siedzibach instytucji partnerskich. Liczba odbiorców inicjatywy
jest trudna do oszacowania. Punkty w Bydgoszczy i w Toruniu w
2019 roku zgłosiło się 1304 osób.

ogół społeczeństwa

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 1304
liczba wykonanych testów: 1294

Razem:
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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

0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

66

Dystrybucja materiałów edukacyjnych. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej przekazywali materiały
uczniowie szkół podstawowych:
————————————————— edukacyjne do placówek oświatowo-wychowawczych i podmiotów 4780/4780
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego leczniczych.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1129/1129
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 55/65
pracownicy oświaty: 64/75

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 780

67

Ekspozycja, emisja informacji na
Na monitorach LCD znajdujących się w hali głównej dworca PKP
ekranie LCD.
w Lęborku wyświetlano spot dot. profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 250/250

liczba kreacji: 1

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

68

Ekspozycje ścienne.
Ekspozycje ścienne w siedzibach Stacji PSSE oraz wystawa prac
————————————————— konkursowych.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 920/920

liczba kreacji: 3

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

69

Prelekcja dla uczniów szkół
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzą
podstawowych i ponadgimnazjalnych zajęcia edukacyjne dla młodzieży.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

uczniowie szkół podstawowych:
400/400
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1281/1281

liczba kreacji: 34
Wskaźnik dodatkowy 1:

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

70

Stoiska informacyjno-edukacyjne
Stoiska były organizowane podczas imprez, festynów przez
————————————————— pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 25.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

inni: 2400/6017

liczba kreacji: 25

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

71

Wywiady i przesłanie informacji do
Udzielanie wywiadów i przesłanie informacji do mediów w ramach
mediów.
obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

przedstawiciele mediów: 2/2

liczba kreacji: 2

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

72

Akcja plakatowa w autobusach MZK. Umieszczenie plakatów - 200 sztuk.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 3000/3000

nakład: 200

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

73

Przeprowadzenie konkursów,
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów we
olimpiad adresowanych do uczniów
współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu
szkół podstawowych i ponadpodstawo terytorialnego.
wych.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

uczniowie szkół podstawowych:
71/1387
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
18/1263

liczba kreacji: 18

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
850,00
Urząd Miasta: 7600,00
Urząd Gminy: 7100,00

74

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

ogół społeczeństwa: 2400/12366

liczba kreacji: 45

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

75

Organizacja warsztatów
profilaktycznych na temat wiedzy z
zakresu HIV/AIDS pt. "To warto
wiedzieć!" dla wszystkich szkół
ponadpodstawowych na terenie
powiatu kartuskiego.
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
5700/5700

liczba odbiorców: 5700

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 4600,00
Urząd Gminy: 3000,00

76

Konkurs pt. „Międzywojewódzki
Festiwal Krótkich Filmów o HIV”

Celem konkursu było przekazanie informacji dotyczących zasad
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne
200/120
życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie
————————————————— środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego profilaktyki zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką i aktywność
artystyczną. Konkurs obejmował swym zasięgiem 4 województwa:
pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińskomazurskie. Partnerem działania było Polskie Towarzystwo
Oświaty Zdrowotnej. Konkurs propagowany był przez strony
internetowe WSSE i PSSE oraz na portalu społecznościowym
facebooku.

liczba odbiorców: 3120

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

Głównym celem warsztatów było promowanie wśród młodzieży
zachowań i postaw, które zabezpieczają przed zakażeniem
wirusem HIV. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przygotowali i przeprowadzili ankietę ewaluacyjną. Partnerami
warsztatów byli: KC.ds. AIDS, Burmistrzowie Gmin: Kartuzy i
Żukowa, Wójtowie Gmin Przodkowa, Sierakowic, Somonina.
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77

Tygodniowy punkt anonimowego i
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
bezpłatnego badania krwi w kierunku Gdyni przy współpracy z Urzędem Miejskim w Gdyni i Polskim
HIV.
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej zorganizowali punkt.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

osoby podejmujące aktywność
liczba klientów PKD: 86
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): 300/86

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Urząd Miasta: 22000,00
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

78

Zorganizowanie kampanii
informacyjno - edukacyjnej "Wakacje
bez HIV oraz innych chorób zakaźnyc
h"
—————————————————
WSSE w Gorzowie Wlkp.

79

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przekazanie tematycznych materiałów do środków komunikacji
miejskiej, biur podróży oraz lokalnych mediów. Zorganizowanie
punktów informacyjno - edukacyjnych w trakcie letnich imprez
organizowanych przez lokalne władze samorzadowe.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1

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

Zorganizowanie kampanii
Zorganizowanie punktów informacyjno - edukacyjnych, wystaw
informacyjno - edukacyjnych w
prac plastycznych oraz przekazanie informacji o założeniach
ramach obchodów Światowego Dnia
kampanii lokalnym mediom.
Aids i Dnia Solidarności z Osobami
Zakażonymi HIV
—————————————————
WSSE w Gorzowie Wlkp. i 11 PSSE

ogół społeczeństwa: 5/5

liczba kampanii: 2

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

80

Edukacja wybranych grup społecznyc Zorganizowanie warsztatów dla młodzieży szkół
h
ponadpodstawowych i podstawowych, szkolenia dla poborowych,
————————————————— zorganizowanie konkursów wiedzy
WSSE i PSSE w Gorzowie Wlkp.,
PSSE Drezdenko, PSSE Świebodzin,
PSSE Sulecin

młodzież poniżej 15 r.ż.: /100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/150
poborowi: 50/50

liczba odbiorców: 200

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

81

Zorganizowanie kampanii
Przekazanie informacji kampanijnych środkom masowego
informacyjnej związanej z
przekazu, środkom komunikacji miejskiej, podmiotom leczniczym,
Europejskim Tygodniem Testowania
zakładom pracy, uczelniom wyższym
—————————————————
WSSE w Gorzowie Wlkp. i 11 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia:
liczba punktów testowania: 1
5000/5000
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 100/100
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 100/100
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych:
100/100
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc: 100/100
osoby z zaburzeniami psychicznymi
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

82

Wizytacje realizacji Krajowego
Sporządzenie protokołów z wizytacji i kontroli
Programu Zapobiegania Żakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w placówkach
nauczania i wychowania oraz w
Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epi
demiologicznych
—————————————————
WSSE w Gorzowie Wlkp. i 11 PSSE

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

raport/informacja z bazy: 1

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

83

Sporządzenie sprawozdania rocznego Opracowanie sprawozdania zbiorczego z terenu województwa
z realizacji Krajowego Programu
lubuskiego.
Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
WSSE w Gorzowie Wlkp. i 11 PSSE

realizatorzy Programu: 20/20

liczba publikacji: 12
Wskaźnik dodatkowy 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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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

84

Realizacja Kampanii społecznej o
charakterze edukacyjnoprofilaktycznym "Mam czas
rozmawiać" skierowanej do rodziny wi
elopokoleniowej.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe,
lokalne media, placówki ochrony
zdrowia

Upowszechnienie w mediach lokalnych, na stronach
ogół społeczeństwa: /41665
internetowych oraz podczas organizowanych akcji
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
profilaktycznych (w różnych placówkach i instytucjach) Kampanii
/410
"Mam czas rozmawiać" -promującej dialog międzypokoleniowy o
zdrowiu, zwłaszcza o chorobach przenoszonych droga płciową, w
tym HIV oraz Europejskiego Tygodnia testowania w kierunku HIV.
Dystrybucja materiałów kampanijnych podczas organizowanych
akcji i punktów informacyjnych.

liczba kampanii: 20
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 5451

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

85

1. Organizacja przedsięwzięć dot.
obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe,
placówki ochrony zdrowia, RTOZ,
ośrodki kultury i sportu,

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, wykładami, projekcją
filmu itp.), pisma informujące do dyrektorów szkół.
4. Współorganizacja konkursów wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów
(PSSE Jaworzno).
5. Organizacja Konferencji „Życie jest warte tego, aby przeżyć je
w zdrowiu i trzeźwości” (PSSE Rybnik).

liczba imprez: 18
liczba stoisk informacyjnych: 18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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.
śląskiego, placówki oświatowe, centra
handlowe, ośrodki wypoczynku
letniego, ośrodki kultury, organ

1. Organizacja punktów informacyjnych w różnych instytucjach
ogół społeczeństwa: /53118
(m.in. placówki ochrony zdrowia) i na imprezach plenerowych w
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
mieście (dni promocji zdrowia w mieście, lokalne eventy, m.in.
/7563
Expo zdrowia, Czantoria dla Twojego zdrowia, Wakacyjny Tydzień
Zdrowia w Ustroniu, 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.

liczba imprez: 100
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 6994

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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ogół społeczeństwa: /8814
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/7508
pracownicy oświaty: /34
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1. Realizacja wojewódzkiej akcji pt.
"HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej"
dot. profilaktyki zakażeń wirusem HIV.
2. Organizacja konferencji/prelekcji/po
gadanek/wykładów dla różnych grup s
połecznych.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe,
ośrodki wypoczynku letniego,
Fundacja Edukacji Społecznej, PCK,

1. Podczas realizacji woj. akcji "HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej"
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 Wojewódzkiej Konferencji "HIV/AIDS - chcę
wiedzieć więcej" dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych
(WSSE Katowice) .
3. Organizacja Konferencji "Aktualne zagrożenia zdrowia
publicznego" dla przedstawicieli placówek medycznych oraz
szkolenia dla uczniów szkół kosmetycznych i fryzjerskich (PSSE
Chorzów)
4. Organizacja działań informacyjnych dla uczniów (prelekcje,
pogadanki) dot. profilaktyki HIV/AIDS, w tym w ramach akcji
"Bezpieczne wakacje" w ośrodkach wypoczynku letniego.
5. Przeprowadzono 2 prelekcje dla uczniów w zakresie
psychospołecznych aspektów epidemiologii HIV/ AIDS ph. ,,ABC
HIV/AIDS" (prezentacja, ankieta, film edukacyjny) (PSSE
Lubliniec).
6. Organizacja warsztatów dot. profilaktyki HIV dla osadzonych i
personelu w Areszcie Śledczym w Bytomiu (PSSE Bytom).

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/37059
pracownicy ochrony zdrowia: /71
pracownicy oświaty: /331
uczestnicy wypoczynku letniego,
osadzeni: /6055

liczba działań edukacyjnych: 578
liczba odbiorców: 43516

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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1. Rozpowszechnianie i publikacja
informacji dot. profilaktyki HIV/AIDS
oraz realizowanych działań w tym
zakresie na stronach internetowych
WSSE i psse woj. śląskiego.
2. Dystrybucja materiałów
informacyjnych w rożnych
środowiskach społecznych oraz do
instytucji i partnerów.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, placówki ochrony zdrowia

1. Rozpowszechnianie informacji (m.in. dot. 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, spotów,
plakatów itp.).
2. Dystrybucja materiałów informacyjnych w różnych
środowiskach społecznych i do różnych instytucji i partnerów (np.
szkoły, placówki ochrony zdrowia itp.)

ogół społeczeństwa

liczba stron/liczba odsłon: 21
liczba tytułów publikacji: 28
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3188

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Upowszechnianie informacji w
środowisku medycznym dot.
obowiązku proponowania wykonania
testu w kierunku HIV kobietom w
ciąży i ich partnerom.
—————————————————
PSSE (Bielsko, Bytom, Kłobuck),
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: /25
położne: /76

liczba odbiorców: 101
liczba inicjatyw: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Informowanie o konieczności
wykonania testu w kierunku HIV przez
kobiety ciężarne podczas
organizowanych akcji profilaktycznych
.
—————————————————
PSSE (Dąbrowa Górnicza, 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.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/205
kobiety w wieku prokreacyjnym:
/15301
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Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania w PKD w
kierunku zakażenia wirusem HIV
wśród ogółu społeczeństwa.
—————————————————
PSSE (Chorzów, Katowice,
Sosnowiec, Tychy), placówki ochrony
zdrowia, szkoły ponadpodstawowe,
Poradnia Terapii Uzależnień od Sub

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.

ogół społeczeństwa: /3052
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/30

liczba odbiorców: 15506
liczba inicjatyw: 121

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

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Przekazywanie informacji dot
HIV/AIDS do mediów lokalnych oraz
na strony internetowe Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i
Powiatowych Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznych woj.
świętokrzyskiego.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego

Informacje dot. HIV/AIDS przekazywane są do mediów lokalnych
oraz na strony internetowe Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej i Powiatowych Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznych woj. świętokrzyskiego.

ogół społeczeństwa

liczba konferencji: 2
liczba imprez: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 16169

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów edukacyjnoinformacyjnych przez Wojewódzką
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Kielcach do Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych woj.
świętokrzyskiego wg.rozdzielników
oraz rozdawnictwo bezpośrednie dla
uczestników organizowanych
różnorodnych przedsięwzięć
prozdrowotnych.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świetokrzyskiego

Materiały dystrybuowane są przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Kielcach do Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych woj. świętokrzyskiego wg.rozdzielników oraz
rozdawane bezpośrednio dla uczestników organizowanych
różnorodnych przedsięwzięć prozdrowotnych.

ogół społeczeństwa: 16000/16169

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 16169

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Imprezy prozdrowotne dot. tematyki H Imprezy skierowane do młodzieży otwarte również na innych
IV/AIDS.
uczestników np. happening z okazji Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE Jędrzejów,
PSSE Staszów, PSSE Sandomierz

młodzież powyżej 15 r.ż.: 800/930

liczba imprez: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 800

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 829,00

95

Konferencje skierowane do studentów Konferencje w Kielcach skierowana była do studentów
i młodzieży szkół ponadpodstawowyc Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, uczestnikami konferencji w
h.
Starachowicach byli uczniowie 7 szkół ponadpodsatwowych.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE Starachowice

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/430

liczba konferencji: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Urząd Miasta: 300,00
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Konkursy dla uczniów szkół
Konkursy zorganizowane na terenie woj. świętokrzyskiego
podstawowych i ponadpodstawowych dotyczyły tematyki HIV/AIDS. Były to głównie konkursy wiedzy,
dot. profilaktyki HIV/AIDS.
plastyczne i na prezentacje multimedialne.
—————————————————
Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne woj.
świętokrzyskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/25
młodzież powyżej 15 r.ż.: 215/166

liczba imprez: 5

97

Stoiska i punkty informacyjne.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świetokrzyskiego

ogół społeczeństwa

liczba stoisk informacyjnych: 10

98

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół Zajęcia przeprowadzone zostały na terenach działania
podstawowych i ponadpodstawowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj.
dot. profilaktyki HIV/AIDS.
świętokrzyskiego. Zorganizowano 28 zajęć edukacyjnych.
—————————————————
Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne woj.
świętokrzyskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1600/1660
uczniowie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych: 1600/1660

liczba imprez: 28

Materiały edukacyjno-informacyjne dot. tematyki AIDS
eksponowane i przekazywane są na stoiskach i w punktach
informacyjnych w czasie trwania różnorodnych działań
prozdrowotnych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
inne: 500,00
Starostwo Powiatowe:
181,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
inne: 400,00
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

0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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Podejmowanie działań dot. uczczenia
obchodów Światowego Dnia AIDS
przez WSSE i PSSE woj.
małopolskiego oraz placówki
nauczania i wychowania, podmioty
lecznicze i jednostki samorządów teryt
orialnych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj.małopolskiego

1. Nawiązanie współpracy z partnerami, którzy współpracują z
PSSE przy podejmowaniu działań profilaktycznych w zakresie
HIV/AIDS.
2. Publikowanie na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych artykułów dot. Światowego Dnia AIDS w 2019
roku.
3. Współpraca z lokalnymi mediami (PSSE: Bochnia, Nowy Targ,
Olkusz, Limanowa) poprzez przekazywanie informacji przez
PSSE o działaniach podejmowanych na terenie powiatu z okazji
Światowego Dnia AIDS.
4. Prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjnych.
5. Prowadzenie spotkań edukacyjnych przez pracowników PSSE
w Olkuszu dla 786 uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych.
6. Organizowanie stoisk informacyjno -edukacyjnych w 19
szkołach podstawowych (powiaty: bocheński, gorlicki, nowotarski,
olkuski, limanowski, oświęcimski, wadowicki) oraz 11 szkołach
ponadpodstawowych (powiaty: bocheński, gorlicki, nowotarski,
olkuski, limanowski, oświęcimski, wadowicki).
7. Przygotowanie ekspozycji wizualnych oraz rozdawnictwa
materiałów edukacyjnych w 65 podmiotach medycznych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1250
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5000/6600
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 200/200
pracownicy ochrony zdrowia: 200/350
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/150
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 500/600
przedstawiciele uczelni: 20/20

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 7,35
liczba tytułów publikacji: 5
liczba stoisk informacyjnych: 30
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Podejmowanie działań edukacyjnych
podczas imprez masowych
kulturalnych, zdrowotnych i
sportowych organizowanych przez
instytucje samorządowe oraz inne
podmioty.
—————————————————
PSSE woj.małopolskiego

1. PSSE w Bochni brała udział poprzez organizowanie stoisk
informacyjno-edukacyjnych w następujących imprezach:
"Czas na zdrowie" w ramach Tygodnia PCK oraz "Rodzinna
Niedziela" w Parku Uzbornia w Bochni.
2. PSSE w Nowym Targu oraz w Zakopanem prowadziły stoisko
informacyjno-edukacyjne podczas 4 lokalnych imprez masowych.
3. WSSE w Krakowie wzięła udział w "Święcie Rodziny
Krakowskiej" w Parku Jordana w maju 2019 r. poprzez
organizacje stoiska informacyjno-edukacyjnego.

ogół społeczeństwa: 10000/6000

liczba tytułów publikacji: 7
liczba stoisk informacyjnych: 7
liczba imprez: 6
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
200,00

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
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Podejmowanie przez WSSE i PSSE
woj. małopolskiego działań
wzmacniających realizację Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w placówkach
nauczania i wychowania.

1. Umieszczenie przez WSSE w Planie Zasadniczych
Przedsięwzięć na 2019 rok kontroli realizacji Krajowego Programu
HIV/AIDS w 4 wybranych stacjach PSSE: Dąbrowa Tarnowska,
Miechów, Nowy Sącz, Oświęcim. Celem kontroli jest wspieranie
pracowników PSSE w zakresie prowadzonej profilaktyki HIV/AIDS
poprzez udzielanie poradnictwa metodycznego, a także
przekazywanie dobrych praktyk innych PSSE.
————————————————— 2. Szkolenie nowych pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji
WSSE i PSSE woj.małopolskiego
Zdrowia PSSE w Tarnowie oraz Myślenicach w zakresie realizacji
zadań dot. profilaktyki HIV/AIDS w powiecie.
3. Sporządzanie przez PSSE wystąpień pisemnych do wszystkich
placówek nauczania i wychowania zachęcających i
przypominających o podejmowaniu działań w ramach profilaktyki
HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych droga płciową.
4. Organizowanie przez PSSE w Oświęcimiu i Olkuszu szkoleń
dla nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć
edukacyjnych z uczniami.
5. Organizowanie w partnerstwie z instytucjami samorządowymi
oraz placówkami nauczania i wychowania olimpiad i konkursów
wiedzy dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
na szczeblu powiatowym (PSSE: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice,
Limanowa, Olkusz, Nowy Targ).
6. Nawiązywanie współpracy przez PSSE z instytucjami
samorządowymi na własnym terenie w celu współorganizowania
działań oraz pozyskania na te działania środków finansowych.
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uczniowie szkół podstawowych:
500/786
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
3000/3450
pracownicy oświaty: /80
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /20
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /25

liczba działań edukacyjnych: 7
liczba odbiorców: 4361

Planowana kwota: 9,00
Wydatkowana kwota: 7,70
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: 700,00
Starostwo Powiatowe:
5000,00
Urząd Miasta: 2000,00
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Koordynowanie i inicjowanie działań
wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
woj. małopolskim w 2019 roku.
—————————————————
WSSE w Krakowie

1. Sporządzenie informacji dla Urzędu Wojewódzkiego nt. działań
jakie były podejmowane w 2018 roku przez Zespół woj. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w województwie małopolskim.
2. Zorganizowanie 2 posiedzeń Zespołu: 7 lutego i 27 maja 2019
r.
3. Przygotowanie do strategii wdrażania globalnej inicjatywy Fast
Track Cities - w tym celu na posiedzenie Zespołu w dniu 7 lutego
zaproszono dr Magdę Ankiersztejn-Bartczak, prezesa Zarządu
Fundacji Edukacji Społecznej, która przedstawiła strategię
wdrażania globalnej inicjatywy Fast Track Cities w świecie.
4. Rozeznanie potrzeb przeprowadzenia warsztatów
edukacyjnych dla pedagogów i psychologów szkolnych,
nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych miasta Krakowa., 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. Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa oraz Stowarzyszeniem
"Jeden Świat" w zakresie realizacji warsztatów edukacyjnych dla
pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli oraz
pielęgniarek szkolnych miasta Krakowa- realizacja warsztatów 22
listopada i 3 grudnia dla 30 uczestników w siedzibie WSSE w
Krakowie.
6. Udział w konferencji zorganiizowanej przez Fundację Edukacji
Społecznej pt: “Rola samorządów w przeciwdziałaniu HIV - Fast
Track Cities"- 25 października 2019 r. Novotel Warszawa
Centrum.
7. Udział w XXV edycji krajowej Konferencji pod hasłem „Człowiek
żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” w Warszawie.

pracownicy oświaty: 1/20
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/7
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 1/15
konsultanci krajowi i wojewódzcy: 3/3
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 3/6

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 12
liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 2
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 1,50
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

209,20

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

103

Organizacja kampanii społecznej
związanej z propagowaniem dialogu
społecznego na poziomie powiatów i
województwa.
—————————————————
18 PSSE, 1 WSSE

Upowszechnienie przekazu kampanii społecznej wymagało
dotarcia z informacją do szerokiego kręgu odbiorców za
pośrednictwem wielu instytucji. Zadanie to wykonano poprzez
przekazanie listów intencyjnych z określeniem przesłania
kampanii do 50 placówek nauczania i 62 placówek ochrony
zdrowia oraz innych partnerów w lokalnym środowisku. Kampania
była realizowana we współpracy ze środkami masowego
przekazu, domami kultury i jednostkami samorządowymi.
W ramach powyższego prowadzono rozmowy, udzielano porad:
87, opracowano informacje prasowe: 9 oraz materiały na strony
internetowe oraz portale społecznościowe: 24.

ogół społeczeństwa: 8100/27655
młodzież poniżej 15 r.ż.: /120
młodzież powyżej 15 r.ż.: /2778
pracownicy ochrony zdrowia: 88/219
pracownicy oświaty: /62
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 8/14
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 45/32
przedstawiciele mediów: 10/15
pacjenci: /1419

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podjętych działań 189

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

104

Inspirowanie środowiska nauczania i
wychowania do obchodów
Światowego Dnia Walki z AIDS
—————————————————
20 PSSE, 1 WSSE

Zadanie zostało zainicjowane poprzez wysłanie pism do placówek
nauczania, placówek ochrony zdrowia oraz poprzez bezpośrednie
zaangażowanie Pracowników PIS w organizację imprez o
charakterze edukacyjnym w placówkach nauczania. Na 13
zaplanowanych imprez edukacyjnych przeprowadzono 6. Wśród
nich na uwagę zasługuje Międzyszkolny Koncert z okazji
Światowego Dnia Walki z AIDS dla około 300 uczestników,
zorganizowany w Tomaszowskim Domu Kultury. Ponadto w
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zorganizowano obchody
1XII, wyświetlając na monitorze plansze informujące o tym dniu.
Oprócz tego we współpracy ze Studentami IFMSA zorganizowano
przemarsz podczas którego prowadzono dystrybucję ulotek.
Uczestnicy eventu wyróżniali się czerwonymi szalikami,
kokardkami i balonikami. Podobne imprezy o nieco mniejszym
zasięgu odbywały się w środowisku nauczania np. w Bursie
Szkolnej w Białej Podlaskiej, w Bursie Międzyszkolnej w Chełmie,
raz w placówkach nauczania w Zamościu oraz podczas spotkań
nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. 1XII to okazja
do uroczystego podsumowania olimpiad i konkursów wiedzy na
szczeblu powiatu, które są wydarzeniem cyklicznym realizowanym
co roku z dużym zaangażowaniem pracowników państwowej
inspekcji sanitarnej, dyrekcji szkół, przedstawicieli jednostek
samorządowych. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS to
tematyka podejmowana w tym czasie również w przestrzeni
medialnej. Dzięki zaangażowaniu 20 tytułów prasowych i
lokalnych stacji radia i tv temat został podany do publicznej
wiadomości.

ogół społeczeństwa: 22970/72798
młodzież poniżej 15 r.ż.: 900/247
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3535/4681
kobiety w wieku prokreacyjnym: /200
pracownicy ochrony zdrowia: 163/65
pracownicy oświaty: 171/71
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /11
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /30
przedstawiciele mediów: 25/20
pracownicy domów kultury: /10

liczba tytułów publikacji: 20
liczba imprez: 15

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

105

Propagowanie materiałów
wydawanych przez Krajowe Centrum
ds AIDS
—————————————————
20 PSSE, 1 WSSE

Materiały edukacyjne pozyskane z Krajowego Centrum ds AIDS
były dystrybuowane przez WSSE i 20 PSSE na terenie
województwa lubelskiego do następujących miejsc: 403 placówek
nauczania, 330 miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i
młodzieży, 236 placówek ochrony zdrowia,147 zakładów
usługowych, 18 jednostek samorządowych, 16 domów kultury,13
innych takich jak uczelnie, biblioteki, bursy, placówki opiekuńcze,
jednostki pomocy społecznej oraz podczas 52 imprez masowych
w środowisku lokalnym.

pracownicy ochrony zdrowia: 340/236 liczba kampanii: 15
pracownicy oświaty: 534/403
Wskaźnik dodatkowy 1: miejsca
inni: 107/13
docelowe dystrybucji 1206
organizatorzy letniego wypoczynku:
110/330

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

106

Popularyzacja podstawowej wiedzy o
ryzyku zakażenia HIV / AIDS w
społecznościach lokalnych podczas
imprez masowych
—————————————————
16 PSSE

W ramach realizacji zadania nawiązano współpracę z jednostkami
samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, domami kultury w
celu włączenia się we współtworzenie imprez dla ludności ze
stoiskami informacyjnymi.Podczas masowych imprez plenerowych
eksponowano materiały informacyjne, udzielano porad,
instruktaży i prowadzono pokazy i ćwiczenia. Najczęściej
uczestniczono w tematyką dotyczącą profilaktyki HIV//AIDS
podczas 6 Dożynek Powiatowych, akcji "Sierpień ze Zdrowiem",
Krasnostawskich Chmielaków, plenerowych akcji wakacyjnych w
formie pikników w Janowie, Kraśniku Zamościu, Łęcznej, Łukowie,
Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Targów
Pracy i Edukacji w Parczewie, powiatowej Imprezy Zdrowotnej we
Włodawie związanej z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, Dni
Krasnobrodu.

ogół społeczeństwa: /23855
pracownicy ochrony zdrowia: 16/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 18/

liczba imprez: 52
Wskaźnik dodatkowy 1:
współpraca z: jednostkami
samorządu, domami kultury,
spółdzielniami mieszkaniowymi,
podmiotami leczniczymi i innymi.
Łącznie ponad 25 jednostek

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

107

Organizacja olimpiad i konkursów
wiedzy, konkursów plastycznych
—————————————————
10 PSSE

Zadanie zostało zrealizowane w ramach 13 form konkursowych o
zasięgu powiatowym lub środowiskowym. Do udziału w zadaniu
zaproszono 163 placówki nauczania w województwie lubelskim.
Pozyskanie środków finansowych na nagrody i upominki dla
uczniów uczestniczących w tych formach wiąże się z
zaproszeniem do współpracy jednostek samorządu terytorialnego
w powiatach chełmskim, kraśnickim, opolskim, parczewskim w
celu pozyskania środków finansowych na nagrody z
zaangażowaniem środków własnych PSSE oraz partnerów
prywatnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 800/149
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1836/1056
pracownicy oświaty: /62
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /15

liczba inicjatyw: 13
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek uczestniczących 163

Planowana kwota: 350,00
Wydatkowana kwota:
750,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 750,00
Marszałek: 0,00
Starostwo Powiatowe:
3080,00

108

Podniesienie poziomu wiedzy
młodzieży szkolnej
—————————————————
16 PSSE

Zadanie zostało zrealizowane wśród dzieci i młodzieży w
placówkach nauczania oraz w ramach zorganizowanych form
wypoczynku zimowego i letniego.Najczęściej wykorzystywaną
formą były instruktaże, rozmowy i porady: 538, pogadanki: 62,
wykłady i warsztaty połączone z prezentacjami multimedialnymi:
41. Formą przyciągającą uwagę uczestników były punkty
informacyjne: 31 podczas których organizowano pokazy i
ćwiczenia na alko i narkogoglach (450). Najczęstszym miejscem
realizacji edukacji były turnusy wypoczynkowe: 115, placówki
nauczania: 55, placówki opiekuńczo - wychowawcze: 6.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 108/717
młodzież powyżej 15 r.ż.: 491/5566
pracownicy oświaty: /51
inni: /2998

liczba inicjatyw: 8
Wskaźnik dodatkowy 1: 176
miejsc docelowych

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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109

Zwiększenie podstawowej wiedzy o
HIV/AIDS przedstawicieli grup zawod
owych
—————————————————
17 PSSE

Zadanie było realizowane w formie prelekcji i instruktaży, porad
metodycznych narad i szkoleń dla osób pracujących w zakładach
usługowych ( gabinety fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu), służb
mundurowych oraz pracowników ochrony zdrowia. Edukacja
nauczycieli była prowadzona w ramach wsparcia merytorycznego
i metodycznego udzielanego kadrze pedagogicznej w związku z
potrzebą edukacji w środowisku nauczania i wychowania dzieci i
młodzieży. Oddziaływaniem objęto odbiorców w następujących
miejscach:166 placówek oświaty, 101 placówek ochrony zdrowia,
171 zakładów usługowych, 291 ośrodków wypoczynku dzieci i
młodzieży, 5 domów kultury, 5 jednostek służb mundurowych, 3
jednostki samorządowe, 2 wyższe uczelnie.
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pracownicy ochrony zdrowia: 270/205
pracownicy oświaty: 321/323
pracownicy służb mundurowych:
242/75
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 15/13
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 34/30
inni: 68/899
pracownicy zakładów usługowych:
447/266

liczba inicjatyw: 7
Wskaźnik dodatkowy 1: 747
miejsc docelowych podejmowanej
edukacji

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

Razem:

750,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

110

Organizacja i koordynacja kampanii s
połecznych.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

Organizacja oraz koordynacja na poziomie powiatowym i
wojewódzkim kampanii społecznych oraz innych działań
edukacyjno-informacyjnych, w tym Europejskiego Tygodnia
Testowania w kierunku HIV; mających na celu zwiększenie
świadomości, że problem HIV może dotyczyć każdego,
niezależnie od płci, wieku, orientacji, czy stylu życia. Ważnym
celem było również upowszechnienie wiedzy na temat HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz promowanie
wykonywania testów w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa
kobiety w ciąży: 50/39

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
informacji na stronach
internetowych PIS: 56

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

111

Obchody Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego.

Organizacja oraz przeprowadzenie obchodów Światowego Dnia
AIDS, połączonych z uroczystym podsumowaniem konkursów
wiedzy, plastycznych i innych (poprzedzone opracowaniem
regulaminów, pytań, pracą w jury) i wręczeniem nagród finalistom
oraz funkcjonowaniem Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.

ogół społeczeństwa: 1500/1695

liczba stoisk informacyjnych: 6
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1917

Planowana kwota: 405,00
Wydatkowana kwota:
405,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne

112

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

Organizacja i realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
adresowanego do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w
699/547
powiecie zduńskowolskim. Program obejmował spotkania
warsztatowe z młodzieżą. W treści spotkań występowały elementy
wychowania seksualnego i profilaktyki uzależnień. Problematykę
zachowań seksualnych potraktowano ze szczególną uwagą, jako
główną drogę zakażeń HIV w Polsce i na świecie. Celem
programu było dostarczenie rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS,
kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie oraz
pobudzenie do samodzielnych przemyśleń i odpowiedzialnych
wyborów życiowych.

liczba inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 547
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów realizujących: 7

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
2300,00

113

Program edukacyjny "Profilaktyka
zakażeń HIV/AIDS".
—————————————————
PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.

Realizacja programu edukacyjnego na terenie powiatu
uczniowie szkół podstawowych:
piotrkowskiego. Zaproszenie do udziału w programie uczniów klas 1500/1832
VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów z 28
inni: /922
placówek szkolnych. Zorganizowano szkolenie dla koordynatorów
szkolnych programu (23 osoby). Przedstawiono założenia, cele
programu oraz zadania do wykonania. Określono termin realizacji.
Przeprowadzono wizytacje programu w 11 szkołach realizujących
program. Otrzymano informacje z realizacji ze wszystkich
placówek realizujących. Na ich podstawie oraz na podstawie
wizytacji zostało sporządzone sprawozdanie ogólne z realizacji
programu.

liczba inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 2754
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
podmiotów realizujących: 28

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

STRONA 56 z 233

Finansowanie
Pozostałe
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Edukacja.
Organizacja oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS dla różnych grup społecznych, ze
PSSE województwa łódzkiego.
szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/817
inni: /20

115

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

Zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady, adresowanej do
młodzież powyżej 15 r.ż.: 280/276
uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego
inni: /22
(regulamin, przygotowanie testów i ich sprawdzenie itp.). Była to
już VI edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.
Olimpiada przebiegała w dwóch etapach: powiatowym i
wojewódzkim. W Olimpiadzie wzięło udział 276 uczniów z 64
szkół 16 powiatów województwa łódzkiego. Do etapu
wojewódzkiego, który odbył się 29 listopada, w ramach
Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS,
zakwalifikowano 100 uczniów. Finał oraz audycję podsumowującą
Olimpiadę nagrała i wyemitowała TV TOYA.

116

Monitoring nowo wykrytych zakażeń
HIV i zgonów z powodu AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

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

liczba działań edukacyjnych: 13
liczba odbiorców: 817

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

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 298
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
etapów: 17

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Marszałek: 5000,00

przedstawiciele Narodowego Instytutu liczba raportów/dokumentów: 12
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
pracownicy PKD
Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

1 805,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

117

Publikacje wydarzeń na stronie
internetowej www.oswiata.sanepid.ols
ztyn.pl
—————————————————
WSSE Olsztyn

Na stronie poblikowane są wydarzenia z całej inspekcji woj.
inni: 11/11
warmińsko-mazurskiego, przekazywane są komunikaty
dotyczące HIV/AIDS, nagłasniane kampanie organizowane przez
KC ds AIDS w Warszawie oraz informacje dotyczące sytuacji
epidemiologicznej w warmińsko-mazurskim w zakładce Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania bezpłatnie o
anonimowo. Aktualizacja danych epidemiologicznych dotyczących
zakażeń HIV i chorowania na AIDS odbywa sie co kilka miesięcy.
W 2019 roku ukazało się 11 informacji o wydarzeniach:
konkursach wiedzy, Tygodniu Testowania w kierunku HIV, cały
czas emitowany jest baner kampanii mamczasrozmawiac.

liczba kampanii: 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

118

Dystrybucja różnych materiałów z
HIV/AIDS, kampanijnych, z okazji
Światowego Dnia AIDS do różnych
placówek w poszczególnych powiatac
h.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński, PSSE
Iława, PSSE Szczytno, PSSE
Ostróda, Braniewo, Działdowo,
Olsztyn, Olecko

Dystrybucja materiałów do Komendy Powiatowej Policji w
Lidzbarku Warm- 100 szt . Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do 18 placówek letniego wypoczynku i 3 szkół i 2 podmiotów
leczniczych w powiecie iławskim.Dystrybucja do 19 placówek
służby zdrowia w powiecie szczycieńskim, dystrybucja materiałów
do szkół powiatu nowomiejskiego, dystrybucja materiałów do 9
placówek szkolnych powiatu ełckiego, dystrybucja materiałów do
8 placówek powiatu piskiego, dystrybucja do 28 podmiotów
powiatu ostródzkiego, do trzech szkół powiatu braniewskiego (
ulotki o PKD Olsztyn, broszury Co musisz wiedziec o HIV/AIDS,
HIV? AIDS? o co kaman?), dystrybucja materiałów edukacyjnych
do 33 placówek letniego wypoczynku i 6 placówek słuzby zdrowia
w powiecie działdowskim, dystrybucja materiałów do placówek
słuzby zdrowia, placówek wypoczynku letniego i zimowego w
powiecie olsztynskim-85 placówek. Dystrybucja materiałów do 5
placówek nauczania i 1 obiektu wypoczynku letniego młodzieży
oraz do Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3661

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 28/28
młodzież powyżej 15 r.ż.: 107/107
pracownicy ochrony zdrowia: 65/65
pracownicy służb mundurowych:
101/101
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Konkursy wiedzy i plastyczne
skierowane do młodziezy szkolnej na
róznych poziomach nauczania.
—————————————————
PSSE :Nowe Miasto Lubawskie,
Szczytno, Ełk, Pisz, Braniewo,
Elbląg, Gołdap, Olecko, Nidzica,
WSSE Olsztyn.

Powiatowy Konkurs Wiedzy w Nowym Mieście Lubawskim, w
Zespole Szkół w Rozogach (powiat szczycieński), Powiatowy
konkurs w Węgorzewie dla uczniów szkół podstawowych i
średnich, współorganizator Gmina Węgorzewo, Olimpiada wiedzy
o obronie cywilnej w Ełku, pracownik PSSE Ełk opracowywał
pytania z HIV i brał udział w pracach jury. Powiatowy konkurs
wiedzy o HIV, HCV w Piszu dla uczniów szkół
ponadpodstwawowych, Powiatowy konkurs plastyczny w powiecie
piskim "W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie", Konkurs
wiedzy dla uczniów szkół średnich powiatu ostródzkiego,
Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej w Braniewieprzygotowanie pytań o tematyce HIV/AIDS.Powiatowy konkurs
wiedzydla uczniów szkół podstawowych powiatu
elbląskiego.Współorganizatorzy: Młodzieżowy Ośrodek
Terapeutyczny KARAN , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Elblągu. Dwa Konkursy wiedzy "Wiedza ratuje życie" dla uczniów
szkół średnich powiatu gołdapskiego. Organizatorzy: PSSE
Gołdap, Zespół Szkół Zawodowych i LO w Gołdapi, drugi konkurs
wiedzy organizowany przez SP w Gołdapi, pracownik PSSE brał
udział w pracach komisji konkursowej.XVIII Powiatowy Konkurs o
HIV/AIDS "Nie daj sznasy AIDS" w Olecku przeznaczony do 9
szkół podstawowych. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe
w Olecku, SP nr 4 w Olecku, w konkursie wzięło udział 135
uczniów. Organizacja XXV Przeglądu Małych Form Teatralnych w
Nidzicy (spektakle w tym o profilaktyce HIV/AIDS). Opracowanie
pytań z profilaktyki HIV/AIDS na poziomie wojewódzkim z OC
oraz ufundowanie drobnych upominków na olimpiade przez
WSSE w Olsztynie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 423/423
młodzież powyżej 15 r.ż.: 154/154
pracownicy oświaty: 20/20
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/10

liczba imprez: 13
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników 607

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 Konferencji lokalnych.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie, PSSE
Działdowo, PSSE Olsztyn

Konferencja powiatowa odbyła się w Zespole Szkół im. Norwida w
Nowym Mieście Lubawskim, z udziałem władz samorządowych -8
osób, pielęgniarek szkolnych, nauczycieli, młodzieży. Podczas
konferencji odbył się wykład aktualne aspekty zakażenia HIV,
podsumowanie konkursu dla młodzieży, w konferencji wzięło
udział 100 osób. Konferencja w Działdowie poświęcona
obchodom Światowego Dnia AIDS i kampanii "Mam czas
rozmawiać". Uczestnicy: młodzież, policja, nauczyciele,
pracownicy samorządowi, 102 osoby. Konferencja dla nauczycieli
opiekunów szkolnych kół PCK powiatu olsztyńskiego-19 osób.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 120/120
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/15
pracownicy ochrony zdrowia: 10/10
pracownicy oświaty: 42/42
pracownicy służb mundurowych:
10/10
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 8/8
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 3/3

liczba konferencji: 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
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Organizacja Światowego Dnia AIDS.
Imprezy lokalne happeningi,
—————————————————
PSSE Iława, PSSE Olsztyn

Happening z okazji Światowego Dnia AIDS w Iławie, przy
współorganizacji Burmistrza Iławy, nauczycieli z 4 szkół,
dystrybucja ulotek rozmowy z mieszkańcami. Happening na
Starym Mieście w Olsztynie, dystrybucja ulotek rozmowy.

ogół społeczeństwa: 100/100
liczba rozdystrybuowanych
uczniowie szkół podstawowych: 40/40 materiałów: 300
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych liczba imprez: 2
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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
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Punkty promocji zdrowia podczas
imprez lokalnych, w galeriach,
placówkach służby zdrowia, urzędach,
szkołach, podczas imprez masowych.
—————————————————
16 PSSE

Pnnkt promocji zdrowia podczas białej soboty w
Bartoszycach-13-04-2019- 23 osoby, w Galerii IBAG w
Bartoszycach -25 osób, z dystrybucja materiałów edukacyjnych.
Trzy stoiska w Urzędzie Gminy Kiwity, w Szkole Podstawowej w
Kłębowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku
Warmińskim- wydano 414 sztuk materiałów edukacyjnych. Punkt
promocji zdrowia podczas "Tygodnia zdrowia" porady i
dystrybucja 250 osb, współorganzatorzy PSSE Iława i Dom
Kultury Polanka w Iławie.Dwa punkty promocji zdrowia podczas
Biegów ulicznych i Biegu bociana w powiecie węgorzewskim z
dystrybucją materiałów, dwa punkty promocji zdrowia w Urzędzie
Miasta w Szczytnie i podczas Dni i nocy Szczytna. Punkt promocji
zdrowia podczas Biegów ulicznych w Ostródzie "Trzymaj formę
biegaj z nami".Punkt informacyjny w Parku Honorowych Dawców
Krwi w Działdowie i w Szkole Podstawowej w Księżym. Liczba
uczestniów 200. Trzy stoiska w powiecie braniewskim: podczas
Festiwalu Zdrowia i w przychodni Rodzinnej ID-MED, w
Przychodni zdrowia Królewiecka w Braniewie. 5 stoisk promocji
zdrowia w powiecie olsztyńskim: osiedle Pieczewo, Bursa nr 1,
Zespół Szkół Mechanicznych Olsztyn, Plaża w Olsztynie, wieś
Tuławki- poradnictwo w zakresie HIV/AIDS, dystrybycja
materiałów edukacyjnych. 4 punkty promocji zdrowia w NZPOZ w
Korszach, NZOZ w Srokowie, porady, dystrybucja materiałów (90
szt). Punkt promocji zdrowia w Zespole Szkół w Kętrzynie,
dystrybucja materiałów, liczba uczestników 560. Punkt promocji
zdrowia podczas Biegów Rodzinnych w Gajewie, punkt promocji
zdrowia w I LO w Giżycku i Zespole Szkół Zawodowych w
Giżycku. Punkty promocji zdrowia w Lesie Kumiecie oraz na
polanie Zajazdu Piękna Góra w Gołdapi. Współorganizatorzy:
PSSE Gołdap, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Nadleśnictwo
Gołdap, Urząd Miasta i Gminy Gołdap, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gołdapi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek
pomocy Społecznej w Gołdapi. Cztery stoiska promocji zdrowia
podczas Maratonu Zumba w Mrągowie, podczas Majowego
namiotu profilaktycznego w Mrągowie, Tygodnia Zdrowia w
Mrągowie i podczas imprezy "Bezpiecznie i zdrowo nad wodą" w
Mrągowie. Dwa stoiska promocji zdrowia podczas Oleckiego Dnia
Zdrowia o festynu rodzinnego "Zdrowa rodzina szczęśliwa
rodzina" w Olecku.Stoiska promocji zdrowia w 3 szkołach
średnich powiatu nidzickiego, podczas Dni Rodziny w Nidzicy i z
okazji 100 lecia PIS ( 5 stoisk -600 uczestników).
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ogół społeczeństwa: 4789/4789
młodzież poniżej 15 r.ż.: 40/40
młodzież powyżej 15 r.ż.: 850/850
pracownicy oświaty: 30/30

liczba stoisk informacyjnych: 35
liczba imprez: 42
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2627
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 5709

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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Edukacja młodzieży szkolnej na
różnych poziomach nauczania.
Eduakcaję w placówkach
przeprowadziły wszystkie PSSE woj w
armińsko-mazurskiego.
—————————————————
WSSE Olsztyn, 19 PSSE

Edukacja uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w Olsztynie 25
młodzież poniżej 15 r.ż.: 889/889
osób nt: zakażenia HIV, profilaktyka, epidemiologia, obchody
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3017/3017
Światowego Dnia AIDS, edukacja młodzieży w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 43 osoby i Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bartoszycach 49 osób, w Zespole Szkół w
Górowie Iławeckim 30 osób nt HIV, dróg zakażenia, PKD w
kierunku HIV. Edukacja w SP w Runowie (2 zajęcie), SP w
Kłębowie (1 zajęcie), w SP w Mingajnach (1 zajęcie) drogi
zakażenia PKD w kierunku HIV, kampania "Mam czas
rozmawiać". Trzy zajęcia edukacyjne w LO i ZSZ w Węgorzewie,
2 pogadanki dla młodzieży podczas wypoczynku letniego w
powiecie węgorzewskim nt. chorób przenoszonych drogą
płciową.4 zajęcia w SP w Olszynach i SP nr 3 w Szczytnie, Trzy
zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, dwa zajęcia
w Zespole Szkół Zawodowych w Ostródzie, zajęcia edukacyjne w
Zespole Szkół w Malinowie powiat działdowski dla 37 uczniów i w
Zespole Szkół nr 1 w Działdowie, edukacja młozieży w LO w
Braniewie Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie i SP nr 3 i nr
5 w Braniewie nt HIV/AIDS, chorób przenoszoonych droha
płciową i PKD w kierunku HIV.10 wykładów do uczniów szkół
średnich I LO w Olsztynie, ZS w Jezioranach, ZS Energetycznych
w Olsztynie, Technikum TEB w Olsztynie i Zakładzie Poprawczym
w Barczewie. Jeden wykład w SP nr 7 w Olsztynie, tematyka
choroby przenoszone droga płciową.Trzy zajęcia edukacyjne dla
uczniów szkół średnich powiatu elbląskiego (69 osób). Trzy
zajęcia edukacyjne w trzech szkołach: Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Rynie, Zespole Szkół Zawodowych i Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Giżycku nt. chorób przenoszonych
drogą płciową. Zajęcia edukacyjne z młodzieżą wypoczywającą
podczas letniego wypoczynku na terenie powiatu giżyckiego (305
osób). Edukacja młodzieży w SP w Dubeninkach i Zespole
Placówek Edukacyjnych w Gołdapi (44 osoby) oraz na obiektach
letniego wypoczynku powiatu gołdapskiego (299 osób). 8 zajęć
edukacyjnych na terenie powiatu mrągowskiego w: Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół nr 2 w
Mrągowie, SP w Nawiadach, Marcinkowie, Szestnie, Zespole
Szkół w Mragowie, LO w Mikołajkach. Zajęcia edukacyjne wśrórd
młodzieży ( 5 zajęć) w szkołach ponadpodstawowych powiatu
oleckiego w tym jedno przeprowadzone przez przedstawiciela
"Res Humanae". Siedem zajęć edukacyjnych dla uczniów
Zespołu Szkół Rolniczych w Jagarzewie i w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 308 osób nt: ABC
zapobiegania HIV/AIDS.
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liczba odbiorców: 3906
liczba działań edukacyjnych: 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
NGO: 350,00
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Międzywojewódzki Festiwal Krótkich
Filmów o HIV w Gdyni. Nowa
inicjatywa WSSE Gdańsk i ZG
Polskiego Towarzystwa Oświaty
Zdrowotnej w Warszawie.
—————————————————
WSSE Olsztyn i 19 PSSE

Udział w konkursie 4 województw: warmińsko-mazurskiego,
pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawskop-pomorskiego.
Do konkursu z warmińsko-mazurskiego przystapiły wszystkie 19
PSSE woj. warmińsko-mazurskiego i 13 szkół średnich, w
zespołach 5-osobowych z opiekunami. Organizatorzy: WSSE
Gdańsk i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej ZG w
Warszawie. Liczba uczniów 65, liczba opiekunów 12, liczba
pracowników WSSE i PSSE zaangażowanych 21. Wsparcie
finansowe Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej OT w
Olsztynie w kwocie 838,86 zł na zakup ramek do podziękowań i
dyplomów w- i opłacenie drukarni. W etapie centralnym
nagrodzono pracę ucznia Zespołu Szkół Chemicznych i
Ogólnokształcących w Olsztynie za pracę "Myślisz że wiesz
wszystko...? Praca jest dostępna na stronie facebooka WSSE w
Olsztynie. Uczeń i pracownik WSSE w Olsztynie udzielili wywiadu
w tej sprawie w TV Regionalnej śniadaniowej i w Radiu Olsztyn.
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Organizacja szkoleń skierowanych do
służby zdrowia i służb mundurowych.
—————————————————
PSSE wg wykazu: Ełk, Pisz, Ostróda,
Działdowo, Braniewo, Olsztyn,
Gołdap, Mrągowo, Olecko

Tematyka: postępowanie po ekspozycji na krew i IPIM,
pracownicy ochrony zdrowia: 271/271 liczba odbiorców: 380
dystrybucja materiałów grupa odbiorców pracownuicy słuzby
pracownicy służb ratunkowych:
liczba działań edukacyjnych: 14
zdrowia z powiatu ełckiego, Trzy szkolenia dla pielegniarek i
109/109
pracowników PSSE Pisz, szkolenie skierowane do pracowników
służby zdrowia powiatu ostródzkiego (aspekty prawne, kampania
Mam czas rozmawiać, epidemiologia, inne choroby przenoszone
drogą płciową. Szkolenie dla służby zdrowia powiatu
działdowskiego. Szkolenie dla pielęgniarek punktów szczepień i
pracowników PSSE Braniewo, szkolenie dla pielęgniarek
medycyny szkolnej powiatu olsztyńskiego, szkolenie pielęgniarek
powiatu gołdapskiego (8 osób). Dwa szkolenia pielęgniarek
powiatu mrągowskiego przeprowadzonego z działem
epidemiologii i promocji zdrowia liczba uczestników 46. Jedno
szkolenie Państwoej Straży Pożarnej w Mrągowie -25 osób.
Szkolenie skierowane do pracowników straży pożarnej w Olecku 29 osób nt. Zawodowej Ekspozycji na Krew i IPIM oraz nt
diagnostyki w kierunku HIV przeprowadzone przez pracownika
WSSE Olsztyn- diagnostę i doradce w PKD w kierunku HIV w
Olsztynie. Szkolenie skierowane do: pielęgniarek, położnych,
laborantów, ratowników medycznych, pracowników sprzątających
powiatu nidzickiego liczba uczestników 123.
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młodzież powyżej 15 r.ż.: /65
pracownicy oświaty: /12
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /21

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 77

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 838,86

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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Szkolenia, wykłady i działania
edukacyjne do róznych grup
zawodowych poza służbą zdrowia i
służbami mundurowymi.
—————————————————
WSSE Olsztyn, PSSE: Bartoszyce,
Iława, Nowe Miasto Lub., Pisz,
Braniewo, Olsztyn, Giżycko, Nidzica

Eduakcja w Urzędzie Statystycznym w Olsztynie dla 48 osób nt:
chorób przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS, badania profilatyczne i ich znaczenie.
Szkolenie dla nauczycieli powiatu bartoszyckiegi nt
chemseksu.Szkolenie nauczycieli i pedagogów nt HIV, HCV, HBV,
PrEp,i PEP (11 osób) w powiecie iławskim. Szkolenie nauczycieli i
pedagogów powiatu nowomiejskiego. Dwa szkolenia dla
nauczycieli powiatu piskiego, trzy szkolenia fryzjerów,
kosmetyczek i pracowników salonów tatuażu z powiatu
braniewskiego nt. wirusa HIV, HBV, HCV, szkolenie wolontariuszy
PCK w Olsztynie nt chorób przenoszonych droga płciową.
Szkolenie koordynatorów szkolnych programów edukacyjnych (12
osób). Szkolenie fryzjerówi kosmetyczek powiatu gołdapskiego nt:
HIV, HCV, HBV, oraz nt dezynfekcji i ochrony przed szkodliwymi
czynnikami bologicznymi. Szkolenie poprowadził pracownik
promocji zdrowia i higieny komunalnej w PSSE Gołdap (37
uczestników). Szkolenie do nauczycieli Sp nr 2 w Nidzicy 55 osób.

pracownicy oświaty: 100/100
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 65/65
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 10/10
fryzjerzy, kosmetyczki, pracownicy
salonów tatuażu: 64/64

liczba działań edukacyjnych: 10
liczba odbiorców: 239

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pracowników promocji
zdrowia inspekcji sanitarnej
—————————————————
WSSE Olsztyn

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pracowników
promocji zdrowia PSSE woj warmińsko-mazurskiego nt:
aktualnośći w profilaktyce HIV/AIDS. Dystrybucja materiałów do
wszystkich PSSE. Szkolenie pracowników pzioz woj. warmińskomazurskiego nt chemseksu i profilaktyki przedekspozycyjnej
06-03-2019 liczba uczestników 27. Drugie szkolenie dotyczyło
aktualnej wiedzy z profilaktyki HIV/AIDS dla pracowników pzioz
nowozatrudnionych 08-10-2019. Zagadnienia dotyczyły
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV,
postępowania po ekspozycji na krew i postepowania przed
ekspozycją. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezentacje.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 27/27

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 27

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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Wykłady do róznych grup
zawodowych- pracowników ochrony
zdrowia i służb mundurowych,
stowarzyszeń i innych placówek.
—————————————————
WSSE Olsztyn, PSSE Ostróda, PSSE
Węgorzewo, PSSE Mrągowo

Wykład (2) i dyskusja w Wojewódzkim Zespole Medycyny Pracy
w Olsztynie dla pielęgniarek i lekarzy medycyny pracy nt
HIV/AIDS chemseksu i aktualności w profilaktyce HIV/AIDS.
Uczestnicy otrzymali ulotki o postępowaniu po ekspozycji na krew
30 szt. Dwa wykłady w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie nt: postępowaniu po ekspozycji na krew
i IPIM (PEP) i postępowaniu przedeekspozycyjnym (PrEP), o PKD
w kierunku HIV w Olsztynie, dla 22 pracowników pogotowia
przekazanie ulotek nt. Nie ryzykuj o postępowaniu po ekspozycji
na krew. Szkolenie w Jednostce Wojskowej nr 2568 w
Węgorzewie z dystrybucją materiałów. Wykład dytyczący
profialktyki HIV/AIDS, kampanii Mam czas rozmawiać,
epidemiologii i chorób przenoszonych drogą płciową dla szkolnych
opiekunów kół PCK w Morągu. Zajęcia edukacyjne ze studentami
Uniwersytetu III wieku w Giżycku. Wykład dla pracowników
zakładu WILD w Marcinkowie ( powiat mrągowski), nt chorób
przenoszonych drogą płciową - 100 osób, wykład w Klubie
Seniora w Sorkwitach (50 osób)

pracownicy ochrony zdrowia: 14/14
pracownicy oświaty: 22/22
pracownicy służb mundurowych:
53/53
inni: 170/170

liczba działań edukacyjnych: 9
liczba odbiorców: 259
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
rozdysponowanych ulotek 30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Współpraca z mediami lokalnymi.
Wywiady na żywo, wywiady
nagrywane o profilaktyce HIV/AIDS.
Nagłasnienie informacji na stronach
internetowych róznych instytucji,
jenostek samorządowych, portali
internetowych i placówek służby zdro
wia.
—————————————————
WSSE Olsztyn, PSSE Działdowo,
PSSE Olsztyn, PSSE Elbląg, PSSE
Giżycko, PSSE Nidzica

1 wywiad o tygodniu testowania w kierunku HIV i pracy PKD dla
ogół społeczeństwa: 27/27
TVP Olsztyn 26-11-2019, 1 wywiad na żywo w programie "Wstaje pracownicy ochrony zdrowia: 28/28
nowy dzień" w TP Olsztyn nt. Międzywojewódzkiego Festiwalu
Filmów o HIV. 11-04-2019, 1 wywiad na żywo Radio Olsztyn nt
profilaktyki HIV, epidemiologii i badań w PKD w kierunku HIV w
Olsztynie 24-04-2019. Trzy wywiady radiowe do radia eska i
Iława, popularyzacja działalności PKD w kierunku HIV w
Olsztynie, rozesłanie informacji do mediów lokalnych oraz
jednostek służby zdrowia powiatu działdowskiego, kampania
Tydzień testowania w powiecie olsztyńskim-przesłanie informacji
o kampanii do 7 mediów lokalnych, do szkół średnich i Starostwa
Powiatowego w Olsztynie.Trzy artykóły w mediach lokalnych
powiatu elbląskiego. Zamieszczenie informacji na BIP Giżycko nt:
Europejskiego Tygodnia Testowania w Kierunku HIV. informacje o
kampanii na stronach internetowych PSSE Nidzica, KP Policji,
Starostwa Powiatowego w Nidzicy, Urzędu Miasta i Gminy
Nidzica, ZOZ i MOPS Nidzica. Artykuł w Gazecie Nidzickiej promocja badań w kierunku HIV w PKD w kierunku HIV.

liczba stron/liczba odsłon: 28
liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 6
liczba użytych mediów
społecznościowych: 3

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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Udział w posiedzeniach
Wojewódzkiego Zespołu ds
Profilaktyki HIV/AIDS. Dwa spotkania
—————————————————
Warmińsko-Mazurskie Urząd
Wojewódzki i członkowie Zespołu w
tym WSSE Olsztyn

Zespoły sa powołane przez Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie, maja na celu planowanie wspólnych
przedsięwzięć, inicjatyw wymiana doświadczeń. Urząd organizuje
zwykle dwa posiedzenia zespołu, z udziałem służb mundurowychpolicji służby celnej, służby zdrowia, przedstawicieli Kuratorium,
Oświaty, Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, organizacji
pozarządowych i inspekcji sanitarnej. Na spotkaniu nr 1
przedstawiono plany do wykonania na 2019 rok i przekazano dla
potrzeb W-M Urzędu 500 ulotek o PKD w kierunku HIV w
Olsztynie. Na drugim spotkaniu przedstawiono działania
wykonane w roku 2019 przez Inspekcje sanitarną woj. warmińskomazurskiego.

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

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

pracownicy ochrony zdrowia: 2/2
pracownicy oświaty: 2/2
pracownicy służb mundurowych: 2/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 2/2
konsultanci krajowi i wojewódzcy: 2/2
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 2/2

Razem:
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WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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Upowszechnianie informacji nt.
profilaktyki zakażeń HIV/AIDS oraz
promowanie badań w kierunku
zakażenia HIV.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS oraz promowania
testowania w kierunku zakażenia HIV, ze szczególnym nasileniem
w okresie Europejskiego Tygodnia Testowania, pracownicy
Oddziałów Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej stacji sanitarnoepidemiologicznych:
- udzielili wywiadów lub samodzielnie przygotowali 5 artykułów
prasowych,
- udzielili 2 wywiadów dla stacji radiowych,
- przygotowali planszę informacyjną do lokalnej telewizji w
Namysłowie (emisja w okresie 2 tygodni),
- uzyskali zgodę na emisję spotu "mam czas rozmawiać" w
telewizji lokalnej w Kędzierzynie-Koźlu,
- zorganizowali stoiska informacyjno-edukacyjne w szkołach
średnich w Opolu, Głubczycach, Namysłowie i Oleśnie: 11 stoisk,
426 uczniów szkół średnich, 33 studentów Uniwersytetu
Opolskiego, 1700 mieszkańców,
- przekazali uczestnikom konferencji wojewódzkiej pt. "HIV,
chlamydia i TY" 100 sztuk broszur pt. "Zakażenia przenoszone
drogą płciową, czyli jak dbać o zdrowie".

ogół społeczeństwa: /1700
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/426
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /16
przedstawiciele mediów: /5
studenci: /133

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 11
liczba imprez: 11
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 4000

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
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Działania edukacyjne wśród młodzież
y.
—————————————————
PSSE Brzeg, PSSE Głubczyce, PSSE
Namysłów, PSSE Prudnik, PSSE
Strzelce Op., PSSE Krapkowice

Spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych:
1. Prelekcje, warsztaty z udziałem specjalistów (psychologa,
lekarza chorób zakaźnych, specjalisty terapii uzależnień)
zorganizowane przez powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne we współpracy z dyrektorami szkół oraz
zaproszonymi do współpracy specjalistami z zakresu HIV/AIDS:
48 spotkań, 2 szkoły podstawowe/67 uczniów, 29 szkół
ponadpodstawowych/1261 uczniów.
2. Powiatowe konkursy wiedzy (2), XVII Powiatowa Olimpiada
Wiedzy o HIV/AIDS w Krapkowicach, Konkurs na logo i hasło: 8
szkół podstawowych/12 uczniów, 46 szkół
ponadpodstawowych/380 uczniów.
3. Warsztaty dla liderów szkolnych z udziałem specjalisty terapii
uzależnień: 1 szkoła ponadpodstawowa/27 uczniów.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /79
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1641
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
600/
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /16
specjaliści/eksperci: /3

liczba działań edukacyjnych: 53
liczba odbiorców: 1720
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół - 86
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba jst
-4

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

Razem:

0,00
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Finansowanie
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Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

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

Opracowano i przeprowadzono wojewódzki konkursu na mem
internetowy pt. "Nie daj szansy AIDS" skierowanego do
młodzieży szkół ponadpodstawowych poświęconego profilaktyce
HIV/AIDS i innym chorobom przenoszonym drogą płciową. Na
etap szkolny wpłynęły 482 prace, a na etap powiatowy 54 prace.
Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Poznaniu przesłano 23 memy - prace laureatów I miejsca etapu
powiatowego. W dniu 28 listopada 2019 roku w Kinie MUZA w
Poznaniu odbyła się uroczystości podsumowania wojewódzkiego
etapu konkursu.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 850/482

liczba imprez: 31

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2553,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
PIS: 2465,00
Starostwo Powiatowe:
4662,00
Urząd Miasta: 443,00
Urząd Gminy: 0,00
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Konkursy i olimpiady o zasięgu powiat
owym.
—————————————————
12 PSSE województwa
wielkipolskiego

Opracowani i przeprowadzono 14 konkursów kierowanych do 489 młodzież powyżej 15 r.ż.: 480/699
uczniów, w tym 5 plastycznych dla 270 uczniów oraz 9 konkursów
wiedzy o HIV/AIDS dla 219 uczniów szkół ponadpodstawowych
oraz 10 olimpiad wiedzy o HIV/AIDS dla 210 uczniów szkół
ponadpodstawowych.

liczba imprez: 24

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
PIS: 562,00
Starostwo Powiatowe:
5945,00
Urząd Miasta: 1800,00
Urząd Gminy: 1840,00
Sponsor prywatny: 900,00
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Finansowanie
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Światowy Dzień AIDS
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Pracownicy OZ i PZ PSSE w ramach obchodów Światowego Dnia
AIDS zorganizowali: 12 imprez z okazji Światowego Dnia AIDS
połączonych z wykładem lub prezentacją, 5 punktów informacyjno
– edukacyjnych, 34 wykładów/pogadanek, 8 szkoleń dla osób
dorosłych, 2 warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 3
happeningi na temat HIV/AIDS z udziałem mieszkańców
połączona z dystrybucją materiałów edukacyjnych, 2 konferencje,
10 wystaw i gazetek okolicznościowych na holach urzędów i
placówek szkolnych, 32 indywidualne rozmowy instruktażowe,1
quiz wiedzy o HIV/AIDS, wyjście dla 23 uczniów do ośrodka
Monar.
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Światowy Dzień AIDS - akcje
—————————————————
PSSE Czarnków, Kalisz, Karocin,
Turek, Września

137

Akcja informacyjno -edukacyjna
"Bezpieczne Wakacje 2019"
—————————————————
12 PSSE województwa
wielkopolskiego

liczba konferencji: 3
liczba stoisk informacyjnych: 5
liczba imprez: 12
Wskaźnik dodatkowy 1:
happeningi - 3
Wskaźnik dodatkowy 2: wystaw i
gazetek okolicznościowych na
holach urzędów i placówek
szkolnych - 10

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 1374,00
Starostwo Powiatowe:
1071,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 500,00

Pracownicy OZ i PZ PSSE w ramach obchodów Światowego Dnia ogół społeczeństwa: /3000
AIDS zorganizowali: akcje przypinania czerwonych wstążeczek
we Wrześni (2.500 osób), akcja „Stop AIDS” w Turku (180 osób),
akcja przejazdu przez Kalisz oplakatowanego autobusu - odbiorcy
– 210 osób (przypięcie czerwonych kokardek, rozdawnictwo
materiałów - wspólna akcja informacyjno –edukacyjnej
pracowników Sekcji OZ i PZ PSSE w Kaliszu oraz Oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża), dystrybucje materiałów
edukacyjnych w punkcie medycznym na terenie Festiwalu Jarocin
2019 oraz współudział PSSE w Czarnkowie w 4 akcjach
prozdrowotnych „Kocham Cię Życie”, „Nie bądź żyła oddaj krew",
„ Dzień dla Życia”, „ Cieszmy się”.

liczba imprez: 8

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

Zaplanowano i przeprowadzono 20 pogadanek oraz
zorganizowano 21 punktów informacyjno - edukacyjnych dla
młodzieży w trakcie wypoczynku letniego oraz instruktarzy dla 20
pracowników biur podróży.

liczba stoisk informacyjnych: 21
Wskaźnik dodatkowy 1:
pogdadanki - 20
Wskaźnik dodatkowy 2:
instruktarze - 20

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: /933
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2300/5393
pracownicy ochrony zdrowia: /14
pracownicy oświaty: /157
pracownicy służb mundurowych: /40
19 osadzonych w zakładzie karnym :
/19

ogół społeczeństwa: /1300
młodzież poniżej 15 r.ż.: 3200/700
pracownicy oświaty: /10
pracownicy biur podróży: 10/20
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Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
Przygotowano i zamieszczono informację o Dniu Pamięci o
————————————————— Zmarłych na AIDS na stronach internetowych WSSE w Poznaniu
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
oraz 31 PSSE województwa wielkopolskiego.
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 20000/1000

liczba inicjatyw: 31

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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Oferta szkoleń organizowanych przez Przesłano do zainteresowanych instytucji i placówek ofertę
KC ds. AIDS
szkoleń otrzymanych z Krajowego Centrum ds. AIDS
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

pracownicy oświaty: 100/125
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 50/96
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 50/37

liczba odbiorców: 258

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja informacyjno - edukacyjna
"Bezpieczne Walentynki 2019"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: /2250
liczba działań edukacyjnych: 96
młodzież powyżej 15 r.ż.: 10000/3930 liczba odbiorców: 6200
Wychowankowie Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży:
/30
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Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Zorganizowano i przeprowadzono 1 szkolenie w każdym powiecie młodzież powyżej 15 r.ż.: 650/580
- kontra HIV"
(łącznie 31 szkoleń) dla 580 osobowej grupy młodzieży z 81 szkół
————————————————— ponadpodstawowych.
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Przygotowano i przeprowadzono 31 akcji informacyjno edukacyjnych na terenie placówek szkolnych, w miejscach
użyteczności publicznej i lokalach gastronomicznych dla ok. 6200
osób. W ramach akcji odbyło się 27 szkoleń, 33 wykłady, 12
konkursów, 8 wystaw tematycznych, 1 happening oraz
funkcjonowało 15 punktów informacyjno - edukacyjnych.
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liczba działań edukacyjnych: 31
liczba odbiorców: 580

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
PIS: 381,00
Starostwo Powiatowe:
900,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 891,00
Starostwo Powiatowe:
1600,00
Urząd Gminy: 95,00
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Szkolenia dla różnych grup społeczny Przygotowano i przeprowadzono 14 szkoleń dla różnych grup
ch.
społecznych.
—————————————————
3 PSSE województwa wielkipolskiego

osoby powyżej 50 r.ż.: 30/
uczniowie szkół podstawowych:
100/27
pracownicy oświaty: /140
pracownicy służb mundurowych:
20/133
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 30/

liczba działań edukacyjnych: 14
liczba odbiorców: 300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Informacja n/t HIV/AIDS na stronach
internetowych i Facebook.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 15000/20000

liczba obszarów tematycznych: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Informacja o Punktach Konsultacyjno Zamieszczono i aktualizowano informację o PKD podczas akcji
- Diagnostycznych
informacyjno - edukacyjnych.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 15000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/5500

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
informacji o PKD - 31

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

Umieszczano i aktualizowano informację na Facebook i stronie
internetowej WSSE w Poznaniu oraz 31 PSSE informacji na
temat obchodów ,,Światowego Dzień AIDS”, adresach i
godzinach funkcjonowania punktów konsultacyjno diagnostycznych, kampaniach Krajowego Centrum ds. AIDS.

Razem:
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2 553,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

145

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

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/5860
osoby młode, ogół społeczeństwa:
1200/36924

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 4
Wskaźnik dodatkowy 1:
Promowanie anonimowego
bezpłatnego testowania wśród
ludzi młodych przy wykorzystaniu
m.in. nowoczesnych nośników
informacji i zaangażowaniu
conajmniej 187 różnych
podmiotów.

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

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 8000/9725
młodzież powyżej 15 r.ż.: 8000/8755
ogół społeczeństwa: 10000/5325

Wskaźnik dodatkowy 1: Materiały
z KC ds. AIDS ( 6912 szt. )
przekazano 1138 różnym
placówkom.

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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Kontynuacja kampanii społecznej
przygotowanej przez Krajowe
Centrum ds. AIDS "Mam czas
rozmawiać" #mamczasrozmawiac.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Kontynuacja ogólnopolskiej kampanii społecznej
#mamczasrozmac poprzez różnorodne formy działań przy
wykorzystaniu materiałów przygotowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.

ogół społeczeństwa: /52758
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
uczniowie, rodzice i inni: /22050

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 36

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 konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o uzależnieniach i A
IDS".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Zorganizowanie i przeprowadzenie Wojewódzkiego konkursu
plastycznego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa podkarpackiego "Porozmawiajmy o uzależnieniach i
AIDS". Współorganizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem konkursu było
poszerzenie wiedzy HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw i
zachowań w stosunku do żyjących z HIV i chorych na AIDS,
lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

uczniowie szkół podstawowych:
100/228
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/150
inni: /6000
nauczyciele, rodzice: 300/450

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się 10
grudnia 2019 roku w WSSE,
natomiast w holu zorganizowano
wystawę pokonkursową laureatów
konkursu.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Wojewódzki konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o uzależnieniach
i AIDS" objęli honorowym
patronatem Marszałek
Województwa Podkarpackiego,
Wojewoda Podkarpacki i
Podkarpacki Kurator Oświaty.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
385,53
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 4000,00
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

uczniowie szkół podstawowych:
250/241
nauczyciele, rodzice: 200/348

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się 3
czerwca 2019 r. w Teatrze Maska
w Rzeszowie, wręczono16
równorzędnych nagród laureatom
konkursu.
Wskaźnik dodatkowy 2: Na
konkurs wpłynęło 181 prac
plastycznych z 37 szkół
podstawowych, w Holu WSSE
zorganizowano wystawę
pokonkursową, która była
eksponowana do końca roku.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1000,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS
poprzez organizowanie różnych form
działań.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Informacje w regionalnych i lokalnych mediach, informacje na
ogół społeczeństwa: /77897
stronach internetowych WSSE i 20 PSSE, lokalnych samorządów, młodzież poniżej 15 r.ż.: /8500
placówek oświatowo-wychowawczych, portali społecznościowych młodzież powyżej 15 r.ż.: /7400
i innych współczesnych nośników informacji. Organizacja
konkursów, olimpiad, imprez prozdrowotnych i innych form.

liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 8
liczba imprez: 56
Wskaźnik dodatkowy 1: W
ramach obchodów ŚDA
zorganizowano i przeprowadzono
11 konkursów, olimpiad i innych
form, w których uczestniczyło 91
placówek oświatowowychowawczych i 652 uczniów.
Wskaźnik dodatkowy 2: Do
działań w ramach obchodów
włączyło się 549 różnych
podmiotów ( szkoły, uczelnie
wyższe, podmioty lecznicze,
urzędy i inne ).

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
PIS: 1144,00
Starostwo Powiatowe:
1400,00
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 342,00
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej" w roku
szkolnym 2018/2019 .
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Celem programu było kształtowanie u młodzieży poczucia
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
odpowiedzialności za swoje zdrowie, kształtowanie postaw
9000/6568
tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS, podejmowanie nauczyciele, rodzice: 500/1262
zdrowych wyborów życiowych, pogłębienie wiedzy na temat
HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Program był
realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych województwa
podkarpackiego.

liczba odbiorców: 7830
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
edukacyjny prowadzony w 66
szkołach ponadgimnazjalnych.
Wskaźnik dodatkowy 2: W
ramach realizacji programu dla
koordynatorów i realizatorów
zorganizowano szkolenie i 24
narady.

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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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
Razem" w roku szkolnym 2018/2019.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Program skierowany był do uczniów przedszkoli i klas I - III szkół
podstawowych województwa podkarpackiego. Celem programu
było kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec
osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych we własnym
środowisku, rozwijanie więzi między rówieśnikami unikanie
zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów
życiowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 8000/6315
nauczyciele, rodzice: 3000/3795

liczba odbiorców: 10110
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
realizowany był w 219 szkołach
podstawowych i 3 przedszkolach.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Przeprowadzono 85 wizytacji
programu, zebrano 179 "Ocen
programu ..", zorganizowano 52
narady i udzielono 64 instruktaże.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
717,83
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

153

Szkolenia z zakresu profilaktyki
Szkolenia skierowane były do fryzjerek, kosmetyczek,
HIV/AIDS dla przedstawicieli różnych pracowników salonów odnowy biologicznej, młodzieży,
grup zawodowych.
nauczycieli.
—————————————————
PSSE w Jarosławiu, Dębicy, Jaśle i
Leżajsku.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 260/78
pracownicy oświaty: 10/16
pracownicy służb mundurowych: 30/
fryzjerzy, kosmetyczki i inni: 5/54

liczba działań edukacyjnych: 9
liczba odbiorców: 323
Wskaźnik dodatkowy 1:
Realizując działania z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS specjaliści
pionu oświaty zdrowotnej i
promocji zdrowia przeprowadzili 9
szkoleń/spotkań dla różnych grup,
w których uczestniczyły 323
osoby.

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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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet w ciąży i
planujących ciążę.
—————————————————
PSSE w Dębicy, Leżajsku,Ustrzykach
Dolnych,Krośnie, Mielcu, Przemyślu,
Rzeszowie,Strzyżowie, Tarnobrzegu.

kobiety w wieku prokreacyjnym:
450/8355
kobiety planujące ciążę: 200/
kobiety w ciąży: 200/

liczba odbiorców: 8355
Wskaźnik dodatkowy 1:
Promowanie wśród kobiet
planujących ciążę, kobiet
ciężarnych i w wieku
prokreacyjnym testowania w
kierunku zakażenia HIV
prowadzone w 69 placówkach (
podmioty lecznicze, szpitale i
Poradnie Rodzinne ).

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

Edukacja kobiet w wieku prokreacyjnym była prowadzona w
formie rozmów indywidualnych, spotkań, połączona z
rozdawnictwem materiałów informacyjnych przy wsparciu
podmiotów leczniczych, poradni przedmałżeńskich i innych.
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Promowanie anonimowego
bezpłatnego testowania w kierunku
HIV m.in. poprzez informowanie o
Punktach KonsultacyjnoDiagnostycznych ( PKD ) i włączenie
się do Europejskiego Tygodnia Testo
wania.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez cały rok a
szczególnie nasilone w okresie 22-29 listopada tj. w Europejskim
Tygodniu Testowania w kierunku HIV. Działania informacyjne
prowadzone były na różnych płaszczyznach i wykorzystujące
współczesne nośniki informacji mające na celu dotarcie do jak
największej grupy odbiorców.
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ogół społeczeństwa: /92676

Wskaźnik dodatkowy 1:
Wykorzystano strony internetowe,
telebimy, mass media i inne.

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

Razem:

1 103,36

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Organizacja i prowadzenie
konferencji, umieszczanie informacji
na stronach internetowych oraz
nawiązywanie współpracy
z lokalnymi mediami.

W roku 2019 w ramach profilaktyki HIV/ AIDS odbyło się 5
konferencji, których łącznie odbiorcami było 1 383 osób.
Konferencje zorganizowane zostały przez 5 PSSE: Drawsko
Pom., Goleniów, Koszalin, Myślibórz, Szczecin.
W ramach realizowanego zadania przez w/w PSSE tematyka
organizowanych konferencji dotyczyła profilaktyki nowych
————————————————— zakażeń HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, a
WSSE w Szczecinie oraz niektóre
także w zakresie kreowania tolerancyjnych postaw wobec osób
PSSE woj. zachodniopomorskiego
zakażonych HIV i chorych na AIDS . 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. dr n.
med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka - Pracownik Kliniki Chorób
Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów
Immunologicznych, Małgorzata Kłys-Rachwalska- kierownik
poradni Chorób Zakaźnych i Nabytych Niedoborów
Immunologicznych, Pan Roman Latoszyński wieloletni
szkoleniowiec z zakresu edukacji seksualnej i profilaktyki
HIV/AIDS, pracownik Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej
,,Res Humanae” oraz Zjednoczenia na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS ,,Pozytywni w Tęczy” oraz Aneta Dembowska ze
stowarzyszenia wolontariuszy ,,DADU” w Szczecinie.
Umieszczono 36 informacji na stronach internetowych:
- W ramach kampanii społecznej ,,#mamczasrozmawiać”;
- W ramach kampanii ,,Organizowanych konferencji,
- W ramach organizowanych konkursów i olimpiad”;
- W ramach kampanii ,,Europejskiego Tygodnia Testowania”;
- W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS;
- W ramach Dnia Pamięci i Zmarłych na AIDS”;
- informacje na temat przeprowadzonych własnych działań.
(WSSE w Szczecinie oraz PSSE: Białogard, Choszczno, Gryfice,
Kamień Pom., Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Sławno,
Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz) dla 1 011
odbiorców.
Informacje zostały opublikowane na stronach internetowych
WSSE i BIP PSSE oraz lokalnych na portalach internetowych:
www.wsse.szczecin.pl
pssebialogard.pis.gov.pl
pssechoszczno.pis.gov.pl
pssegoleniow.gov.pl
pssegryfice.pis.gov.pl
psselobez.pl
Pssemysliborz.pis.gov.pl
pssepolice.pis.gov.pl
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uczniowie szkół podstawowych:
100/1189
pracownicy ochrony zdrowia: /11
pracownicy oświaty: 5/113
pracownicy służb mundurowych: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 7/65
odbiorcy mediów : 13/2
pielęgniarki szkolne : /3

Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: Wywiady i
audycje w radio i TV- 4
Wskaźnik dodatkowy 1: Artykuły
w prasie - 3
Wskaźnik dodatkowy 1:
Informacje na stronach
internetowych - 36

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 Gminy: 1700,00

pssepyrzyce.pis.gov.pl
psseslawno.pis.gov.pl
psse.szczecin.pl
psse.szczecinek.pl
psseswidwin.pl
pssewswinoujście.pl
pssewalcz.pis.gov.pl
echotygodnik.info
eGryfice.pl
ikamoien.pl
echokamienia.pl
kamienskieinfo.pl
www.warnice.pl
www.przelewice.pl
www.pyrzyce.pl
Opublikowano 3 artykułów w prasie lokalnej dla 1 282 odbiorców
(PSSE: Gryfice, Kamień Pom., Sławno). Nawiązano współpracę z
następującymi redakcjami gazet: , ,,Tygodnik „Gryfickie Echa”,
,,Dziennik Powiatu Kamieńskiego”, „Obserwator Lokalny”.
Nawiązano również współpracę z Radiem, Telewizją oraz Kinem:
Radio ,,ESKA Koszalin”, TV Kablowa MAX w Koszalinie, TV TVB
w Myśliborzu oraz portalem informacyjnym isczecinek w zakresie
publikacji wywiadu Przeprowadzono 1 Wywiad,
2 Audycje TV oraz podano 1 wiadomość radiową z przebiegu
konferencji zorganizowanej w Koszalinie.
(PSSE: Koszalin, Myślibórz, Szczecinek).
W ramach współpracy z Radiem i TV:
-PSSE Koszalin informacja z przebiegu konferencji pt.
„Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS” w radio i TV;
-PSSE Myślibórz – bezpłatna emisja spotu #mamcza
srozmawiać od 01-31.12.2019 w TV.
-PSSE Szczecinek – wywiad na portalu iszczecinek.pl dot.
Międzynarodowego Dnia AIDS.
Dane dotyczące liczby odbiorców mediów zostały
niedoszacowane z uwagi na brak takiej możliwości (brak liczników
odwiedzin niektórych stron internetowych oraz brak liczników
oglądalności i słuchalności emitowanych addycji radiowych i TV).
W sprawozdaniu ujęte zostały tylko dane na podstawie
dostępnych liczników odwiedzin stron
i internetowych.
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Organizacja i prowadzenie narad oraz
szkoleń z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (z udziałem pracowników
placówek oświatowowychowawczych, władz
samorządowych, przedstawicieli
policji, służby więziennej,
dziennikarzy, partnerami
organizowanych przedsięwzięć).
Wystosowanie przy tym listów
informacyjno- intencyjnych.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 PSSE woj.
zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 157 działań, w tym narady, szkolenia i
wystosowano listy informacyjno- intencyjne. Łącznie dla 1 918
odbiorców.
Przeprowadzono łączne 57 narad m.in. z pracownikami ochrony
zdrowia, pracownikami służb mundurowych, administracji
rządowej i samorządowej, pracownikami oświaty. W związku z
kontynuacją współpracy międzynarodowej PSSE w Świnoujściu
prowadziło narady z przedstawicielem CJD Zinnowitz w zakresie
organizacji wspólnych działań i stoisk edukacyjno-informacyjnych.
W naradach łącznie brały udział 102 osoby. (PSSE: Białogard,
Choszczno, Gryfice, Kołobrzeg, Kamień Pom., Koszalin,
Myślibórz, Sławno, Szczecin, Szczecinek, Świnoujście, Wałcz).
Rozesłano 89 listów intencyjno-informacyjnych do 1 415
odbiorców, w tym do dyrektorów, pracowników i uczniów
placówek szkolno-wychowawczych, ZOZ-ów, NZOZ-ów,
gabinetów i poradni ginekologicznych, Starostw Powiatowych,
Urzędów Miast i Gmin. (PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko
Pom., Gryfice, Goleniów Gryfino, Kołobrzeg, Kamień Pom.,
Koszalin, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Sławno, Stargard,
Szczecin, Świdwin, Wałcz). Dotyczyły one głównie
organizowanych przedsięwzięć w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w
tym konferencji, konkursów, dni związanych z Światowym Dniem
AIDS, Dniem Pamięci o Zmarłych na AIDS, a także kampanii
społecznej #mamczasrozmawiać.
Przeprowadzono 11 szkoleń dla pracowników oświaty,
pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników służb
więziennych z zakresu profilaktyki HIV zarówno w działaniach
edukacyjnych oraz ryzyka związanego z ekspozycją zawodową.
Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 401 osób (PSSE: Kamień
Pom., Szczecin, Szczecinek).
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uczniowie szkół podstawowych: /117 liczba działań edukacyjnych: 157
pracownicy ochrony zdrowia: 160/327 liczba odbiorców: 1918
pracownicy oświaty: 475/952
pracownicy służb mundurowych: /7
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 85/104
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 21/17
przedstawiciele mediów: 19/41
osoby dorosłe : /1
pielęgniarki szkolne : /42
pracownicy służb więziennych : /304
wolontaiusze : /6

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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Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych, takich jak: wykłady,
warsztaty edukacyjne, prelekcje,
pogadanki, instruktaże, rozmowy
indywidualne, organizacja i
prowadzenie konkursów, olimpiad
wiedzy, quizów, projekcje spotów i
filmów oraz imprezy prozdrowotne
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 PSSE woj.
zachodniopomorskiego

W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/ AIDS zrealizowano 319 działania dla 24 807
odbiorców, oto następujące działania: Przeprowadzono 143
wykłady m.in. dla uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, rodziców uczniów, pracowników oświaty,
słuchaczy uniwersytetu III wieku oraz dla osadzonych w zakładzie
karnym. Łącznie w spotkaniach udział wzięło 18 283 osób (PSSE:
Szczecinek). Konferencje prowadzone w ramach: Światowego
Dnia AIDS oraz Kampanii (#mamczasrozmawiac). Głównym
celem przeprowadzenia spotkań było zapoznanie słuchaczy z
założeniami programowymi poświęconymi problematyce
HIV/AIDS. W trakcie prowadzonych zajęć przypomniano o
ryzykownych zachowaniach seksualnych i konieczności
testowania wśród młodych ludzi. Przekazano adresy Punktów
Konsultacyjno–Diagnostycznych w woj. zachodniopomorskim oraz
adresy Poradni w których można otrzymać pomoc. W trakcie
spotkań przypomniano główne założenia programowe,
przedstawiono hasło kampanii przewodniej , oraz przypomniano o
obchodach Światowego Dnia AIDS.
Zorganizowano 16 konkursów wiedzy oraz konkurs plastyczny na
podkładkę pod kubek na temat wiedzy o AIDS dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, odbiorcami było 508 osób
(WSSE w Szczecinie oraz PSSE: Białogard, Choszczno, Kamień
Pom., Koszalin, Myślibórz, Police, Sławno, Szczecin, Szczecinek).
W ramach obchodów ,,Światowego Dnia AIDS” odbył się również
Quiz radiowy dla słuchaczy Radia Koszalin.
Nagrody w konkursach sfinansowane zostały ze środków
pozyskanych z samorządów gminnych, urzędów miast i starostw
oraz PSSE Myślibórz. W dniu 13 grudnia 2019 roku w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie
odbył się finał ,,Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o HIV/ADIS”,
który był podsumowaniem cyklu prelekcji przeprowadzonych w
szkołach będących w stałej współpracy z WSSE w Szczecinie w
zakresie działań edukacyjno-profilaktycznych tj. Zespół Szkół
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, Zespół
Szkół Łączności w Szczecinie, Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława
Staszica w Szczecinie oraz Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie zamkniętego testu
wiedzy z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, a także zwalczania
AIDS. Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziły 2 dogrywki.
Zwycięzcy nagrodzeni zostali nagrodami ufundowanymi przez
partnerów konkursu, którymi byli Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne
Oddział Szczecin. Każdy laureat otrzymał również zaproszenie
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie do zwiedzania laboratorium WSSE w
Szczecinie wraz z klasą, natomiast zwycięska szkoła darmowe
badanie na wody. Zorganizowano 31 warsztatów dla 717 osób
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ogół społeczeństwa: /1389
liczba działań edukacyjnych: 319
pracownicy ochrony zdrowia: 20/40
liczba odbiorców: 24807
pracownicy oświaty: 105/545
Osadzeni w zakładzie karnym : /54
osoby usamodzielniające się pod
opieką PCPR : /62
pacjenci : /36
promotorzy zdrowia : /48
rodzice uczniów : 100/400
słuchacze radia : /140
słuchacze szkół policealnych : /21
słuchacze Uniwersytetu III wieku : /78
Stowarzyszenia lokalne : /18
uczestnicy wypoczynku letniego : /280
uczniowie szkół podstawwych i
ponadpodstawowych : 2593/21696

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 300,00
Starostwo Powiatowe:
2595,67
Urząd Miasta: 2276,00
Urząd Gminy: 1400,00

(PSSE: Kamień Pom., Pyrzyce, Szczecin, Szczecinek).
Przeprowadzono 103 prelekcje nt. profilaktyki HIV/ AIDS dla 3 391
osób (WSSE w Szczecinie oraz PSSE: Białogard, Drawsko Pom.,
Gryfice, Gryfino, Kamień Pom., Koszalin, Łobez, Myślibórz,
Pyrzyce, Stargard, Szczecinek, Świdwin). Podczas prelekcji
zapoznano słuchaczy z rodzajami zachowań ryzykownych, które
mogą być przyczyną zakażeń wirusem HIV, a także promowano
testowanie wśród ludzi młodych oraz kobiet w ciąży.
Przy okazji imprez lokalnych oraz na potrzeby współpracy z
partnerami zorganizowano łącznie 26 stoisk edukacyjnoinformacyjnych, których odbiorcami było 1 908 osób
(WSSE w Szczecinie oraz PSSE: Białogard, Choszczno,
Myślibórz, Pyrzyce, Sławno Szczecin, Szczecinek, Świnoujście).
Prowadzenie stoisk połączone było z dystrybucją materiałów oraz
rozmowami indywidualnymi.
159

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (materiały programowe,
kampanijne) adresowane do grup
docelowych

W ciągu całego roku 2019 pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz 19 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego
rozdysponowali 13 182 sztuk materiałów edukacyjnoinformacyjnych. Dystrybucja odbywała się również przy okazji
————————————————— prowadzenia stoisk edukacyjno- informacyjnych, których
WSSE Szczecin i 19 podległych
zorganizowano 26 dla 1 908 osób (PSSE: WSSE w Szczecinie
PSSE woj. zachodniopomorskiego
oraz PSSE: Białogard, Choszczno, Myślibórz, Pyrzyce, Sławno
Szczecin, Szczecinek, Świnoujście).
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ogół społeczeństwa: 4250/1590
kobiety w wieku prokreacyjnym:
340/444
pracownicy ochrony zdrowia:
615/1152
pracownicy oświaty: 37/429
pracownicy służb mundurowych: /382
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 207/9
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20
osoby osadzone w zakładzie karnym :
/340
osoby uzależnione biorące udział w
terapii w MONARZE: /75
pacjenci : 800/592
uczniowie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych : 2500/3930

liczba tytułów publikacji: 28
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 13182
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki-Coś Was Łączy? Zrób
Test na HIV-57 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Receptownik- Doktorze nie daj
szansy AIDS. Znam rekomendacji
PTN AIDS...- 1szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Wizytówki
do plakatu - Badania w kierunku
HIV dla kobiet w ciąży- 285 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
ginekologa- Jeden Test dwa
życia- 10 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Podkładka pod kubek-Mój
Walenty jest the best-4 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- druga strona wakacji- 77szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Minirozmówki rodzinne-2468 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat Coś Was Łączy? Zrób test na
HIV-16 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
-HIV/ AIDS?! O co kaman? - 2635
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki
#mamczeasrozmawiać-2 szt.

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

Wskaźnik dodatkowy 1:
Kolorowanka zawsze razem-280
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
przyszłej mamy- Jeden test dwa
życia. Zanim zostaniesz mamą60 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: PlakatBadania w kierunku HIV dla
kobiet w ciąży- 4 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: PlakatPostępowanie po ekspozycji
zawodowej- 9 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraHIV/ AIDS dla lekarzy rodzinnych.
Znam rekomendacje PTN HIV130 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraHIV/ AIDS dla pielęgniarek. Znam
rekomendacje PTN HIV- 60 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraHIV/ AIDS dla Ginekologów.
Znam rekomendacje PTN HIV- 2
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaKiedy powinno się proponować
test na HIV. Znam rekomendacje
PTN HIV- 70 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Książeczka dla lekarzy - Choroby
przenoszone drogą płciową- 138
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraZakażenia przenoszone drogą
płciową, czyli jak dbać o zdrowie616 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Podkładka pod kubek- Zakażenia
przenoszone drogą płciową- 709
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Książka Z doświadczeń wolontariuszki- 89
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Inne- 79
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
(mała)- Informacje o HIV/ AIDS/To
warto wiedzieć. HIV/ AIDS- 1511
szt.
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Wskaźnik dodatkowy 1: BroszuraCo musisz wiedzieć o HIV i AIDS
bez względu na to, gdzie
mieszkasz i pracujesz- 2955 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaPKD- 86 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Z-card
-Kobieta, Sex & Zdrowie- 89 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaPostępowanie po ekspozycji
zawodowej- 740 szt.
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

160

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 135
edukacyjnych, dotyczących kampanii
—————————————————
38 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 7220/1290
liczba rozdystrybuowanych
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1450/1690
materiałów: 1
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1480/1650
kobiety w ciąży: 1000/600
pracownicy ochrony zdrowia: 262/203
pracownicy oświaty: 93/239

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

161

Ekspozycje wizualne dotyczące kamp Liczba zadań: 21
anii
Działania podejmowanie na terenie placówek własnych oraz
————————————————— współpracujących
6 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 5458/1850
młodzież poniżej 15 r.ż.: 620/500
młodzież powyżej 15 r.ż.: 650/500
kobiety w ciąży: 200/
pracownicy ochrony zdrowia: /15

liczba kreacji: 1

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

162

Informacje medialne dotyczące kamp
anii
—————————————————
6 PSSE

Liczba zadań: 7
ogół społeczeństwa: 23680/2647
Informacje prasowe, artykuły w gazetach i portalach lokalnych,
przedstawiciele mediów: 11/47
emisje komunikatów i audycji, info na stronach TV lokalnych, m.in.
Twoje Radio Lipsko, Radio Fama (Wołomin), Tygodnik Siedlecki,
Życie Siedleckie, TV Wschód (Siedlce), gazeta internetowa
pułtusk24.pl, Echo Dnia (Przysucha)

liczba kreacji: 1

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

163

Listy intencyjne dotyczące
realizowanych kampanii, do placówek
współpracujących i objętych
oddziaływaniem Inspekcji Sanitarnej
—————————————————
6 PSSE

Liczba zadań: 37
Listy promujące przesłanie nowej kampanii/poprzedniej kampanii,
zachęcające do podejmowania wspólnych/ samodzielnych
działań.

pracownicy ochrony zdrowia: 354/48
pracownicy oświaty: 370/266

liczba kreacji: 1

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

164

Promocja treści dotyczących kampanii Liczba zadań: 40
na portalu internetowym stacji/profilu Liczba zakładana odbiorców trudna do określenia.
FB
—————————————————
11 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: /19890

liczba kreacji: 1

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

165

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 100
edukacyjnych, dotycząca ŚDA.
—————————————————
38 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 6070/1148
młodzież poniżej 15 r.ż.: 3750/929
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1240/243
pracownicy ochrony zdrowia: 87/487
pracownicy oświaty: /69
przedstawiciele mediów: /1

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne
Liczba zadań: 113
młodzież poniżej 15 r.ż.: /1095
————————————————— Pogadanki, prelekcje i in., prowadzone przez specjalistów oświaty młodzież powyżej 15 r.ż.: 1800/530
16 PSSE
zdrowotnej przy współpracy z placówkami

liczba kampanii: 1

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

167

Ekspozycje wizualne dotyczące ŚDA Liczba zadań: 22
————————————————— Działania organizowane w siedzibach PSSE, WSSE i placówkach
17 PSSE i WSSE w Warszawie
objętych oddziaływaniem PSSE

ogół społeczeństwa: 3790/9912
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/112

liczba kreacji: 1

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

168

Informacje medialne dotyczące ŚDA. Liczba zadań: 6
————————————————— Informacje prasowe, artykuły w gazetach i portalach lokalnych,
4 PSSE
nagrania, info na stronie internetowej TV lokalnej, m.in.: Echo
Dnia (Przysucha), gazeta internetowa pułtusk24.pl, Kurier
Żuromiński, Nasze Sprawy (Żuromin), Gazeta Otwocka

ogół społeczeństwa: 16300/7500

liczba kreacji: 1

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

169

Konkursy dla młodzieży
Liczba zadań: 10
————————————————— Konkursy: plastyczne, wiedzy, na opowiadanie, prezentację
6 PSSE
multimedialną.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 210/529
młodzież powyżej 15 r.ż.: 465/356

liczba kampanii: 1

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

170

Listy intencyjne dot. ŚDA
Liczba zadań: 77
————————————————— Pisma intencyjne, dotyczące 1 grudnia, skierowane do placówek
8 PSSE
współpracujących i objętych oddziaływaniem Inspekcji Sanitarnej.

pracownicy ochrony zdrowia: 316/52
pracownicy oświaty: 302/229
przedstawiciele mediów: /4

liczba kreacji: 1

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

171

Nawiązanie współpracy z Kościołem
Liczba zadań: 1
w ramach ŚDA
Odprawienie Mszy Św. z okazji ŚDA
—————————————————
1 PSSE

ogół społeczeństwa: /300

liczba imprez: 1

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

172

Prezentacja multimedialna
Liczba zadań: 2
————————————————— Prezentacja multimedialna dla szkół ponadpodstawowych, do
2 PSSE
wykorzystywania przez realizatorów szkolnych w ramach działań
edukacyjnych z uczniami.

pracownicy oświaty: 183/98

liczba kreacji: 1

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

173

Promocja treści dotyczących ŚDA na Liczba zadań: 23
portalu internetowym stacji/profilu FB
—————————————————
18 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: /9987

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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174

Stoiska informacyjno-edukacyjne
Liczba zadań: 67
ogół społeczeństwa: 14275/8353
————————————————— Stoiska informacyjno-edukacyjne i punkty edukacyjne, połączone młodzież poniżej 15 r.ż.: /558
20 PSSE
z dystrybucją materiałów edukacyjnych i poradnictwem; w ramach młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/4375
współpracy ze szkołami, pikników profilaktycznych, w placówkach
służby zdrowia.

liczba stoisk informacyjnych: 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

175

Akcja profilaktyczna "Tramwaj zwany Liczba zadań: 1
pożądaniem"
—————————————————
1 PSSE

ogół społeczeństwa: /800

liczba działań edukacyjnych: 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

176

Apele szkolne
Liczba zadań: 1
————————————————— Wsparcie merytoryczne realizatorów szkolnych
1 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 950/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 800/84

liczba działań edukacyjnych: 1

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

177

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1792/3387
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3060/2764
osoby powyżej 50 r.ż.: 150/
kobiety w wieku prokreacyjnym: 300/
pracownicy oświaty: 50/89

liczba działań edukacyjnych: 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

178

Konferencja "Co młody człowiek
Liczba zadań: 1
wiedzieć powinien o HIV/AIDS oraz
skutkach używania substancji psycho
aktywnych"
—————————————————
1 PSSE

pracownicy oświaty: /280

liczba działań edukacyjnych: 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

Liczba zadań: 115
Edukacja z zakresu profilaktyki HIV/AIDS prowadzona przez
specjalistów oświaty zdrowotnej PSSE we współpracy z
instytucjami.
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179

Olimpiada "Promocja zdrowego stylu Liczba zadań: 4
życia"
—————————————————
4 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 58/55
młodzież powyżej 15 r.ż.: 90/12

poziom wiedzy: 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
NGO: 1157,00
Urząd Miasta: 500,00

180

Szkolenie
Liczba zadań: 2
————————————————— Szkolenia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS
2 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/
pracownicy oświaty: 12/71

liczba odbiorców: 1

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

181

Warsztaty szkolne "Porozmawiajmy o Liczba zadań: 7
AIDS"
Warsztaty szkolne skierowany do młodzieży ze szkół
————————————————— pozagimnazjalnych, organizowane we współpracy z PTOZ.
1 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/190

liczba działań edukacyjnych: 1

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

182

Dystrybucja materiałów pozakampanij Liczba zadań: 532
nych
—————————————————
38 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: 6850/10045
liczba rozdystrybuowanych
młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/2419
materiałów: 1
młodzież powyżej 15 r.ż.: 13600/3252
osoby powyżej 50 r.ż.: 50/50
kobiety w wieku prokreacyjnym: 1000/
pracownicy ochrony zdrowia: 248/223
pracownicy oświaty: 315/738

183

Ekspozycje wizualne
Liczba zadań: 30
ogół społeczeństwa: 4500/6573
————————————————— Ekspozycje wizualne, organizowane w siedzibach PSSE oraz zoz10 PSSE
ach, CKZiU, dworcu PKP, uczelniach.

liczba obszarów tematycznych: 1

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

184

Poradnictwo
Liczba zadań: 75
—————————————————
5 PSSE

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 1

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

ogół społeczeństwa: 110/30
młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/
pracownicy oświaty: 304/45
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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

185

Promocja treści dotyczących
Liczba zadań: 16
profilaktyki HIV/AIDS na portalu
internetowym stacji oraz profilu FB
—————————————————
11 PSSE i WSSE w Warszawie

ogół społeczeństwa: /9894

186

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 25
edukacyjnych
—————————————————
5 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 855/880 liczba rozdystrybuowanych
pracownicy służb mundurowych:
materiałów: 1
50/80
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości): 200/
osoby pozbawione wolności: 500/466

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

187

Narada/szkolenie
Liczba zadań: 19
—————————————————
7 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 60/64
inni: 20/43

liczba odbiorców: 1

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

188

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /20
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /2
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: /10
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych: /5

liczba analiz: 1

Liczba zadań: 2
Udział w spotkaniach roboczych Zespołu, przewodniczenie
pracom Zespołu przez kierownika Oddziału Promocji Zdrowia
WSSE w Warszawie, praca nad popularyzacją raportu
"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS w województwie
mazowieckim".

liczba użytych mediów
społecznościowych: 1

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

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

Razem:
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300,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

189

Organizowanie punktów informacyjno Organizowanie punktów informacyjno - edukacyjnych połączonych ogół społeczeństwa: 3000/27270
- edukacyjnych połączonych z
z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych dla rożnych grup
młodzież powyżej 15 r.ż.: 4000/
rozdawnictwem materiałów edukacyjn docelowych
osoby powyżej 50 r.ż.: 200/
ych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE
województwa dolnośląskiego

liczba stoisk informacyjnych: 236

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

190

Działania edukacyjne podczas imprez Działania edukacyjne podczas imprez masowych dostępnych dla
masowych dostępnych dla ogółu
ogółu społeczeństwa, w tym organizowanie stoisk informacyjnych
społeczeństwa, w tym organizowanie połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych.
stoisk informacyjnych połączonych z
rozdawnictwem materiałów
edukacyjnych ze szczególnym
wskazaniem na obchody Światowego
Dnia Walki z AIDS.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 8000/

liczba imprez: 26

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

191

Poradnictwo metodyczne i merytorycz
ne
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba działań edukacyjnych: 27

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

192

Przygotowanie i przeprowadzenie
Opracowanie i zorganizowanie działań o charakterze akcyjnym
konkursów: wiedzy, plastycznych,
happeningów, debat, festiwali, wystaw
—————————————————
PSSE Góra, Głogów, Kłodzko, Lubin,
Lubań, Oleśnica, Milicz, Świdnica,
Środa Śląska, Polkowice, Wałbrzych,
Zgorzelec, Złotoryja

ogół społeczeństwa: 1000/2001

liczba działań edukacyjnych: 17

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 408,98
Urząd Miasta: 13100,00

193

Edukacja w lokalnych mediach
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 8000/12800

liczba użytych mediów
społecznościowych: 3

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 przez
koordynatora wojewódzkiego z Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej we Wrocławiu oraz koordynatorów z
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj.
dolnośląskiego w zakresie realizacji programu

Edukacja w lokalnych mediach: prasa, telewizja, radio ,strony
internetowe- opracowanie i przekazanie informacji do mediów
przez PSSE: Dzierżoniów, Jelenie Góra, Jawor, Kamienna Góra,
Kłodzko, Głogów, Góra, Lubań, Lwówek Śląski, Milicz, Świdnica,
Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Złotoryja
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194

Zamieszczanie i aktualizowanie
Informacje dotyczące problematyki HIV/AIDS
opublikowanych informacji
dotyczących zagadnień HIV/AIDS na
stronach www, BIP i portalach
społecznościowych WSSE i PSSE
—————————————————
PSSE wojewódzctwa dolnośląskiego,
WSSE we Wrocławiu

ogół społeczeństwa

liczba użytych mediów
społecznościowych: 3

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

195

Działania mające na celu promocję
punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV
połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: /11588
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży

Wskaźnik dodatkowy 1: 11
działań

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

196

Działania edukacyjne podczas akcji
Wzrost poziomu wiedzy ha temat HIV/AIDS wśród uczestników
"Bezpieczne wakacje" oraz ferii zimow wyjazdów wakacyjnych oraz ferii zimowych
ych
—————————————————
PSSE województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: /7655
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań/inicjatyw: 9

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

197

Działania edukacyjne w szkołach
—————————————————
WSSE Wrocław i PSSE woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: /20635
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań/inicjatyw: 228

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

198

Narady w zakresie realizacji programu Organizacja i przeprowadzenie narad w zakresie HIV/AIDS dla
HIV/AIDS
nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli służby zdrowia oraz
————————————————— innych podmiotów biorących udział w realizacji programu
PSSE województwa dolnośląskiego

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /113

liczba działań/inicjatyw: 56

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

Rozpropagowanie informacji nt. adresów Punktów Bezpłatnego i
Anonimowego testowania w kieruku HIV. Promowanie testowania
wśród kobiet w ciąży, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych jak i również osadzonych wiedzy o
możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom
planującym ciążę, w ciąży i partnerom seksualnym tych kobiet,
instruktaże

Organizacja szkoleń, zajęć edukacyjnych, prelekcji i pogadanek
wśród młodzieży akademickiej, szkół ponadpodstawowych i
podstawowych, formy wizualne, lokalne działania w ramach
ogólnopolskich kampanii medialnych dotyczących HIV/AIDS
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199

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS
—————————————————
PSSE Dzierżoniów, Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Jawor, Lubin, Środa
Śląska, Wałbrzych, Ząbkowice Śl.,
Złotoryja

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek,
kosmetyczek, fryzjerów oraz na temat realizacji programu
tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV w ramach
realizacji programu (16 szkoleń Środa Śląska)

200

Przeprowadzenie wizytacji w
Przeprowadzenie oceny realizacji interwencji programowej w
placówkach oświatowych oraz kontroli placówkach oświatowych i w Powiatowych Stacji Sanitarno Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego.
Epidemiologicznych woj. dolnosląskie
go
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE
województwa dolnośląskiego

pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
pracownicy ochrony zdrowia
inni: /430

liczba działań/inicjatyw: 32

realizatorzy Programu: /78

raport ewaluacyjny: 0

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 - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

201

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

W 2019 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji na stronie internetowej
www.ore.edu.pl oraz na profilu społecznościowym
https://www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji/
upowszechniał informację dotyczącą Światowego dnia AIDS.
Opublikowany został również link przekierowujący do materiałów
Krajowego Centrum ds. AIDS
(https://aids.gov.pl/hiv_aids/swiatowydzienaids/)
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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.
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty

W 2019 roku cele kształcenia i treści nauczania z zakresu
uczniowie szkół podstawowych
edukacji zdrowotnej realizowane były w przedszkolu i szkole
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
podstawowej zgodnie z podstawą programową określoną 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 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, z późn. zm.).
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 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 na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy
kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci w zakresie higieny,
pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia. Wskazano, że
organizacja zajęć powinna sprzyjać utrzymaniu zdrowia
psychicznego, fizycznego i społecznego uczniów. W zakresie
emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga umiejętność
rozpoznawania i rozumienia emocji i uczuć swoich oraz innych
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pracownicy oświaty

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Wejście
na stronę: 10 000 osób

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

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczniów i wychowanków
uczestniczacych w zajęciach
edukacji zdrowotnej - 4 907 069

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

ludzi, a także umiejętność budowania więzi uczuciowej z rodziną i
społecznością szkolną.
Na wyższych etapach edukacyjnych wiodącą rolę w edukacji
zdrowotnej uczniów pełni wychowanie fizyczne, które wspiera
rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów
oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w
okresie całego życia. Treści z zakresu edukacji zdrowotnej
uwzględniono również w wielu innych przedmiotach m.in. biologii,
wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie,
edukacji dla bezpieczeństwa.
Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem każdej szkoły
i podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez
kuratora oświaty.
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c) Opracowanie i upowszechnianie
publikacji z zakresu wychowania i
profilaktyki uzależnień
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Upowszechniano materiały edukacyjno-informacyjne skierowane pracownicy oświaty
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”;
2. „Profilaktyka uzależnień w szkole”;
3. „Dopalacze”, D. Macander;
4. „Koncepcja resilience ‑ czyli jak można pomóc dzieciom i
młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”;
5. „Profilaktyka narkomanii w szkole. Materiał dla dyrektorów szkół
i placówek oraz nauczycieli”;
6. „Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć by
skutecznie przeciwdziałać”;
7. „Wolontariat szkolny”;
8. „Wartości w programie wychowawczym szkoły służące
integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia”;
9. „Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców”;
10. „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży.
Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach
badań naukowych”,
11. „Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej
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Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
pobranych materiałów: 10 000

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

psychoprofilaktyki”.
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 2018”;
3. „Młodzież 2018”, 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?”;
2. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”;
3. „Jak skutecznie ograniczać przemoc w szkole”;
4. „Ryzykowne zachowania w sieci”;
5. „Od wychowania do profilaktyki”.
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d) Wspieranie rozwoju sieci
przedszkoli i szkół promujących zdrow
ie
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

W ramach realizacji zadania w 2019 zorganizowano szkolenia dla
wojewódzkich, regionalnych oraz szkolnych koordynatorów
programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie (PPZ i SzPZ),
których celem było wspieranie koordynatorów sieci PPZ i SzPZ w
działaniach na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkoli i
szkół, uczestniczących w programie:
• Szkolenie pt.: „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Celem było
przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki
z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,
przygotowanie do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia
własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności
fizycznej;
• Szkolenie pt.: „Tworzenie, planowanie i ewaluacja w
Przedszkolu i Szkole Promujących Zdrowie”. Szkolenie
skierowane było do wojewódzkich i rejonowych koordynatorzy
programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. Celem
spotkania było wsparcie koordynatorów w upowszechnianiu
programu na poziomie wojewódzkim i rejonowym, a także
podniesienie kompetencji w zakresie planowania i ewaluacji w
szkole i przedszkolu promujących zdrowie;
• Szkolenie pt.: „Edukacja zdrowotna w szkole”. Szkolenie
skierowane było do nauczycieli z placówek doskonalenia
nauczycieli zajmujących się tematyką edukacji zdrowotnej w
szkole. Celem spotkania było wsparcie nauczycieli w zakresie
organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole;
• Szkolenie pt.: „Autoewaluacja w szkole specjalnej promującej
zdrowie”. Szkolenie skierowane było do dyrektorów, szkolnych
koordynatorów ze szkół specjalnych promujących zdrowie, którzy
uczestniczyli w pilotażu narzędzi do autoewaluacji
w szkołach specjalnych promujących zdrowie. Celem spotkania
było podniesienie jakości pracy szkół specjalnych promujących
zdrowie oraz ewaluacja przygotowanych narzędzi w wybranych
placówkach kształcenia specjalnego;
• Wręczenie Krajowych Certyfikatów Przedszkole Promujące
Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Minister Edukacji Narodowej
przyznał prestiżowe wyróżnienia kolejnym 54 placówkom.
Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i
szkoła pracują zgodnie z modelem i koncepcją programu jest
również wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć
będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Program
Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie realizowany jest w
Polsce od 1991 r. Koncentruje się przede wszystkim na
promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym
kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe
założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i
wychowawczą funkcję szkoły.
Publikacje:

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
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Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorcy 100 osób
Wskaźnik dodatkowy 2: szkoły
certyfikacja - 54

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
19153,00

1.„Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół
specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie
promocji zdrowia”;
2. „Edukacja zdrowotna w szkole. Wybór zapisów treści
dotyczących edukacji zdrowotnej w różnych przedmiotach
nauczania”;
3. „Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób
wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”.
205

e) Przygotowanie wytycznych do
współpracy z Policją i
przedstawicielami państwowych,
wojewódzkich i powiatowych
inspektorów sanitarnych, jako
ważnych partnerów szkoły w
działaniach profilaktycznych,
szczególnie w kwestii środków
zastępczych tzw. dopalaczy.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r.
uczniowie szkół podstawowych
zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z
pracownicy oświaty
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem
Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W
Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia
skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek
oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii.
Sygnatariusze Porozumienia przygotowali materiał informacyjnoedukacyjny do wykorzystania przez szkoły i placówki w
działalności wychowawczo-profilaktycznej.
Obejmuje on:
1) Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek
oświatowych do współpracy z Policją i Państwową Inspekcją
Sanitarną, jako ważnych partnerów w profilaktyce narkomanii;
2) Informację na temat rekomendowanych programów promocji
zdrowia i profilaktyki”, przygotowaną na podstawie opracowania
„System rekomendacji programów profilaktycznych”;
3) Harmonogram działań w 2020 roku do realizacji Porozumienia
o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii
wśród dzieci i młodzieży.
Materiały stanowią pomoc dla dyrektorów szkół i placówek w
realizowaniu skutecznych działań z profilaktyki narkomanii i
przedstawiają zakres możliwego wsparcia ze strony sygnatariuszy
Porozumienia.
W ramach synergii działań Minister Edukacji Narodowej, Główny
Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji wystosowali
pisma do podległych jednostek o Porozumieniu. Natomiast
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne powołały
koordynatorów odpowiedzialnych za organizację współpracy ze
szkołami w zakresie edukacji zdrowotnej.
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Wskaźnik dodatkowy 1: Strony
Porozumienia - 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie dla pracowników
młodzieżowych ośrodków
wychowawczych (MOW) i
młodzieżowych ośrodków socjoterapii
(MOS), pn. Zachowania ryzykowne w
okresie adolescencji.

f) Szkolenie zawierało treści z zakresu faz rozwoju seksualnego i
kształtowania się tożsamości seksualnej u nastolatków.
Zaprezentowano normy zachowań seksualnych na określonych
etapach rozwoju dziecka. Poruszono także kwestie związane z
zaburzeniami rozwoju psychoseksualnego (wg kryteriów
diagnostycznych). Przedstawiono czynniki ryzyka i czynniki
chroniące mające wpływ na kształtowanie się zachowań
————————————————— seksualnych. Ponad to uczestnicy szkolenia poznali zasady
Ośrodek Rozwoju Edukacji
prowadzenia rozmów z młodzieżą dotyczących seksualności i
związanych z nią ryzykownych zachowań.

pracownicy oświaty

Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorcy
szkoleń - 21 osób

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7276,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

26 429,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Ministerstwo Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Udział w kampaniach informacyjnych
kierowanych do grup docelowych pracowników o zwiększonym ryzyku
zakażeń HIV i pracowników kolejowej
medycyny pracy
—————————————————
PKP S.A. Oddział Kolejowej
Medycyny Pracy

Dystrybucja adresowanych do grup docelowych pozyskanych
nieodpłatnie lub zakupionych różnorodnych materiałów
informacyjnych i publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy ochrony zdrowia: 1200/

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
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Działania edukacyjno - profilaktyczne
skierowane do personelu
medycznego podmiotów leczniczych i
ich świadczeniobiorców.
—————————————————
Wojskowa Służba Zdrowia, Podmioty
lecznicze podległe i nadzorowane
przez MON.

209
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

1. Podnoszenie wiedzy personelu medycznego.
2. Aktualizacja procedur zapobiegających zakażeniom HIV i
innych chorób zakaźnych.
3.Prowadzenie pogadanek i szkoleń dotyczących zapobiegania
zakażeniom HIV i innych chorób zakaźnych.
4. Zwiększenie wiedzy umiejętności w zakresie zdrowego stylu
życia w tym zapobiegania chorobom zakaźnym ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki służby i pracy.
5. Udostępnianie na stronie internetowej na temat HIV/AIDS.

Finansowanie
Pozostałe

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele uczelni
specjaliści/eksperci
przedstawiciele instytucji lub
organizacji tworzących i realizujących
system szkoleń i certyfikacji
psycholodzy

liczba działań edukacyjnych: 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

Opracowanie, wydawanie i
Dystrybucja materiałów informacyjnych -edukacyjnych z zakresu
dystrybucja adresowanych do grup do profilaktyki HIV/AIDS.
celowych.
—————————————————
Wojskowa Służba Zdrowia, Podmioty
lecznicze podległe i nadzorowane
przez MON.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
pracownicy służb mundurowych

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów leczniczych - 49.

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

Profilaktyka chorób zakaźnych
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, PKD,
Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi w Ełku.

pracownicy służb mundurowych
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 350
liczba konsultacji: 350
liczba wykonanych testów: 350
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań u Honorowych Dawców 32031.
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
dawców krwi - 19726.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
40000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

1.Poradnictwo przedtestowe i potestowe.
2.Wykonywanie testów w kierunku HIV (PKD oraz i honorowych
dawców krwi).
3. Udostępnienie danych epidemiologicznych do Krajowego
Centrum ds. AIDS.

Razem:
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
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Działania edukacyjne i profilaktyczne
mające na celu podnoszenie poziomu
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV wśród
funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych i administracji.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu:
- kształtowania postaw, nawyków i zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze specyfiki służby,
- nauki zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych:
420/2985

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 2985

Planowana kwota:
21000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

Włączanie się w działania związane z Cykl spotkań, warsztatów, festynów prowadzonych w ramach akcji ogół społeczeństwa: /3
obchodami Światowego Dnia AIDS, w "Żyj bez ryzyka".
tym udział w konferencjach
tematycznych, dystrybucja materiałów
edukacyjnych, etc.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
świętokrzyskiego

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników działań - 3 700

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne adresowane do Szkolenia dotyczące medycznych i psychospołecznych aspektów
funkcjonariuszy dotyczące
HIV/AIDS dla funkcjonariuszy Policji.
podnoszenie wiedzy z zakresu
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
podlaskiego

pracownicy służb mundurowych: /350

liczba działań edukacyjnych: 10
liczba odbiorców: 350

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne i informacyjne
dotyczące problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
pomorskiego

Realizacja działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych
do młodzieży dotyczących problematyki HIV/AIDS prowadzona w
ramach spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach
oświatowych na terenie województwa.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań edukacyjnych: 69
liczba odbiorców: 2118

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne i informacyjne
dotyczące problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
dolnośląskiego

Realizacja działań edukacyjnych i informacyjnych, obejmujących
problematykę zakażeń HIV/AIDS, skierowanych do młodzieży,
realizowanych w ramach:
- spotkań ze społecznością studencką realizowanych przez KMP
Wrocław,
- realizacji programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii i
zagrożeń związanych z iniekcyjnym zażywaniem środków
odurzających "Świadomy Junior",
- lokalnych imprez i festynów, w ramach których dystrybuowano
materiały edukacyjne dotyczące HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań edukacyjnych: 19
liczba odbiorców: 2590

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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Działania edukacyjne podnoszące
świadomość zagrożeń związanych z
zakażeniem HIV wynikających ze
specyfiki służby.
—————————————————
Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie

Realizacja działań edukacyjnych mających na celu podniesienie
świadomości funkcjonariuszy Policji w zakresie zagrożeń
wynikających z zakażenia wirusem HIV, prowadzonych w ramach
szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp oraz instruktażu
ogólnego.

pracownicy służb mundurowych:
/3225
pracownicy cywilni: /184

liczba odbiorców: 3409

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjno-informacyjne
dotyczące problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu śląskiego

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS skierowanych do młodzieży, w ramach:
- spotkań profilaktycznych z młodzieżą dotyczących
odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz profilaktyki uzależnień
z terenu działania KPP Racibórz, KMP Dąbrowa Górnicza,
- prelekcji i spotkań profilaktycznych w szkołach i schroniskach
młodzieżowych dotyczących takich tematów jak: Cyberprzemoc,
dopalacze, handel ludźmi i HIV, HIV/AIDS choroby nadal
aktualne, Dopalacze i narkotyki zabijają - szkoda Ciebie na takie
patoklimaty, profilaktyka HIV/AIDS,
- działań edukacyjno-profilaktycznych związanych z letnim
wypoczynkiem młodzieży - problem przygodnych kontaktów
seksualnych i związane z tym ryzyko zakażenia wirusem HIV.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań edukacyjnych: 591
liczba odbiorców: 22861

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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Działania informacyjne i akcyjne
Realizacja działań informacyjnych obejmujących problematykę
dotyczące problematyki HIV/AIDS.
zakażeń HIV/AIDS, podejmowanych w ramach lokalnych imprez i
————————————————— festynów, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim i Krośnie Odrzańskim.
Jednostki Policji garnizonu lubuskiego

ogół społeczeństwa: /900

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 900

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
900,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania informacyjno-edukacyjne
mające na celu podnoszenie
świadomości w zakresie zagrożeń
wynikających z zakażenia wirusem HI
V.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
pomorskiego

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych wśród
funkcjonariuszy Policji mających na celu podnoszenie
świadomości zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem HIV,
realizowanych w formie:
- doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy KPP w Kartuzach
dotyczącego bezpieczeństwa osobistego na miejscu zdarzenia
oraz podczas kontaktów w osobami zakażonymi HIV i chorymi na
AIDS,
- szkoleń wstępnych i okresowych bhp,
- instruktażu postępowania po ekspozycji zawodowej na choroby
zakaźne podczas wykonywania czynności służbowych.

pracownicy służb mundurowych: /221
pracownicy cywilni: /25

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 246

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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Działania o charakterze edukacyjnym
dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
stołecznego (KSP)

Spotkania z młodzieżą, w czasie których omawiano skutki
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1950
używania narkotyków i środków psychotropowych oraz zagrożenia
zakażeniami w tym związanych z HIV, zawarte w tematach:
"Postawy i zachowania wobec zagrożeń i chorób cywilizacyjnych"
oraz "Profilaktyka zachowań niezgodnych z prawem, w tym
związanych z inicjacją seksualną i zagrożeniem zakażenia się
chorobami przenoszonymi drogą płciową".

liczba działań edukacyjnych: 51
liczba odbiorców: 1950

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania o charakterze edukacyjnym Realizacja szkolenia dla funkcjonariuszy Policji pt. Zakażenie HIV pracownicy służb mundurowych: /58
dotyczące zagrożenia zakażeniem
aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak chronić siebie i innych.
wirusem HIV.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu łódzkiego

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 58

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu opolskiego

Organizacja spotkań z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami
dotyczących zagrożeń związanych ze współżyciem seksualnym,
tym obejmującym zakażenia HIV/AIDS (KPP Krapkowice) oraz
realizacja zagadnień dotyczących problematyki HIV/AIDS w
ramach programu profilaktyki uzależnienia od narkotyków (KPP
Strzelce Opolskie).

liczba działań edukacyjnych: 54
liczba odbiorców: 1039

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
świętokrzyskiego

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
młodzież powyżej 15 r.ż.: /9500
adresowanych do młodzieży:
- pogadanki realizowane w szkołach dotyczące środków
odurzających i związanych z tym zagrożeń, w tym zakażeń
HIV/AIDS;
- spotkania profilaktyczne dotyczące narkotyków i dopalaczy oraz
skutków ich używania i konsekwencji zdrowotnych wynikających z
zagrożenia zakażeniem HIV;
- konkurs wiedzy o HIV;
- spotkania edukacyjne z młodzieżą w ZPE-W w Skarżysku
Kamiennej pt. "Nie daj się używkom" oraz z uczniami Szkoły
Kadetów w Suchedniowie dotyczące zakażeń HIV/AIDS w
związku z zażywaniem narkotyków;
- omawianie zagadnień dotyczących możliwości zakażenia się
chorobami zakaźnymi w ramach przeglądu filmów
profilaktycznych.

liczba działań edukacyjnych: 123
liczba odbiorców: 9500

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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Działania o charakterze
Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
adresowanych do młodzieży w ramach kampanii "Bezpieczne
————————————————— Wakacje 2019".
Jednostki Policji garnizonu warmińskomazurskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /2123

liczba odbiorców: 2123

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań edukacyjnych: 30
liczba odbiorców: 10382

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

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
adresowanych do młodzieży realizowane w ramach:
- szkoleń prowadzonych w placówkach oświatowych,
- akcji "Nie daj szansy AIDS".

ogół społeczeństwa
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1039
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Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu kujawskopomorskiego

Realizacja działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych
młodzież poniżej 15 r.ż.
do młodzieży, realizowanych w formie:
młodzież powyżej 15 r.ż.
- prelekcji dotyczących zagrożenia chorobą AIDS organizowanych
dla uczniów placówek oświatowych oraz młodzieży uczestniczącej
w obozach sportowych na terenie powiatu sępolińskiego,
- włączanie tematyki związanej z ryzykiem zakażenia HIV w
ramach szkoleń dotyczących profilaktyki uzależnień, w tym takich
tematów jak: Narkotyki i dopalacze zabijają, Szkodliwość
substancji odurzających i substancji psychoaktywnych,
warsztatów Uzależnienie - narkotyki, dopalacze i profilaktyka
HIV/AIDS, Profilaktyka uzależnień ze szczególnym zwróceniem
uwagi na skutki zdrowotne, społeczne i odpowiedzialność prawna,
etc.

liczba działań edukacyjnych: 607
liczba odbiorców: 19790

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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Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
małopolskiego

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych obejmujących
m.in. zagadnienia z zakresu zakażeń HIV, adresowane do
młodzieży w ramach następujących przedsięwzięć:
- działań związanych z kampanią "Narkotyki i dopalacze zabijają",
- spotkań funkcjonariuszy Policji z młodzieżą w placówkach
oświatowych,
- konferencji pt. Uzależnienia, skutki i zagrożenia,
- olimpiad wiedzy o AIDS i HIV,
oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /31584
pracownicy oświaty: /398
rodzice

liczba działań edukacyjnych: 993
liczba odbiorców: 31982

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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Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
dolnośląskiego

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
adresowanych do młodzieży, prowadzonych w ramach:
- spotkań profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych pn.
"Świadomy junior" - KPP Dzierżoniów i Jawor,
- pogadanki nt HIV/AIDS przeprowadzonej podczas festynu
duszpasterstwa parafii w Górze,
- działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych w szkołach,
w tym prelekcji pt. Współczesne zagrożenia na jakie może być
narażona młodzież, powiatowego konkursu wiedzy o AIDS (KPP
Milicz), konkursu "HIV nie wybiera Ty możesz" (KPP Wołów).

ogół społeczeństwa
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
pracownicy oświaty

liczba działań edukacyjnych: 407
liczba odbiorców: 15165

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania o charakterze
informacyjnym i edukacyjnym
dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
lubelskiego

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
adresowanych do młodzieży, realizowanych podczas:
- spotkań z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych,
- spotkań edukacyjnych w ramach profilaktyki uzależnień od
narkotyków,
- debat z uczniami,
- programu autorskiego KMP w Lublinie pt. Odpal myślenie nie
wchodź w uzależnienie,
- działań edukacyjnych podczas festynu pn. Szkoda Ciebie na
takie patoklimaty.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba działań edukacyjnych: 248
liczba odbiorców: 9145

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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Działania o charakterze
informacyjnym i edukacyjnym
dotyczące zagadnień HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
pomorskiego

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
adresowanych do młodzieży, w ramach:
- szkolenia pt. Odpowiedzialność prawna i karna małoletnich i
nieletnich, realizowanego w ramach kampanii "Narkotyki i
dopalacze zabijają",
- działań informacyjnych policji podczas koncertu Niećpa, w tym
stoisko z materiałami edukacyjnymi,
- realizacji działań programu KMP w Słupsku
#prawo#zdrowie#allmylife,
- spotkań profilaktycznych z młodzieżą min. w LO w Ustce, ZSI w
Słupsku, ZSZ Tokarnia w Słupsku, i innych placówek
oświatowych,
- spotkań edukacyjnych prowadzonych na terenie placówek
oświatowych pt. Co powinniśmy wiedzieć o HIV/AIDS - drogi
zakażenia, badania profilaktyczne i Jestem czysty na wakacje,
etc.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
pracownicy oświaty

liczba działań edukacyjnych: 176
liczba odbiorców: 14428
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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, warsztatów szkoleniowych oraz wykładów
upowszechniających wiedzę z zakresu HIV/AIDS organizowanych
przez SP ZOZ MSWiA, adresowanych do funkcjonariuszy i
pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji.

ogół społeczeństwa: 100/127
pracownicy ochrony zdrowia: 150/8
pracownicy służb mundurowych:
120/299

liczba działań edukacyjnych: 23
liczba odbiorców: 434

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
6660,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
inne: 480,00

232

Podnoszenie poziomu wiedzy
Szkolenia medyczne funkcjonariuszy, pracowników cywilnych
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
oraz pracowników służby zdrowia SOP, w zakresie zapobiegania
wśród pracowników i funkcjonariuszy zakażeniom HIV.
Służby Ochrony Państwa.
—————————————————
Służba Ochrony Państwa

pracownicy ochrony zdrowia: /12
pracownicy służb mundurowych: /340
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /114

liczba działań edukacyjnych: 12
liczba odbiorców: 466

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

233

Podnoszenie świadomości dotyczące
zagrożeń związanych z zarażeniem
wirusem HIV wynikające ze specyfiki
zawodu.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
świętokrzyskiego

pracownicy służb mundurowych:
/1280

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 1280

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

Realizacja działań edukacyjnych dotyczących podnoszenia
świadomości funkcjonariuszy Policji związanych z zakażeniem
wirusem HIV, prowadzonych w ramach:
- szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
- doskonalenia zawodowego w ramach tematyki służby PDOZ,
- instruktażu ogólnego.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1049,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

234

Zapewnienie dostępu do informacji i
edukacji w formie poradnictwa
indywidualnego, dotyczącego
problematyki HIV/AIDS dla pacjentów
SP ZOZ MSWiA.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Prowadzenie poradnictwa przez psychologów, pielęgniarki i
ogół społeczeństwa: 100/48
lekarzy SP ZOZ MSWiA, mające na celu udzielanie informacji i
pracownicy służb mundurowych: /34
wsparcia m.in. osobom planującym wykonanie testu w kierunku
zakażenia HIV, poszukującym miejsc pomocy osobom zakażonym
HIV/AIDS, osobom przejawiającym ryzykowne zachowania,
kobietom w ciąży, etc.
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS.

liczba działań edukacyjnych: 82
liczba odbiorców: 82

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2640,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 337,00

235

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
z zakresu HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
lubelskiego

Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS poprzez
dystrybucję materiałów edukacyjnych (wystawienie stoisk z
materiałami edukacyjnymi) z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową w ramach różnych akcji i
działań, w tym informacje zamieszczane na stronach
internetowych KPP w Świdniku i Włodawie.

ogół społeczeństwa
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 600
liczba użytych mediów
społecznościowych: 1

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

236

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
z zakresu HIV/AIDS.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS poprzez
dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu problematyki
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, wśród
strażaków PSP.

pracownicy służb mundurowych

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 10000
liczba użytych mediów
społecznościowych: 1

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

237

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
z zakresu HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
podkarpackiego

Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS poprzez
ogół społeczeństwa
dystrybucję materiałów edukacyjnych (wystawienie stoisk z
materiałami edukacyjnymi) z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową w ramach różnych akcji i
działań, w tym:
- Europejskiego Dnia Numeru 112,
- pikniku w Dębowcu w ramach Międzynarodowego Saletyńskiego
Spotkania Młodzieży,
- Święta Paniagi w Rzeszowie,
- akcji informacyjnej "Bądź rozsądny podczas wakacji"
zorganizowanej w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wydarzeń w których
dystrybuowano materiały - 4

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

238

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS poprzez
z zakresu HIV/AIDS.
dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu problematyki
————————————————— HIV/AIDS wśród funkcjonariuszy Policji.
Jednostki Policji garnizonu
stołecznego (KSP)

liczba tytułów publikacji: 5
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3172

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

pracownicy służb mundurowych
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych
z zakresu HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu śląskiego

240

Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS poprzez
dystrybucję materiałów edukacyjnych (wystawienie stoisk z
materiałami edukacyjnymi) z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową w ramach realizowanych
lokalnie akcji i działań.

ogół społeczeństwa: /263

liczba tytułów publikacji: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 231

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

Opracowanie i dystrybucja materiałów Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS poprzez
informacyjno-edukacyjnych z zakresu dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu problematyki
HIV/AIDS adresowanych do grup doc HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową.
elowych.
—————————————————
Służba Ochrony Państwa

pracownicy służb mundurowych

liczba tytułów publikacji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 162

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

241

Wykonywanie testów w kierunku HIV/ Świadczenia zdrowotne udzielone funkcjonariuszom Policji z
AIDS.
zakresu profilaktyki i leczenia poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
małopolskiego

pracownicy służb mundurowych: /69
liczba wykonanych testów: 69
cudzoziemcy przebywający w ośrodku

242

Wykonywanie testów w kierunku HIV/
AIDS.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Wykonywanie testów w kierunku HIV/AIDS funkcjonariuszom i
pracownikom narażonym na czynniki biologiczne oraz testów
poekspozycyjnych funkcjonariuszom i pracownikom SG,
wykonywanie testów w kierunku HIV cudzoziemcom
przebywającym w ośrodku strzeżonym.

pracownicy służb mundurowych:
liczba wykonanych testów: 2561
280/2561
cudzoziemcy przebywający w ośrodku

Planowana kwota: 9600,00
Wydatkowana kwota:
59517,24

243

Działania zmierzające do podniesienia
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
przydatne do pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS, ich rodzin i bliskimi.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

Przekazanie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki
zakażeń HIV/AIDS, z wykorzystaniem elektronicznej poczty
służbowej, strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz
pracownikom cywilnym.

pracownicy służb mundurowych:
/27170

wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 27170
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 10000

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

244

Działania zmierzające do podniesienia Organizacja działań edukacyjnych - szkoleń, wykładów,
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS, warsztatów.
przydatne do pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS ich rodzinami i bliskimi.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych:
1050/757

liczba odbiorców: 757

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - kadra
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1725,00

245

Upowszechnienie informacji o
przyjętych i dostępnych rozwiązaniach
w zakresie postępowania poekspozyc
yjnego.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

Umożliwienie dostępu do świadczeń związanych z ryzykiem
zakażenia poprzez podpisanie umów z placówkami ochrony
zdrowia w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej dla
funkcjonariuszy PSP, u których doszło do ekspozycji na materiał
biologiczny, potencjalnie zakaźny.

246

Aktualizacja i upowszechnienie
Aktualizacja i upowszechnienie wśród funkcjonariuszy SOP
pracownicy służb mundurowych: /165
informacji dotyczącej procedury
informacji dotyczącej procedury postępowania poekspozycyjnego.
postępowania poekspozycyjnego.
Dystrybucja procedury.
—————————————————
Służba Ochrony Państwa

opracowanie procedury: 1
liczba odbiorców: 165

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
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

247

Działania informacyjne dotyczące
Zapoznanie funkcjonariuszy z obowiązującą procedurą
procedury postępowania po
postępowania poekspozycyjnego oraz działania przypominające
ekspozycji zawodowej na krew i inny zasady postępowania w ramach szkoleń z zakresu bhp .
materiał zakaźny.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu śląskiego

pracownicy służb mundurowych:
/1556

liczba szkoleń: 14
liczba odbiorców: 1556

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

248

Działania informacyjne dotyczące
ujednoliconej procedury
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu kujawskopomorskiego

pracownicy służb mundurowych: /900

liczba placówek: 4
liczba szkoleń: 8
liczba odbiorców: 900

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

249

Stałe wdrażanie i informowanie o
Informowanie i uaktualnienie procedury postępowania
procedurze postępowania poekspozy poekspozycyjnego, obowiązującej w formacji. Przekazanie
cyjnego.
procedury drogą elektroniczną na adresy poczty służbowej.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

pracownicy służb mundurowych:
/27170
pracownicy służb ratunkowych

opracowanie procedury: 1
liczba odbiorców: 27170

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

Zapoznanie oraz dystrybucja obowiązującej instrukcji
postępowania poekspozycyjnego na krew i inny materiał
potencjalnie zakaźny w następstwie kontaktu z osobami chorymi
na AIDS i zakażonymi HIV, HCV, HBV. W tym przygotowanie
wkładki informacyjnej do notatnika służbowego.

pracownicy służb mundurowych
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Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
zawartych umów z zakładami
opieki zdrowotnej na prowadzenie
postępowania poekspozycyjnego
- 22

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

250

Działania edukacyjne i informacyjne
mające na celu podnoszenie
świadomości w zakresie zagrożenia
zakażeniem HIV.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
lubelskiego

251

Realizacja szkoleń dotyczących postępowania w sytuacji
narażenia na zakażenie HIV, w tym:
- postępowanie w przypadkach zdarzeń dotyczących podejrzenia
zakażenia się HIV, HBV, HCV,
- metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i
doprowadzeń,
- szkoleń okresowych i wstępnych z zakresu bhp - Zasady
postępowania w przypadku zagrożenia szkodliwymi czynnikami
biologicznymi - profilaktyka poekspozycyjna HIV, HBV i HCV.

pracownicy służb mundurowych:
/1130

liczba szkoleń: 137
liczba odbiorców: 1130

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

Kontynuacja szkoleń w zakresie
Kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w
postępowania poekspozycyjnego dla ramach którego realizowany jest blok dotyczący ochrony przed
funkcjonariuszy Policji.
zakażeniami.
—————————————————
Komenda Główna Policji

pracownicy służb mundurowych: /126

liczba szkoleń: 13
liczba odbiorców: 126

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

252

Kontynuacja szkoleń w zakresie
Działania edukacyjne dotyczące zachowania zasad
postępowania poekspozycyjnego dla bezpieczeństwa, w tym ochrony przed zakażeniami, realizowane
funkcjonariuszy Policji.
w ramach szkoleń okresowych bhp.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu warmińskomazurskiego

pracownicy służb mundurowych: /204

liczba szkoleń: 18
liczba odbiorców: 204

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

253

Kontynuacja szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy Policji.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu kujawskopomorskiego

Realizacja zagadnień dotyczących postępowania
poekspozycyjnego, w tym ochrony przed zakażeniem, środków
ochrony i postępowania poekspozycyjnego na materiał
potencjalnie zakaźny, w ramach prowadzonych szkoleń
wstępnych i okresowych BHP.
Dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących postępowania
poekspozycyjnego.

pracownicy służb mundurowych: /501

liczba szkoleń: 5
liczba odbiorców: 501

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

254

Kontynuacja szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia i innych
grup zawodowych.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
małopolskiego

Organizacja i realizacja szkoleń dotyczących postępowania
poekspozycyjnego, w tym prowadzonych w ramach:
- okresowych szkoleń BHP,
- szkoleń wstępnych (omówienie postępowania po zdarzeniu, w
którym nastąpiło ryzyko narażenia),
- instruktaży obejmujących zagadnienia postępowania
poekspozycyjnego,
- szkoleń pierwsza pomoc przedmedyczna.

pracownicy służb mundurowych:
/4365

liczba szkoleń: 72
liczba odbiorców: 4365

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

255

Kontynuacja szkoleń w zakresie
Organizacja szkoleń dotyczących postępowania
postępowania poekspozycyjnego dla poekspozycyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników ochrony
pracowników ochrony zdrowia i innych zdrowia SG.
grup zawodowych.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych: /520

liczba odbiorców: 520

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - kadra
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Organizacja szkoleń dla personelu
medycznego SP ZOZ MSWiA
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

257

Szkolenia wewnętrzne organizowane w SP ZOZ MSWiA dla
personelu medycznego (pielęgniarek, lekarzy) dotyczące zasad
ochrony przed zakażeniami oraz postępowania
poekspozycyjnego.

pracownicy ochrony zdrowia: 100/115 liczba placówek: 4
liczba szkoleń: 5
liczba odbiorców: 115

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
900,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 523,00

Prowadzenie szkoleń w zakresie
Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
postępowania poekspozycyjnego.
funkcjonariuszy, pracowników służby zdrowia oraz pracowników
————————————————— cywilnych SOP.
Służba Ochrony Państwa

pracownicy ochrony zdrowia: /12
pracownicy służb mundurowych: /340
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /114

liczba placówek: 1
liczba szkoleń: 12
liczba odbiorców: 466

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
pozafinansowe - kadra

258

Prowadzenie szkoleń w zakresie
Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
postępowania poekspozycyjnego.
funkcjonariuszy Policji z terenu województwa pomorskiego.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
pomorskiego

pracownicy służb mundurowych: /26

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 26

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
pozafinansowe - kadra

259

Szkolenia z zakresu postępowania
Realizacja profilaktyki poekspozycyjnej na zakażenie wirusem HIV pracownicy służb mundurowych: /970
poekspozycyjnego dla funkcjonariuszy prowadzonej w ramach szkoleń wstępnych i okresowych
Policji.
funkcjonariuszy.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu
dolnośląskiego

liczba szkoleń: 56
liczba odbiorców: 970

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

260

Szkolenia z zakresu postępowania po
ekspozycyjnego.
—————————————————
Jednostki Policji garnizonu kujawskopomorskiego

Realizacja szkoleń z zakresu postępowania poekspozycyjnego w
przypadku narażenia lub kontaktu z materiałem potencjalnie
zakaźnym, prowadzona w ramach:
- szkoleń okresowych z zakresu bhp,
- szkoleń wzmacniających kompetencje zawodowe policjantów.

pracownicy służb mundurowych

liczba placówek: 6
liczba szkoleń: 38
liczba odbiorców: 477

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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Szkolenie z zakresu postępowania po Realizacja szkolenia z zakresu postępowania poekspozycyjnego
ekspozycyjnego.
prowadzona w ramach szkolenia okresowego bhp dla
————————————————— funkcjonariuszy.
Centralne Biuro Śledcze Policji

pracownicy służb mundurowych:
/1631

liczba szkoleń: 32
liczba odbiorców: 1631

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wdrożenie programu doskonalenia
zawodowego o tematyce sanitarno-hi
gienicznej.
—————————————————
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

pracownicy służb mundurowych: /468

liczba placówek: 1
liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 468

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

Realizacja programu pn. Szkodliwe czynniki biologiczne na
stanowisku pracy w Policji oraz sposoby zapobiegania chorobom
zakaźnym (WZW B, WZW C, AIDS, gruźlica, borelioza,
kleszczowe zapalenie mózgu, grypa).
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Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Organizacja kampanii informacyjnej i
plakatowej pod nazwą "Dni profilaktyki
HIV i AIDS". Opracowanie i wydanie
przez wychowanków broszur
informacyjnych na temat HIV i AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Organizacja kampanii promującej wiedzę na temat możliwych
inni: 630/500
dróg zakażenia HIV, sposobów poszukiwania pomocy, tolerancji
nieletni
wobec osób zakażonych itp. Działania prowadzone poprzez
rozwieszenie własnoręcznie przygotowanych przez wychowanków
plakatów i dystrybucję ulotek.
Poszukiwanie materiałów informacyjnych przez wychowanków w
czasie zajęć poza placówką. Opracowanie broszury informacyjnej.
Promowanie i wspieranie wychowanków w dostępie do systemu
informacyjnego dot. wiedzy nt. zapobiegania zakażeniom HIV z
wykorzystaniem środków przekazu m. in. poprzez kontrolowane
udostępnianie im: stron internetowych, telefonów zaufania,
telefonów informacyjnych, biuletynów informacyjnych
Kolportaż ulotek informacyjnych, publikacji, materiałów
edukacyjnych i plakatów informacyjnych na temat zapobiegania
zakażeniom HIV (materiały z Krajowego Centrum AIDS,
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, PKD)
Kampania multimedialna: telewizja, radio, prasa, broszury,
plakaty, Internet. Aktywizacja wychowanków do odwiedzania stron
internetowych prezentujących rzetelną wiedzę i informacje na
temat profilaktyki HIV/AIDS: Cd4.pl, AIDS.gov.pl
Zorganizowanie wspólnie z wychowankami montaży i ekspozycji
wizualnych na terenie szkoły i w internacie, organizacja stoiska
informacyjnego połączonego z rozdawnictwem materiałów
edukacyjnych.
Stworzenie punktu informacyjnego dla wychowanków
poświęconego tematyce HIV i AIDS (biblioteczka, gazetka
ścienna). Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z
zakresu HIV i AIDS (książki, ulotki, fiszki, plakaty).
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 22
liczba imprez: 63

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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Cykl zajęć z obszaru promowania
zdrowia i zachowań prozdrowotnych
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wykonanie gazetek tematycznych w szkole i internacie nt.: "1 XII
– Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS". Przybliżanie
wychowankom problematyki osób zakażonych i chorych.
Przeprowadzenie różnych konkursów: sprawdzających poziom
wiedzy wychowanków o HIV i AIDS, plastycznego na plakat o
tematyce profilaktyki HIV i AIDS.
Międzyzakładowy konkurs wiedzy, plastyczny i literacki "Nie daj
szansy HIV i AIDS" Dystrybucja materiałów edukacyjnych na
stoisku zorganizowanym w placówce. Wystąpienie do Krajowego
Centrum ds. AIDS z prośbą o przekazanie materiałów
edukacyjnych, gadżetów, upominków dla młodzieży biorącej
udział w konkursie. Pogadanki dla wychowanków prowadzone
przez personel medyczny.
Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u wychowanków oraz
zmiana postaw nieletnich, szczególnie w aspekcie
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Angażowanie
wychowanków w organizowane obchody poprzez wykonywanie
gazetek ściennych, plakatów.
Zapraszanie gości, pracowników SANEPID-u z wykładami na
temat profilaktyki i zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem
HIV, min. pt. "HIV i AIDS, zachowania ryzykowne - spotkania z
rzeczywistością”.
Poruszone tematy w czasie zajęć: zachowania zdrowotne
(aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, higiena jamy ustnej,
zachowania bezpieczne), zachowania ryzykowne (przyjmowanie
używek, inicjacja seksualna, przemoc, uczestniczenie w bójkach,
przyjmowanie substancji psychoaktywnych).
Promowanie profilaktyki w PKD.
Udział w miejskich obchodach Światowego Dnia Walki z AIDS pt.
"Familiada Obieżyświata"

inni: 550/519
nieletni
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liczba imprez: 80
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 560

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

265

Prowadzenie profilaktyki w zakresie
tolerancji i akceptacji społecznej.
Obchody Dnia Praw Człowieka.
Realizacja projektu edukacyjnego
"Kim jestem - kim mogę być".
Realizacja pakietu edukacyjnego pt.:
"Antydyskryminacja" w ramach zajęć
grupowych dla wychowanków
zakładów poprawczych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Uwzględnienie w cyklu zajęć tematyki tolerancji, kształtowanie
inni: 500/420
empatii i akceptacji wobec osób chorych na AIDS lub zakażonych nieletni
HIV. Uświadomienie młodzieży m.in. na przykładzie ich samych
(pobytu w zakładzie poprawczym, ogólnej opinii społecznej o
placówkach resocjalizacyjnych, reakcji z jaką spotykają się w
dalszej rodzinie, środowisku sąsiedzkim czy lokalnym), jak
ważnym aspektem jest akceptacja społeczna każdej osoby, która
zmaga się ze stygmatyzacją, innością od ogólnie przyjętych norm.
Dyskusja nad problemem w szerokiej perspektywie przeszłości,
teraźniejszości, przyszłości. Wyrobienie poczucia potrzeby
przeciwdziałania dyskryminacji.
W ramach obchodów Światowego Dnia Praw Człowieka
przygotowanie plakatów promujących prawa człowieka, tolerancji,
wolności od uprzedzeń i stereotypów. Realizacja programu "Dla
Ciebie dla Mnie". Spotkania integracyjne z podopiecznymi DPS.
Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne.
Spotkania z osobami zakażonymi HIV. Zajęcia poświęcone
tolerancji wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
(autorski program edukacyjny „Lekcje tolerancji”).
Uświadamianie wychowankom, że codzienne funkcjonowanie z
osobami chorymi nie stanowi zagrożenia.

STRONA 122 z 233

liczba inicjatyw: 66

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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Przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji przez wychowanków
osób zakażonych wirusem HIV oraz
osób chorych na AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

W ramach zajęć indywidualnych z pedagogiem i psychologiem
inni: 360/260
realizacja programów promujących: postawy wolne od uprzedzeń i nieletni
lęków, akceptację wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich, przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
zakażonych i chorych. Konsultacje z lekarzem psychiatrą.
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.
Rozmowy z wychowankami w klasach, grupach wychowawczych,
rozmowy indywidualne (psycholog, pedagog) - filmy edukacyjne,
zajęcia o tolerancji wobec drugiego człowieka
Projekcja filmów tematycznych połączona z dystrybucją ulotek
informacyjnych i pogadanką pielęgniarki ZP Zorganizowanie
konkursu plastycznego na plakat edukacyjny w obszarze
zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS, tolerancji wobec osób
żyjących z HIV. Realizacja Programu "Myśl pozytywnie" opartego na wspieraniu rodzin wychowanków poprzez działania
profilaktyczne skierowane bezpośrednio do nich. Realizacja
programu o charakterze profilaktycznym, promującego idee
zdrowego trybu życia, tolerancji, dialogu, wolności od przemocy i
uprzedzeń, jak również zawierającego elementy psychoedukacji w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS. W ramach programu przygotowanie ulotek i plakatów dla szerokiej grupy odbiorców,
jaką są rodziny i osoby bliskie wychowanków pozostających pod
opieką Zakładu
Współpraca z ośrodkiem MONAR i spotkania z osobami
zakażonymi wirusem HIV w celu zmniejszenia lęku przed osobami
żyjącymi z HIV i AIDS.
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Działania informacyjno-edukacyjne
Realizacja szkoleń, kursów i szkoleń wewnątrzzakładowych wśród pracownicy służb mundurowych:
skierowane do funkcjonariuszy i
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Dystrybucja
/7760
pracowników Służby Więziennej.
materiałów edukacyjno - informacyjnych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW
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liczba inicjatyw: 80

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 odbiorców: 7760
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
konferencji, kursów, szkoleń
wewnątrzzakładowych - 106

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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Udostępnianie aktualnych informacji
dotyczących systemu opieki
medycznej nad osobami żyjącymi z
chorobami HIV, AIDS, inne.
Wdrożenie stałych zajęć o tematyce
HIV/AIDS. Promocja zdrowego trybu ż
ycia.

Prowadzenie systematycznych pogadanek, zajęć otwartych z
pracownicy oświaty: 100/50
pracownikami służby zdrowia na temat zagrożeń HIV i AIDS,
inni: 335/300
przygotowywanie przez młodzież spektakli profilaktycznych i zajęć nieletni
sportowo - artystycznych, projekcje filmów o tematyce
profilaktycznej.
Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników
pedagogicznych podczas Rady Zakładu w temacie "Profilaktyka
zakażeń wirusem HIV"
————————————————— Prowadzenie zajęć metodą projektów, dyskusji oraz z
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.
Nieletnich
Cykliczne i sekwencyjne przeprowadzane zajęć edukacyjnych nt.
ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i/lub
drogą krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem
HIV. Organizowanie konkursów tematycznych.
Prowadzenie wykładów czy pokazów multimedialnych w tym
filmów edukacyjnych. Ekspozycja ulotek, broszur informacyjnych
oraz gazetek ściennych. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do
informacji, edukacji i usług w ramach zasobów biblioteki
zakładowej i materiałów udostępnianych przez służbę zdrowia
W ramach współpracy z Działem Oświaty Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej pozyskanie materiałów
edukacyjnych na temat HIV i AIDS. Spotkania z pracownikami
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (wykład,
pogadanka prelekcja nt HIV i AIDS).

liczba działań edukacyjnych: 66

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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Zachęcanie, promowanie, omawianie
korzyści z możliwości wykonania testu
w kierunku zakażenia HIV oraz innych
chorób przenoszonych drogą płciową.
Objęcie wychowanek ciężarnych
szczególną opieką psychologiczną,
lekarską, położniczą z uwagi na
zagrożenie powstające w wyniku
zmiany partnerów seksualnych oraz
zażywania substancji psychoaktywnyc
h.

liczba inicjatyw: 11
liczba wykonanych testów w PKD:
9

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

Spotkania grupowe edukacyjne, rozmowy indywidualne, spotkania inni: 38/36
i profilaktyka z lekarzem ginekologiem i pielęgniarką
nieletni
Wdrożenie wychowanek ciężarnych do programu profilaktyczno edukacyjnego, zapewnienie im cyklicznych spotkań z położną,
edukacja w zakresie możliwości wykonania szeregu badań w tym
na HIV i AIDS. Wykonywanie badań w zakresie HIV i AIDS.

—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich
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Realizacja profilaktyki HIV/AIDS przez
pracowników służby zdrowia w
zakładach poprawczych.
Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania wśród
wychowanków. Informowanie
wychowanków o możliwościach
wykonania anonimowych testów w
kierunki HIV.
Realizacja programu grupowych zajęć
z zakresu psychoprofilaktyki
uzależnień. Współpraca z poradnią
wirusologiczną.

Przekazywanie wychowankom informacji o możliwości wykonania inni: 235/220
anonimowych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV. W
nieletni
ramach indywidualnych zajęć z psychologiem realizacja treści
dotyczących promowania testów w kierunku HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową oraz prowadzenie poradnictwa
okołotestowego.
Służba Zdrowia w ramach prowadzonej profilaktyki wykonuje
badania przesiewowe w kierunku nosicielstwa HIV/STD, prowadzi
konsultacje indywidualne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w
odniesieniu do osobistych potrzeb wychowanków, prowadzi
rozmowy z wychowankami nowoprzybyłymi, udostępnia i
umieszcza w miejscach ogólnodostępnych materiałów
edukacyjnych, ulotek, w szczególności materiałów ogólnopolskich
dotyczących funkcjonowania punktów PKD.

liczba wykonanych testów: 86

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 działań/inicjatyw: 60

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

—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich
271

Edukacja w zakresie zagrożeń
cywilizacyjnych w szkole w ramach
godzin wychowawczych
Realizacja projektów edukacyjnych
(Zdrowie to podstawa; Dziękuję
NIE…!; Dziękuję nie biorę!; Zdrowe
ciało i umysł)
Wzmocnienie realizacji działań w
zakresie profilaktyki HIV i AIDS i
chorób przenoszonych drogą płciową
oraz edukacji seksualnej w ramach
podstawy programowej na wszystkich
poziomach kształcenia.

Prowadzenie zajęć dotyczących chorób przenoszonych drogą
inni: 200/150
płciową i sposobów zminimalizowania zagrożenia zarażenia,
nieletni
edukacja seksualna, projekcje materiałów edukacyjnych
W ramach projektów edukacyjnych wychowankowie samodzielnie
zdobywają wiedzę odnośnie antykoncepcji, chorób przenoszonych
drogą płciową. W ramach lekcji WDŻ prowadzonych przez
nauczyciela z kwalifikacjami z zakresu edukacji seksualnej
realizacja tematów związanych m.in. z podejmowaniem
bezpiecznych kontaktów seksualnych oraz profilaktyki HIV i
innych chorób przenoszonych drogą płciową, indywidualne
poradnictwo edukatora seksualnego.
Rozszerzenie działań profilaktycznych o zajęcia pt. "Choroby
przenoszone drogą płciową a antykoncepcja". Zajęcia edukacyjnoprofilaktyczne dotyczące uzależnień "Profilaktyka na co dzień".
————————————————— Przeprowadzanie ankiet sprawdzających stan wiedzy
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
wychowanków nt. HIV/AIDS. Wskazanie zagrożeń wynikających z
Nieletnich
podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, zajęcia na
podstawie scenariusza "Nie tak piękni nastoletni".
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Współpraca szkoły, internatu, zespołu
diagnostyczno-korekcyjnego i
pielęgniarki w celu uzupełniania
materiałów edukacyjnych.
Organizacja konkursów nt. HIV i
AIDS.
Prowadzenie bloku zajęć z edukacji
seksualnej w ramach prowadzonych
zajęć z zakresu psychoedukacji oraz
zajęć pogłębiających wiedzę na temat
HIV/AIDS.

Nauczyciele i wychowawcy współpracują ze służbą zdrowia w
celu uzupełniania i weryfikacji posiadanych materiałów
informacyjnych dotyczących HIV i AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
Prowadzenie rozmów indywidualnych w ramach prowadzonej
terapii uzależnień oraz pracy terapeutycznej prowadzonej przez
zespół Diagnostyczno - Korekcyjny.
Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Spotkanie z
pracownikami Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Spotkanie z pracownikami Niepublicznego Zakładu Opieki
Medycznej
W ramach zajęć z psychologiem prowadzono zajęcia dotyczące
————————————————— znaczenia uczciwości w związku, trzeźwych zachowań w sferze
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
seksualnej oraz higieny dotyczącej życia intymnego.
Nieletnich
Organizowano konkursy profilaktyczne promujące zachowania
prozdrowotne (filmy edukacyjne), gazetki, ulotki plakaty ścienne.
Poruszanie tematu w trakcie zajęć grupowych "Do celu” oraz
realizacja programu grupowych zajęć pt.: " Wstępna edukacja w
zakresie seksualności człowieka" Zajęcia profilaktyczne ARS
Realizacja programu profilaktycznego "HIV/AIDS - chcę wiedzieć
więcej" pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej. 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).

inni: 325/310
nieletni

liczba działań/inicjatyw: 102

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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Realizacja programów
profilaktycznych oraz wychowawczych
z uwzględnieniem szkód wynikających
z podejmowania zachowań
ryzykownych. Przeprowadzanie
konkursów oraz pokazów multimedial
nych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Promocja i wdrażanie programów profilaktycznych prowadzonych
metodami aktywnymi, skierowanych do wychowanków i
pracowników ZPiSdN zgodnie z potrzebami, zwiększenie
dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do systemu
informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki przekazu,
wśród ogółu społeczeństwa

inni: 70/50
nieletni

liczba działań/inicjatyw: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu karnego i aresztu śledczego.
Zapewnienie materiałów edukacyjnych osobom pozbawionym
wolności i promowanie systemu informacyjnego w trakcie
pogadanek, szkoleń, realizacji modułów szkoleniowych.

osoby pozbawione wolności: /96155

liczba odbiorców: 96155

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1800,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Propagowanie informacji na temat
zagrożeń związanych z HIV/AIDS
Program autorski edukacyjnoprofilaktyczny "Potęga zagrożeń
wirusa HIV i choroby AIDS"
Organizowanie imprez związanych z
profilaktyką
Realizacja treści o HIV i AIDS na
zajęciach edukacyjnych w szkole.

Z dostępnej dokumentacji źródłowej wyodrębnienie grupy ryzyka
inni: 500/400
stosującej środki psychoaktywne i podejmującej współżycie z
nieletni
wieloma partnerami. Objęcie wychowanków(ek) narażonych na
zarażenie HIV i AIDS zajęciami socjoterapeutycznymi oraz opieką
psychologiczną, seksuologiczną i terapeutyczną oraz
umożliwienie konsultacji lekarskich ukierunkowanych na rozwój
świadomości prozdrowotnej. Motywowanie do unikania zachowań
ryzykownych: organizowanie prelekcji prowadzonych przez
pielęgniarki; organizowanie i przeprowadzenie zajęć
prozdrowotnych - w tym na temat niebezpieczeństw związanych z
————————————————— zachowaniami ryzykownymi; propagowanie alternatywnych,
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
wobec ryzykownych, form spędzania czasu, w tym rozwijanie
Nieletnich
zainteresowań i potencjałów indywidualnych; poszerzenie
tematyki lekcji z zakresu przygotowania do życia w rodzinie.
Zajęcia multimedialne, gry psychoedukacyjne, pogadanki,
warsztaty wiedzy, forum dyskusyjne, oglądanie filmów
oświatowych, spotów kampanii. Zajęcia edukacyjne: czym jest
HIV, czym jest AIDS, nauka różnicowania pojęć, znajomość dróg
zakażenia, znajomość płynów ustrojowych zawierających materiał
zakaźny, umiejętność rozumienia i definiowania pojęć: okienko
serologiczne, limfocyty CD4, MSM, ekspozycja zawodowa, lek
antyretrowirusowy. Udział w koncercie profilaktycznym.
Realizacja programu CANDIS, prowadzenie indywidualnej
profilaktyki i psychoterapii uzależnień, wykonywanie gazetek
ściennych tematycznych, udział w konkursach profilaktycznych
(HIV i AIDS); udział w projekcie profilaktycznym "Skazany na
wolność"; cykliczne spotkania z przedstawicielami grupy
Anonimowych Narkomanów
Przeprowadzenie gminnego konkursu plastycznego "HIV/AIDS
mam świadomość", przeprowadzenie spotkania informacyjnego
koordynatorem punktu konsultacyjno - diagnostycznego testów
HIV, przeprowadzenie warsztatów z wychowania seksualnego
"Jak rozmawiać o seksie czyli usta służą też do mówienia",
przeprowadzenie badań w Punkcie Diagnostyczno Konsultacyjnym na obecność wirusa HIV i HCV typu C u 4
wychowanków(ek), przeprowadzenie badań na obecność wirusa
HCV typu C , przygotowanie przedstawienia profilaktycznego "W
niewoli nałogów", które na przeglądzie teatrów amatorskich
"Zwierciadła" otrzymało wyróżnienie, przeprowadzenie spotkania
informacyjnego z położną na tematy związane z higieną,
antykoncepcją, uczestnictwo w projekcie "Wyrównać szanse"
(plastycznego i teatralnego) z elementami socjoterapii, czyli
podnoszenia wiary we własne siły u młodych ludzi.
Realizacja Programu edukacyjno-motywującego "Profilaktyka
uzależnień od substancji psychoaktywnych". Spotkanie z
pracownikami Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
(tematyka: choroby zakaźne przenoszone drogą płciową, HIV i
AIDS). Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu
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liczba projektów: 110
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 400

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

HIV i AIDS (książki, ulotki, fiszki, plakaty).
276

"ABC wiedzy i AIDS" - ryzyko
zakażenia, wskazanie zagrożeń
wynikających z podejmowania
ryzykownych zachowań seksualnych.
Przeprowadzenie ankiety
sprawdzającej stan wiedzy
wychowanków nt. HIV/AIDS. Zajęcia
edukacyjno-profilaktyczne dotyczące
uzależnień "Profilaktyka na co dzień".
Przeprowadzenie zajęć
pogłębiających wiedzę na temat
HIV/AIDS.
Kampania „bezpieczne wakacje”.

Pokierowanie wychowanków w stronę samodzielnego zdobywania inni: 190/150
wiedzy. Wskazanie kierunków poszukiwań: strony internetowe,
nieletni
ulotki profilaktyczne, książki. Rozmowy indywidualne związane z
profilaktyką HIV/AIDS.

liczba wejść na stronę: 130
liczba porad: 100
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 170
liczba wydanych prezerwatyw,
chusteczek lateksowych i
lubrykantów: 50
liczba projektów/programów: 35

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

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".

liczba programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
pacjentów leczonych
substytucyjnie na dzień
31.12.2019 - 156

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
507292,75
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba kampanii/informacji: 8

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

—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich
277

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
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Zajęcia informacyjne dla młodzieży o
profilaktyce przedekspozycyjnej.
Realizacja programu profilaktyczno socjoterapeutycznego, "Razem
przeciw zakażeniom", dotyczącego
profilaktyki HIV/AIDS

osoby pozbawione wolności: /156

Przedstawienie zagadnienia: dla kogo jest przeznaczona, na czym inni: 80/70
polega, jakie niesie za sobą korzyści, jakie skutki uboczne, na co nieletni
należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu
profilaktyki przedekspozycyjnej. Koszt PREP.
Realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego "Razem
przeciw zakażeniom". Ukazanie możliwych dróg zakażenia
wirusem HIV; Dostarczanie wiedzy o sposobach uniknięcia bądź
————————————————— ograniczenia ryzyka zakażenia (abstynencja seksualna, wierność
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
jednemu partnerowi, stosowanie prezerwatyw, przestrzeganie
Nieletnich
zasad higieny); Obalanie mitów dotyczących możliwych dróg
zakażenia; Edukacja w zakresie działania wirusa HIV, przebiegu
zakażenia; Uczenie rozróżnienia pomiędzy wirusem HIV a
zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS); Wskazanie
bezpiecznych form kontaktów z osobami zakażonymi; Edukacja w
zakresie możliwych konsekwencji zachowań ryzykownych;
Uczenie szacunku wobec własnej osoby, jak również rozwijanie
postawy tolerancji i akceptacji wobec innych, w tym osób żyjących
z HIV;
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Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych
wolności zakażonych HIV, chorych na
AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

280

Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób
pozbawionych wolności w tym 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: 153088
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
pogadanek, audycji radiowych 2715

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8250,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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): /254
pozbawionym wolności zakażonym
z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 120
liczba odbiorców: 254

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
132947,68
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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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): /254

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań wykonanych w kierunku
wykrycia zakażenia HIV - 3100
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 - 412
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń poziomu
wiremii - 367

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
94493,98
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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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: 102
liczba szkoleń: 251
liczba odbiorców: 8771

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2945,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej.
Prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba osób objętych leczeniem
antyretrowirusowym (ARV): 254

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 Służby Więziennej. Prowadzenie
informatycznej bazy danych w zakresie realizacji leczenia
antyretrowirusowego.

Razem:
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747 729,41

Data wygenerowania: 2020-05-12

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku
HIV. Zadanie realizowane w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016-2020.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzenie ankiety w laboratoriach wykonujących badania
w kierunku HIV. W ankiecie przekazywane są dane zbiorcze
dotyczące osób wykonujących test w kierunku HIV i tych, u
których wykryto zakażenie HIV w danym laboratorium.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
pracownicy laboratoriów
pracownicy placówek wykonujących
badania
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Finansowanie
Pozostałe

liczba odbiorców: 139

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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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
zgodnie ze standardami przyjętymi w Europie.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
pracownicy PKD
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
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liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 1537
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 91
liczba osób zakażonych, które
zmarły w wyniku AIDS: 18

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Przeprowadzenie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Analiza statystyczna i epidemiologiczna uzyskanych danych w
celu oceny sytuacji epidemiologicznej i ich zmian. Wyniki zostaną
opublikowane w postaci wystąpień konferencyjnych oraz
artykułów naukowych i informacyjnych.

osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele 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: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowania na AIDS dostępne
są w biuletynie rocznym
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

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Publikacja danych dotyczących
HIV/AIDS w Polsce na stronie internet
owej.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Miesięczne oraz roczne informacje podsumowujące dane z
nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS dostępne na stronie
internetowej NIZP-PZH.
Roczne zestawienia nowo wykrytych przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS w Biuletynie chorób zakaźnych i zatruć w
Polsce.

osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
populacje kluczowe
pracownicy PKD
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny

Wskaźnik dodatkowy 1:
Miesięczne oraz roczne
informacje podsumowujące dane
z nadzoru epidemiologicznego
nad HIV/AIDS dostępne na
stronie internetowej NIZP-PZH.
Wskaźnik dodatkowy 1: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS w Biuletynie
chorób zakaźnych i zatruć w
Polsce.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

288

Współpraca z Europejskim Centrum
ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biurem Regionalnym
Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Uzależnień (EMCDDA)
—————————————————
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
pracownicy placówek wykonujących
badania

Wskaźnik dodatkowy 1: Raport
roczny EMCDDA: The state of the
drugs problem in Europe
Wskaźnik dodatkowy 1: Raport
roczny ECDC HIV/AIDS
Surveillance in Europe

Planowana kwota: 3400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Określenie częstości występowania
nowych zakażeń wirusem HIV na
podstawie badań serologicznych
różnicujących nowo-rozpoznane
zakażenia na wczesne i
długotrwające.
Zadanie realizowane w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016-2020.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Tworzenie banku materiału biologicznego przekazanego z
laboratoriów przeprowadzających testy potwierdzenia dla
klientów PKD oraz tworzenie baz danych na podstawie
anonimowych ekstraktów z bazy danych nadzoru
epidemiologicznego nad HIV oraz bazy danych klientów PKD.
Analiza laboratoryjna materiału biologicznego oraz analiza
statystyczna pozyskanych wyników. Opracowanie raportu
końcowego.

przedstawiciele Krajowego Centrum
Wskaźnik dodatkowy 1: .
ds. AIDS
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele mediów
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych

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

Razem:

STRONA 135 z 233

0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

290

Szkolenie dla pracowników oświaty i
służby zdrowia na temat HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

W konferencji szkoleniowej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla
przedstawicieli placówek służby zdrowia i oświaty wzięło udział
160 osób. Konferencja odbyła się przy współudziale SANEPID-u
w Zgorzelcu i Poradni Terapii Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych.

pracownicy ochrony zdrowia: 160/160 liczba działań/inicjatyw: 1
pracownicy oświaty
liczba odbiorców: 160
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

291

Zwiększenie ilości badań testowych,
prowadzenie poradnictwa
okołotestowego i psychospołecznego
w ramach bezpłatnego i
anonimowego testowania w kierunku
wirusa HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielono dotacji
celowej:
1. Gminie Jelenia Góra w wysokości 10 000,00 zł na
wynagrodzenie doradcy i pielęgniarki w ramach prowadzenia
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS,
przeprowadzenie analizy pobranych próbek, a także zakup
drobnych artykułów medycznych. Otrzymana dotacja pozwoliła na
całoroczne prowadzenie punktu dwa dni w tygodniu, co wpłynęło
na zwiększoną dostępność dla pacjentów oraz przyspieszenie
wydawania wyników. W 2019 r. w Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym testy wykonało ogółem 777 osób (w tym w
drugiej połowie roku z dotacji Województwa Dolnośląskiego 360
osób).

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
671/671

2. Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu 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 i
pielęgniarki oraz zakup drobnego sprzętu medycznego do
pobierania krwi. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS w
Wałbrzychu działa przy Dziennym Oddziale Psychiatrycznym
Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego. W 2019 r.
zostało przebadanych 236 osób, w tym 134 mężczyzn i 102
kobiety. Powodem wykonania badania najczęściej były ryzykowne
kontakty seksualne (89% wszystkich pacjentów) 4% jako powód
badania podało kontakty z krwią, zaś 5% pacjentów wykonujących
test stanowiły kobiety w ciąży. Najliczniej w punkcie badali się
mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego (56%), świdnickiego (21%),
kolejna grupa to pacjenci z powiatu kłodzkiego (6%),
dzierżoniowskiego (2,5%) i kamiennogórskiego (6%). Obecnie
najliczniejszą grupę stanowią 30-39 latkowie (30%), i 20-29
latkowie (30%). Nieco więcej niż w ubiegłym roku bada się osób w
wieku 40-49 lat (19,5%). W roku 2019 u sześciu pacjentów wynik
testu przesiewowego był dodatni.
3. Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu
przekazano dotację w wysokości 2 500,00 zł na dofinansowanie
Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w Kierunku HIV w
Zgorzelcu, Przeprowadzono 87 porad przed testem i 75 porad po
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liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 671
liczba konsultacji: 671
liczba wykonanych testów: 671

Planowana kwota: 7500,00
Wydatkowana kwota:
7500,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 7500,00
Planowana kwota:
23500,00
Wydatkowana kwota:
23500,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 23500,00

teście. Wykonano 75 testów przesiewowych w kierunku zakażenia
HIV.
292

Zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Wsparcie programu leczenia substytucyjnego.
Z budżetu Województwa Dolnośląskiego - Wrocławskie Centrum
Zdrowia SP ZOZ otrzymało dotację w wysokości 30 000,00 zł na
realizację programu leczenia substytucyjnego, zwiększenie
dostępności usługi terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji
środowiskowej dla osób objętych programem leczenia
substytucyjnego, ich rodzin oraz osób oczekującym na terapię. Z
programu skorzystało 2 756 osób. Udzielono 1 948 porad
indywidualnych. Przeprowadzono 779 terapie indywidualne dla
osób uzależnionych i współuzależnionych. Ogólna liczba osób
uczestniczących w programie substytucyjnym wahała się między
238 a 262 osoby

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 242/242
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości): 20/20

liczba programów: 1
liczba odbiorców: 2756
liczba osób włączonych do
leczenia substytucyjnego: 262

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: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

293

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie, połączone z
poradnictwem przed i po teście (2019)
—————————————————
Fundacja Parasol

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach zadania funkcjonowały Punkty Konsultacyjnoklienci PKD, ich rodziny i bliscy:
Diagnostyczne w Toruniu i Bydgoszczy. W ramach zadania:
900/1330
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 – Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy,
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 i budynkach
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu TechnicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy, a także w pubach, aptekach i
przychodniach oraz na stronie internetowej.

Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 1330
liczba wykonanych testów: 1320

Razem:
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
32000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
39666,47
Wojewoda: 17537,98
Urząd Miasta: 10500,00

32 000,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

294

Udział w Kampanii Czerwona
Umieszczenie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji
Kokardka
nt. Światowego Dnia AIDS oraz informacji nt. Europejskiego
Udział w kampanii Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV
Testowania w kierunku HIV
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

295

Udziała w kampaniach profilaktyczno edukacyjnych oraz współpraca z
podmiotami realizującymi zadania
dotyczące przeciwdziałania
narkomanii i zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

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 400 szt. kart wstępu i przekazano wychowankom
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinom zastępczym
z terenu woj. lubelskiego.

liczba kampanii: 1
liczba tytułów publikacji: 20
liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba imprez: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 500

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

296

Upowszechnianie przekazu
kampanijnego w mediach
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udostępnienie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji ogół społeczeństwa
nt. kampanii profilaktycznej pn. "Autobus zwany pożądaniem testowanie w kierunku HIV". 8 edycja ogólnopolskiej kampanii
organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Medycyny IFMSA-Poland. Kampania ma zachęcić do
wykonywania testów w kierunku zakażenia wirusem. Dzięki
projektowi IFMSA-Poland o zagrożeniu co roku dowiadują się
tysiące młodych ludzi w całej Polsce.

liczba działań edukacyjnych: 1

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

297

Upowszechnianie materiałów
Upowszechnianie na stronie internetowej ROPS w Lublinie
adresowanych do grup docelowych
kolejnych numerów biuletynu informacyjnego "Kontra"
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

ogół społeczeństwa

liczba tytułów publikacji: 3

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

298

Zlecono realizację zadania pn.
Wsparcie działalności punktów
konsultacyjno–diagnostycznych
HIV/AIDS, w ramach otwartego
konkursu ofert
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

klienci PKD, ich rodziny i bliscy: /364

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 364
liczba konsultacji: 20
liczba wykonanych testów: 364

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.

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe
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liczba kampanii: 2

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

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
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Wizyta studyjna Ekspertów
Wojewódzkich dot. systemu redukcji
szkód w Lizbonie
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

W czerwcu 2019 r., odbyła się wizyta studyjna w Lizbonie. Na
zaproszenie Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej (PSPN),
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) we
współpracy z portugalskim partnerem SICAD (Servicio de
Intervencao nos Comportamentos Aditivs e nas Dependencias)
Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji
o Narkotykach i Narkomanii (EW) z Lublina, Białegostoku,
Poznania, Elbląga mieli okazję zapoznać się z polityką
narkotykową tego kraju. Portugalskie praktyki w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, w tym problematyki z zakresu
redukcji szkód są uznawane za jedne z najlepszych na świecie.
Podczas wizyty studyjnej Eksperci mieli okazję poznać
rozwiązania, które poprawiły nie tylko jakość życia osób
używających narkotyków, ale również miały wpływ na jakość
zdrowia publicznego, bezpieczeństwo epidemiologiczne w tym w
zakresie zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.
Podczas wizyty studyjnej Eksperci z Polski mieli okazję zapoznać
się ze strukturą organizacyjną tworzącą politykę narkotykową
Lizbony, od szczebla centralnego do mobilnych punktów
dystrybucji metadonu czy mobilnych pokoi bezpiecznej iniekcji.

pracownicy administracji rządowej i sa liczba inicjatyw: 1
morządowej
liczba organizacji: 5
specjaliści/eksperci
liczba odbiorców: 8
przedstawiciele organizacji
pozarządowych

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

300

Udział w pracach Zespołu ds.
Zmiana przedstawiciela ROPS w Lublinie w składzie
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

301

Przygotowanie Raportu Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Opracowanie przez Eksperta Wojewódzkiego Raportu za 2018 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

302

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 2018 r.
- przygotowano Harmonogram realizacji zadań w ww. zakresie na
2020 r.

liczba publikacji: 2

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

Razem:
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25 000,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

303

Działania informacyjno-edukacyjne
oraz dystrybucja materiałów
edukacyjnych dotyczących profilaktyki
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych
drogą płciową w ramach
organizowanych imprez
prozdrowotnych na terenie
województwa lubuskiego.
—————————————————
Samorząd Województwa Lubuskiego

Organizacja stoisk informacyjno-edukacyjnych oraz dystrybucja
materiałów edukacyjnych podczas inicjatyw prozdrowotnych
organizowanych przez samorząd województwa m.in. Pikniki
Zdrowia i Profilaktyki (8 pikników), Lubuski Kongres Kobiet,
Światowy Dzień Zdrowia, Lubuskie obchody Światowego Dnia
AIDS, Pol'and Rock Festival 2019 w Kostrzynie nad Odrą.

ogół społeczeństwa

liczba działań edukacyjnych: 12
liczba odbiorców: 5000

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Lubuskie obchody Światowego Dnia
AIDS - organizacja spotkania
edukacyjnego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu
województwa lubuskiego.
—————————————————
Samorząd Województwa Lubuskiego

Spotkanie dotyczyło poszerzenia wiedzy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych nt. odpowiedzialności za własne zdrowie i
życie oraz miało na celu zwrócenie uwagi na postawy społeczne
wobec osób chorych tj.: zrozumieniu, tolerancji, życzliwości.
Spotkanie przeprowadzone zostało przez dr Joannę Dec Pietrowską z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Bartłomieja Patkę, Koordynatora Lokalny Programu Zdrowie
Reprodukcyjne i AIDS, członka Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /100

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w ramach Programu
Współpracy Województwa
Lubuskiego z Organizacjami
Pozarządowymi w 2019 roku wsparcie realizacji zadania
publicznego w formie dotacji w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS w trybie
pozakonkursowym w ramach ustawy
o wolontariacie i o działalności
pożytku publicznego.
—————————————————
Samorząd Województwa Lubuskiego

Akcja edukacyjno-profilaktyczna - "Miłość, młodość,
odpowiedzialność" podczas Pol'and Rock Festival 2019
"realizowana przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w
Zielonej Górze. Zadanie dotyczyło promocji filozofii redukcji szkód,
ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych
prowadzonych bezpośrednio w środowisku osób o wysokim
poziomie zachowań ryzykownych oraz młodych osób z grup
ryzyka, poprzez realizację dyżurów informacyjno-profilaktycznych
wśród uczestników Pol'and Rock Festival.
W ramach zadania odbywały się również warsztaty w zakresie
poradnictwa, dystrybucja materiałów edukacyjnych nt.
problematyki HIV/AIDS, uzależnień, antykoncepcji oraz
bezpieczniejszych zachowań seksualnych.

ogół społeczeństwa
liczba działań edukacyjnych: 1
osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 2000
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież powyżej 15 r.ż.

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4820,00

Razem:
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5 220,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS 01.12.2019 r.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Główną ideą działań prowadzonych w czasie Wojewódzkich
ogół społeczeństwa: 1500/1000
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 Światowego Dnia
AIDS był koncert Queen Tribute – The Greatest Hits!, w
wykonaniu Broadway w Polsce, który odbył się 1 grudnia w
łódzkiej Wytwórni. Podczas trwania imprezy wolontariusze
Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału
Terenowego
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:
40000,00
Wydatkowana kwota:
49400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Cykl pięciu jednodniowych szkoleń
pn. „Zakażenie HIV – aspekty
medyczne i psychospołeczne. Jak
chronić siebie i innych”
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Szkolenia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie pracownicy służb mundurowych:
HIV/AIDS. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Komend
50/58
Powiatowych Policji z terenu województwa łódzkiego oraz
pracownicy socjalni i asystenci rodziny, którzy wykonując
czynności służbowe są narażeni na obrażenia ciała, podejmują
czynności wobec osób żyjących z HIV, mają kontakt z materiałem
potencjalnie zakaźnym.
Program merytoryczny szkolenia zakładał poruszenie zagadnień 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; lęki i
stereotypy w kontaktach z osobami zakażonymi.
Formuła szkoleń (wykład i warsztat) zapewniła aktywny udział
uczestników, swobodne wyrażanie przez nich opinii oraz dzielenie
się doświadczeniem zawodowym. Wykładowcami byli specjaliści
z danej dziedziny, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i
dysponujący dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z
klientem.

liczba szkoleń: 5
liczba odbiorców: 93
liczba tytułów publikacji: 5
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 400

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
7969,00
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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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. Zachodnia
97, 91-058 Łódź

Fundacja udostępniła szkołom ponadgimnazjalnym w
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1389
województwie łódzkim nieodpłatne zajęcia psychoedukacyjne w
zakresie przeciwdziałania HIV / AIDS, podczas których
realizatorzy przekazywali uczniom podstawową wiedzę na temat
dróg zakażeń wirusem HIV i sposobów ochrony własnego zdrowia
o charakterze profilaktycznym, jak i informowali o możliwości
skorzystania z preparatów antyretrowirusowych przez osoby
będące nosicielami. Skupiano się na uświadomieniu różnicy
między zachowaniami ryzykanckimi a odważnymi. Podkreślano
znaczenie wierności w relacjach seksualnych i motywowanie
uczniów do głębszego namysłu odnośnie decyzji o ewentualnym
podjęciu aktywności seksualnej w poczuciu odpowiedzialności za
stan własnego zdrowia fizycznego oraz troski o własną
emocjonalność i drugiego człowieka - dziewczyny / chłopaka w
relacji. Istotny aspekt stanowiło kształtowanie postaw asertywnych
zarówno wobec presji seksualnej w okolicznościach intymnych,
jak i oznak nieprzestrzegania w placówkach ochrony zdrowia
zasad sanitarno-epidemiologicznych.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1389

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10118,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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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.
—————————————————
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pomocy "Słyszę Serce", ul.
Skarbowa 28, 91-473 Łódź

Założeniem zadania były działania służące podniesieniu poziomu
wiedzy i kompetencji pedagogów ,nauczycieli w placówkach
oświatowych w regionie łódzkim pod kątem działań z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS. Działania te ukierunkowane były na
dostarczenie wiedzy, umiejętności i podniesienie świadomości
pedagogów, nauczycieli w placówkach oświatowych pod kątem
działań z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w regionie łódzkim.
Zadanie realizowane było w formie specjalistycznych szkoleń nt
„Psychospołecznych aspektów ryzykownych zachowań i
HIV/AIDS”.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 43

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
17740,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

pracownicy oświaty: /43
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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.

Celem zadania publicznego „BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY –
ogół społeczeństwa: /70
WYGRAJ Z HIV” było ograniczenie rozprzestrzeniania się
młodzież powyżej 15 r.ż.: /182
zakażeń HIV w województwie łódzkim poprzez wzrost poziomu
wiedzy na temat HIV/AIDS oraz promowanie wykonywania testów
w kierunku HIV. Cele szczegółowe podjętego zadania zakładały
wykształcenie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych,
zwiększenie rozumienia oraz ocena faktycznego ryzyka zakażenia
w różnych sytuacjach życiowych oraz promowanie zdrowego stylu
życia i
uświadomienie, że najlepszą ochroną przed zakażeniem jest
postawa niepodejmowania zachowań
ryzykownych. Ważne było również podniesienie poziomu
akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV,
————————————————— przeciwdziałanie och stygmatyzacji i dyskryminacji. Do osiągnięcia
Polskie Towarzystwo Oświaty
zakładanych wyżej celów zorganizowano
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
profesjonalne szkolenia na temat HIV/AIDS. Szkoleniami objęto
Łodzi, ul. Dowborczyków 15, 90-019
/po aktualizacji kosztorysu/ 12 grup uczniów w
Łódź
11 placówkach powiatów województwa łódzkiego (bełchatowskim,
kutnowskim, łęczyckim, łódzkim, łódzkim
wschodnim, poddębickim, rawskim i tomaszowskim). W rezultacie
adresaci zadania odbyli edukację,
prowadzoną metodami aktywnymi i pozyskali rzetelną wiedzę na
temat HIV/AIDS oraz umiejętność oceny
ryzyka zakażenia HIV w różnych sytuacjach życiowych; natomiast
w przypadku potencjalnego zakażenia HIV
świadomość konieczności wykonania testu w kierunku HIV oraz
wiedzę, kiedy i gdzie taki test należy wykonać.
Łącznie przeszkolono 182 młodych osób.
W dniu 1 grudnia w ramach Wojewódzkich Obchodów
Światowego Dnia AIDS na terenie Klubu WYTWÓRNIA
został zorganizowany Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, w
którym wolontariusze PTOZ udzielali informacji na
temat HIV/AIDS, rozdawali gadżety i materiały edukacyjne z
zakresu HIV/AIDS oraz przekazywali idee
Kampanii wszystkim zainteresowanym. Z poradnictwa oraz
rozdawnictwa skorzystało około 70 osób dorosłych.
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liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 252

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
16222,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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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.
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż w Łodzi Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża, ul. Piotrkowska
203/205, 90-451 Łódź

Celem zadania było przeprowadzenie konkursu wojewódzkiego z młodzież poniżej 15 r.ż.
wiedzy dotyczącej HIV/AIDS pn. „Włączmy się do wspólnego
młodzież powyżej 15 r.ż.: /777
działania - razem przeciw AIDS”, w którym wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych z klas 7 i 8 oraz szkół średnich z
województwa łódzkiego. W konkursie udział wzięły 52 szkoły , w
tym: 29 szkół podstawowych i 23 szkoły średnie - do etapu
wojewódzkiego przystąpiło 50 szkół, w tym: 29 szkół
podstawowych i 21 szkół średnich. W etapach szkolnych udział
wzięło 777 uczestników.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 777

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5650,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Współorganizatorem Olimpiady była Wojewódzka Stacja
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/100
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, 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
ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.
W etapie wojewódzkim Olimpiady, który odbył się 29 listopada
2019 r., w Centrum Nauki i Techniki EC 1, udział wzięło
pięćdziesiąt dwuosobowych zespołów. Nagrody otrzymali laureaci
konkursu (trzy zespoły) oraz pięć zespołów wyróżnionych.
Wszyscy uczestnicy Olimpiady obejrzeli pokaz w Planetarium oraz
wystawę pn. Sztuka DC Świt Superbohaterów.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 100

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
19281,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Współpraca z mediami w zakresie
upowszechniania wiedzy na temat
HIV/AIDS i związanych z tym problem
ów
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Efektem Porozumień Ramowych zawartych pomiędzy
Województwem Łódzkim a mediami- Oddziałem Terenowym
Telewizji Polskiej S. A. z siedzibą w Łodzi oraz Telewizją TOYA z
siedzibą w Łodzi było dofinansowanie produkcji i emisji
programów poświęconych problematyce ochrony i promocji
zdrowia – przeciwdziałanie HIV/AIDS:
- zrealizowano 1 odcinek programu „W społecznym labiryncie”
wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej S. A. Oddział
Terenowy w Łodzi,
- zrealizowano 1 odcinek programu „Na Zakręcie” wyemitowany
na antenie Telewizji TOYA.

liczba obszarów tematycznych: 1

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
14978,91
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

ogół społeczeństwa
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Realizacja celów Zespołu ds.
Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na terenie
województwa łódzkiego
—————————————————
Zespół ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapoobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS

Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
ogół społeczeństwa
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Do zadań zespołu należy:
opracowywanie na podstawie Harmonogramu realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na lata 2017 – 2021, szczegółowych rocznych
harmonogramów realizacji zadań Programu; koordynowanie na
terenie województwa łódzkiego realizacji działań wynikających z
rocznych harmonogramów; współpraca z Krajowym Centrum do
Spraw AIDS, koordynatorem realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS; monitorowanie
i analiza aktualnej sytuacji z zakresu zakażeń HIV i
zachorowalności na AIDS w województwie łódzkim; analiza
wniosków i uwag zgłaszanych w trakcie prac Zespołu.
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Konkurs ofert dla organizacji
Warsztaty na temat HIV/AIDS dla pacjentów ośrodków leczenia
pozarządowych oraz innych
uzależnień z terenu województwa łódzkiego
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.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 11
liczba inicjatyw Zespołu: 3
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

osoby podejmujące ryzykowne
liczba projektów: 1
zachowania: /86
liczba odbiorców: 86
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10270,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

—————————————————
Fundacja ARKA, ul. Mikołaja
Kopernika 37, 90-552 Łódź
Razem:
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151 628,91

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

316

Finansowanie działalności Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomani - działalność
edukacyjno-profilaktyczna
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

W ramach działalności PKD w Tarnowie przeprowadzono
szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w formie wykładów i
warsztatów dla:
a)Pracowników Straży Miejskiej w Tarnowie (17 osób),
b)Pracowników Straży Miejskiej w Krakowie – pion kierowniczy i
funkcjonariusze prewencyjni (21 osób),
c)Ratowników Pogotowia Ratunkowego w Krakowie (16 osób),
d)Pracowników Straży Miejskiej w Niepołomicach i Personel
Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach (13 osób),
e)Kadry OHP w Niepołomicach (25 osób),
f)Podopiecznych OHP – młodzież (70 osób)
Liczba uczestników wszystkich szkoleń: 162 osoby.

ogół społeczeństwa
liczba odbiorców: 162
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 mundurowych
przedstawiciele organizacji
pracodawców
inni

317

Współpraca z innymi instytucjami działnia edukacyjne promujące
zachowania prozdrowotne
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Województwo Małopolskie zleciło produkcję i emisję serii audycji
pt. „Włącz myślenie”, które koncentrowały się na profilaktyce
uzależnień. Celem produkcji i emisji programów było
upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom, a więc edukacja społeczeństwa w zakresie
powstawania uzależnienia, ich konsekwencji zarówno
społecznych, jak i zdrowotnych, a także możliwości leczenia.
Audycja składała się z 8 programów emitowanych w telewizji
regionalnej. Jeden z odcinków realizowany był w centrum
zintegrowanej pomocy i redukcji szkód DROP-IN KRAKOWSKA
19. DROP-IN realizuje działania m.in. informacyjne, edukacyjne,
wymiana igieł i strzykawek skierowane do osób używających
narkotyki w sposób problemowy i osób uzależnionych od
narkotyków. W związku z ryzykownymi wzorcami przyjmowania
narkotyków (np. iniekcje) osoby te były w wysokim stopniu
narażone na zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew np.
HIV.

ogół społeczeństwa
inni

318

Współpraca z innymi instytucjami udział w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Udział w organizowanych spotkaniach Zespołu ds. realizacji
pracownicy administracji rządowej i
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania samorządowej
AIDS powołanego przez Wojewodę Małopolskiego oraz
specjaliści/eksperci
opracowywanie harmonogramów rocznych i sprawozdań z
realizacji programu

STRONA 153 z 233

Wskaźnik dodatkowy 1: kampania
telewizyjna

liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Edukacja i informacja w zakresie
HIV/AIDS - wsparcie działań
organizacji pożytku publicznego
celem prowadzenia kampanii w
obszarze HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

W ramach konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia
publicznego pn.: "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w
tym uzależnieniom behawioralnym w 2019 r." wydatkowano kwotę
709 219,20 zł, w tym m.in.:
a)50 000 zł na realizacje zadania pt.: Niebieski Punkt –
Zintegrowane Centrum Redukcji Szkód i Ryzyka przez Polskie
Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.
Zasięgiem programu objęto ok. 500 osób (osoby okazjonalnie
używające narkotyków, problemowych użytkowników narkotyków,
osoby uzależnione od narkotyków). Celem projektu była poprawa
stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego adresatów programu
poprzez podejmowanie interwencji w szczególności w
pustostanach oraz noclegowniach. Zmiana wzorców używania
narkotyków i „dopalaczy” na mniej szkodliwe. Zapobieganie
zakażeniom związanym z używaniem substancji
psychoaktywnych. Przeprowadzono działania tj.:
•210 godzin działań środowiskowych,
•210 godzin dyżuru pielęgniarki w Niebieskim Punkcie,
•84 godziny działań edukacyjnych,
•20 godzin konsultacji prawnych,
•84 godziny interwencji socjalnych,
•15 godzin superwizji,
•50 wykonanych testów HIV, HCV, HBV,
•500 rozdanych ulotek,
•pakiety materiałów opatrunkowych,
•100 godzin poradnictwa przed i po testowego.
b)23 196 zł na realizację zadania pt.: Noclegownia dla
narkomanów przez Stowarzyszenie MONAR, Małopolski Zespół
Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych Monar, ul. Sadowa 123, 32-020
Wieliczka. Odbiorcami były osoby bezdomne uzależnione od
narkotyków, przebywające na terenie miasta Krakowa oraz
okolicznych miast. Celem programu było m.in. ograniczenie
zakażeń HIV, HCV, HBS i innych chorób związanych z
zażywaniem narkotyków oraz uzyskanie poprawy stanu zdrowia u
osób czynnie uzależnionych poprzez uczestnictwo w zajęciach
informacyjno-edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek
(wymieniono około 867 igieł i strzykawek), konsultację medyczną.
Zadanie ukierunkowane zostało na podniesienie wiedzy w
zakresie zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i
ograniczenie skali używania substancji psychoaktywnych i
związanych z tym szkód.
c)53 965 zł na realizację zadania pt.: DROP-IN KRAKOWSKA 19
przez Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i
Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063
Kraków. Celem zadania było prowadzenie centrum zintegrowanej
pomocy i redukcji szkód DROP-IN KRAKOWSKA 19 z szerokim
wachlarzem działań istotnych z punktu widzenia ochrony zdrowia
publicznego i pomocy społecznej. Działania te skierowane były do

osoby podejmujące ryzykowne
liczba odbiorców: 2466
zachowania
liczba projektów/programów: 4
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 pozbawione wolności
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno – prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni)
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
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Planowana kwota:
167071,00
Wydatkowana kwota:
167071,00

osób używających narkotyki w sposób problemowy i osób
uzależnionych od narkotyków. W związku z ryzykownymi
wzorcami przyjmowania narkotyków (np. iniekcje) osoby te były w
wysokim stopniu narażone na zakażenia chorobami
przenoszonymi przez krew (HIV, HBV, HCV i inne), a z uwagi na
społeczne konsekwencje – były one zagrożone ubóstwem i
bezdomnością. Istotą projektu było prowadzenie miejsca
dziennego przebywania osób uzależnionych od narkotyków z
możliwością wdrażania wobec nich działań edukacyjnych,
informacyjnych oraz – wobec tych, którzy używają narkotyków
dożylnie – prowadzenia wymiany igieł i strzykawek, a także
dystrybuowania innych materiałów tzw. harm reduction (gazików
spirytusowych, wody do iniekcji, bandaży, prezerwatyw i innych).
d)39 910 zł na realizację zadania pn. „Parasol więzienny” przez
Centrum Profilaktyki i edukacji społecznej PARASOL. W ramach
zrealizowanego zadania odbyły się profilaktyczne spotkania
grupowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz
psychoedukacyjnym z więźniami zakładów karnych oraz
funkcjonariuszami placówek na temat m.in. HIV oraz innych
chorób współistniejących z uzależnieniem. W ranach projektu
odbywały się również spotkania indywidualne z beneficjentami
oraz udzielono konsultacji i porad. W zajęciach wzięło udział 66
osadzonych oraz 42 funkcjonariuszy.
320

Finansowanie działalności Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego dofinansowanie Punktu Konsultacyno
-Diagnostycznego w Tarnowie
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działał przy Miejskim
Centrum Analityki w Tarnowie od maja do grudnia 2019 w
zakresie doradztwa i działań profilaktycznych, dofinansowany
został ze środków pozostających w dyspozycji Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii:
- Udzielono 97 porad, w tym 47 z testem.
- Zorganizowano kampanię pod hasłem „Bezpieczni” skierowaną
do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników
ochrony zdrowia, a także jednostek ratunkowych, którzy na co
dzień mogą być narażeni na materiał potencjalnie zakaźny.
Kampania dotyczyła możliwości skorzystania z anonimowego oraz
bezpłatnego wykonania testu w kierunku wirusa HIV. Podczas
konsultacji osoby uzyskały niezbędne informacje dotyczące m.in.
procedury poekspozycyjnej.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

liczba konsultacji: 97
liczba wykonanych testów: 47

Razem:
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Planowana kwota:
17700,00
Wydatkowana kwota:
17700,00

208 771,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Realizacja zadania publicznego
dotyczącego promowania zdrowia
psychicznego wśród mieszkańców
Mazowsza pt. "Nadążając za zmianą
... nowe zagadnienia zdrowia
psychicznego związane z epidemią
HIV".
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej RES HUMANAE

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Celem zadania było zorganizowanie specjalnej sesji naukowej
poświęconej zagadnieniom zdrowia psychicznego , opiece
psychologicznej i psychiatrycznej nad osobami żyjącymi z
wirusem HIV. Sesja odbyła się podczas XXVI Konferencji
"Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie" z okazji
Światowego Dnia AIDS.

inni: 350/343

Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 1
liczba stoisk informacyjnych: 10

Razem:

STRONA 157 z 233

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
197000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

197 000,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

322

Szkolenie grup zawodowych w
Realizacja szkolenia dla przedstawicieli gmin / koordynatorów
zakresie dotyczącym zapobiegania
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

pracownicy oświaty: 40/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/19
inni: 10/

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 19

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
441,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

323

Konferencja dotycząca HIV/AIDS
Konferencja dotycząca problematyki HIV/AIDS "HIV, chlamydia, a
————————————————— Ty" - działania o charakterze informacyjnym, zachęcanie do
Urząd Marszałkowski Województwa
testowania, destygmatyzacja osób żyjących z HIV/AIDS
Opolskiego we współpracy z
Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Opolu

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/4
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /18
konsultanci krajowi i wojewódzcy: /1
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /1
studenci: 50/150

liczba odbiorców: 174

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1081,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:
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1 522,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

324

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Wojewódzki konkurs plastyczny dla
młodzieży starszych klas szkół
podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych pt.:
"Porozmawiajmy o uzależnieniach i AI
DS".
—————————————————
ROPS w Rzeszowie

Przeprowadzenie konkursu plastycznego pt.: "Porozmawiajmy o
uzależnieniach i AIDS" dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych - poziom
powiatowy oraz wyłonienie laureatów konkursu i zorganizowanie
finału konkursu - poziom wojewódzki (10.12.2019 r.).
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.
Na konkurs wpłynęło w sumie 319 prac plastycznych z 74 szkół z
terenu województwa podkarpackiego. Wyłoniono 16 laureatów
konkursu.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
inni
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczniów, którzy wzięli udział w
konkursie plastycznym - 319
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
szkół, z których wpłynęły prace
plastyczne na konkurs plastyczny
- 74

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
3985,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Razem:

3 985,20

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Edukacja w zakresie ochrony przed
chorobami przenoszonymi drogą
płciową oraz drogą krwi, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Spotkania edukacyjne (szkolenia, warsztaty) kierowane do
pracownicy służb mundurowych
pracowników służb mundurowych. Zlecono zorganizowanie i
przeprowadzenie 7 warsztatów po 2,5 h w następujących
jednostkach policji: komenda miejska policji w Łomży, komenda
miejska policji w Suwałkach, komenda powiatowa policji w Bielsku
Podlaskim, komenda powiatowa policji w Hajnówce, komenda
powiatowa policji w Sokółce, komenda powiatowa policji w
Mońkach

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń służb mundurowych - 7

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
1680,00

326

Organizowanie stoisk informacyjnych
połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych podczas
imprez plenerowych kierowanych do
ogółu społeczeństwa
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS podczas wydarzeń o charakterze
wojewódzkim i lokalnym typu: 15-lecie Funduszy Europejskich,
Dożynki Wojewódzkie, Dni Rodziny, Wojewódzki Konkurs
Kulinarny

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
stoisk informacyjnych - 12

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

327

Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem anonimowego i
bezpłatnego testowania w kierunku HIV na terenie województwa
podlaskiego. W ramach zadania zlecono Stowarzyszeniu "faros"
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół średnich pod
nazwą ,,Od młodej dziewczyny do zdrowej mamy, od młodego
chłopaka do zdrowego taty - zachowanie zdrowia prokreacyjnego
w kontekście chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS"

osoby podejmujące aktywność
Wskaźnik dodatkowy 1: młodzież
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby powyżej 15 r. życia - 700
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
młodzież powyżej 15 r.ż.

328

Upowszechnianie informacji poprzez Zamieszczenie na Portalu Informacyjnym Województwa
Portal Informacyjny Województwa Po Podlaskiego - www.wrotapodlasia.pl, informacji na temat
dlaskiego
obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

329

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

ogół społeczeństwa

Współorganizacja Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS,
młodzież poniżej 15 r.ż.
celem której była edukacja młodzieży szkolnej w zakresie: budowy młodzież powyżej 15 r.ż.
ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), dróg zakażenia
HIV, epidemiologii zakażeń HIV, bezpłatnego i anonimowego
testowania w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych. 2899,00
zł - nagrody, 777,00zł - catering

liczba tytułów publikacji: 1

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

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 3000

Razem:
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Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
7100,00

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3676,00

12 456,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

330

Realizacja działań Wojewódzkiego
Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia AIDS
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS na terenie
województwa pomorskiego
—————————————————
Wojewódzki Zespół ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na terenie województwa pomorsk

ogół społeczeństwa

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

331

Realizacja programów polityki
zdrowotnej dotyczących ważnych
problemów zdrowotnych.
Podnoszenie kompetencji
zdrowotnych mieszkańców województ
wa.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Słupsku

Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku
zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS (UWAGA:
Pierwszy konkurs - na zadanie przeznaczono kwotę 60 tys. zł, z
czego wydatkowano jedynie część, ze względu na wycofanie się
realizatora z realizacji zadania w połowie roku)

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
ofiary gwałtów
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
migranci
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
mieszkańcy miasta Słupska i powiatu
słupskiego: 480/213

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 213
liczba wykonanych testów: 213
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
godzin konsultacji - 136

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
23915,97
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Krajowe Centrum ds. AIDS:
7206,56

332

Realizacja programów polityki
zdrowotnej dotyczących ważnych
problemów zdrowotnych.
Podnoszenie kompetencji
zdrowotnych mieszkańców województ
wa.
—————————————————
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp.
z o.o.

Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku
zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS (UWAGA:
Drugi konkurs - na zadanie przeznaczono początkowo kwotę 60
tys. zł, z czego w ramach drugiego konkursu na realizację zadania
przeznaczono kwotę, która nie została wykorzystana przez
realizatora wyłonionego w ramach pierwszego konkursu, tj. 36
084,03 zł)

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
ofiary gwałtów
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
migranci
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
mieszkańcy miasta Słupska i powiatu
słupskiego: 480/150

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 150
liczba wykonanych testów: 150
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
godzin konsultacji - 108

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
30778,96
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - sprzęt
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Planowana kwota: 1261,00
Wydatkowana kwota:
1261,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

333

Wsparcie funkcjonowania Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych w Tró
jmieście
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

"Wsparcie Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych
populacje kluczowe: 100/92
anonimowego testowania na infekcje przenoszone drogą płciową"
- dofinansowanie PKD w Gdańsku i w Gdyni w ramach tzw.
"małego grantu", zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

liczba klientów PKD: 92
liczba konsultacji: 180
liczba wykonanych testów: 83
liczba PKD: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
godzin dyżurów PKD - 40 godzin

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

334

Wsparcie funkcjonowania Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych w Tró
jmieście
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

"Wsparcie Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych
populacje kluczowe: 150/269
anonimowego testowania na infekcje przenoszone drogą płciową"
- dofinansowanie PKD w Gdańsku i w Gdyni w ramach tzw.
"małego grantu", zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 269
liczba konsultacji: 472
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
godzin dyżurów PKD - 44 godziny

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

Razem:

75 955,93
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Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

335

"AIDS - Śmiertelna Choroba"
—————————————————
Fundacja Akademia Rozwoju
Kreatywnego, 44-321 Marklowice, ul.
Wyzwolenia 117

Projekt obejmował:
1. Warsztaty adresowane do dzieci powyżej 14 lat i młodzieży.
Przeprowadzono 16 zajęć, każde trwające 1,5 godz (wykłady
terapeutyczne na temat: zagrożeń jakie niesie HIV/ AIDS,
profilaktyki zakażeń HIV, unikanie zachowań ryzykownych,
sposobu postępowania w przypadku zakażenia).
2. Przeprowadzono 16 konkursów plastycznych dla uczestników
projektu.
3. Działania promocyjne: 3 artykuły na facebooku oraz informacje
na stronach internetowych szkół.
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

inni
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 200/227

wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: TAK
liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 227
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 400

Planowana kwota: 9778,50
Wydatkowana kwota:
9778,50
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

336

"Bądź Zdrowy, Bądź Wolny - Żyj Bez..
."
—————————————————
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy 42-200
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 15

Projekt obejmował:
1. Konferencję szkoleniowa pn.: „Jedno życie – nie daj za
wygraną”, podczas której zostały poruszone zagadnienia dtyczące
HIV/AIDS. Podczas konferencji odbyła się projekcja filmu
profilaktycznego, co sprzyjało zdobyciu aktualnych informacji na
temat inicjatyw podejmowanych w zakresie programów HIV/AIDS.
Każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały edukacyjne.
2. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące HIV/AIDS
przeznaczone dla osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli,
pedagogów, wychowawców). Warsztaty poprowadził edukator i
psycholog.
3. Program wczesnej interwencji dla młodzieży używającej
narkotyków. Warsztaty przeznaczone były dla młodzieży
eksperymentującej i używającej substancji psychoaktywnych z
placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego w
wieku 14-21 lat. Warsztaty poprowadził edukator seksualny oraz
psychoterapeuta. Celem warsztatu było dostarczenie osobom
używającym narkotyków rzetelnych informacji na temat substancji
psychoaktywnych, efektów ich działania i ryzyka uzależnienia.
4. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS przeznaczone
dla uczniów szkół średnich 16-19 lat. Warsztaty poprowadził
edukator z zakresu HIV/AIDS – psycholog, specjalista ds.
uzależnień w ośrodku MONAR. Uczestnicy zdobyli wiedzę na
temat ryzyka zakażenia wirusem HIV oraz sposobów
zapobiegania zakażeniu.
5. Centrum profilaktyki lokalnej HIV/AIDS 2019 - konsultacje/portal
„Rodzina w dobie AIDS – gdzie można uzyskać pomoc”.
Systematyczne działania edukacyjne w zakresie zapobiegania
zakażeniom HIV. Powstał portal internetowy „Rodzina w dobie
AIDS – gdziem można uzyskać pomoc”. W portalu znalazły się
informacje na temat placówek pomocowych, materiały
edukacyjne, test sprawdzający wiedzę oraz materiały edukacyjne
dla dzieci i wychowawców oraz osób zainteresowanych.

inni
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 200/200
dzieci i młodzież zagrożona
wykluczeniem społecznym: 30/30

wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: TAK
wzrost poziomu wiedzy
potwierdzony w drodze ewaluacji:
TAK
liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 200
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
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Finansowanie
Pozostałe

6. IV Międzypowiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS dla
młodzieży szkół podstawowych i średnich.
7. Wyjazd profilaktyczno-terapeutyczny z pokazem filmowym
połączony z dyskusją z ekspertem „Witaj w Klubie” (z wyjazdu
skorzystało 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.
337

"HIV to nie wyrok V"
—————————————————
Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie"
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska
5/512

Projekt obejmował cykl prelekcji i warsztatów dotykających wiedzy osoby podejmujące ryzykowne
na temat HIV/AIDS, m. in: mechanizmy zakażenia, standardy
zachowania: 1000/1009
testowania w kierunku HIV, jakie są przyczyny zachowań
ryzykownych w kontekście HIV/AIDS, metody zapobiegania
zakażeniom HIV, jak prawidłowo używać środków
profilaktycznych. Adresatami przedsięwzięcia była młodzież szkół.
W ramach działania zostało przeprowadzonych 100 godzin
prelekcji/warsztatów. Opracowany został, przez lekarzawolontariusza biuletyn pn.: „HIV to nie wyrok V”. Zakładane cele
realizacji zadania zostały osiągnięte.

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 1009
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1000

Planowana kwota: 8600,00
Wydatkowana kwota:
8600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

338

"Niewiedza jest ryzykiem"
—————————————————
Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM
41-200 Sosnowiec, Plac Tadeusza
Kościuszki 5

Projekt obejmował warsztaty dla młodzieży, prowadzone
metodami aktywnymi, angażującymi uczestników. Poruszone
zostały następujące tematy: drogi zakażenia wirusem HIV,
sposoby profilaktyki, problem osób seropozytywnych od strony
psychospołecznej. Problematykę HIV/AIDS poruszono
wieloaspektowo, zarówno od strony medycznej, jak i
psychospołecznej. Łącznie przeprowadzono 49 godzin
warsztatów dla 25 placówek ( szkół podstawowych, szkół
średnich, oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych). W czasie
trwania projektu w ramach jego promocji umieszczone zostały
informacje na profilu facebooka oraz stronach internetowych.
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: TAK
liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 716
wzrost poziomu wiedzy
potwierdzony w drodze ewaluacji:
TAK

Planowana kwota: 3650,00
Wydatkowana kwota:
3580,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

339

Konferencja „HIV/AIDS – chcę
wiedzieć więcej”
—————————————————
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego

W dniu 21 listopada 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się
inni: 140/141
konferencja "HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej", w której
nauczyciele, pedagodzy,
uczestniczyli nauczyciele szkół ponadpodstawowych woj.
wychowawcy młodzeży
śląskiego. Współorganizatorem konferencji była Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.Tematyka
konferencji skupiała się wokół profilaktyki zakażeń HIV, unikania
zachowań ryzykownych oraz roli edukacji młodzieży w tym
zakresie. Przedstawione zostały następujące wykłady:
- Czy w dzisiejszych czasach warto jest rozmawiać o HIV i AIDS?;
- Rola profilaktyki HIV w XXI wieku;
- Zakażenia HIV - wyzwanie nadal groźne;
- Profilaktyka poekspozycyjna;
- HIV/AIDS - jak dobrze rozmawiać?;
- Wojewódzka akcja "HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej".
Patronat honorowy objęli: Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda
Śląski oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 700/716
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liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 141

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

340

Serwis informacyjny Uzależnienia.
Udział Województwa Śląskiego w dystrybucji kwartalnika
Wydawnictwo 2019
wydawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
————————————————— Narkomanii.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego

inni: 12/12
podmioty ochrony zdrowia, NGO

liczba odbiorców: 12
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

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

31 958,50

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

341

Udział w konferencji
Udział Członka Zespołu w 26 konferencji "Człowiek żyjący z HIV
————————————————— w rodzinie i społeczeństwie"
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba konferencji: 1

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

342

Działania związane z obchodami
Upowszechnianie informacji o obchodach 1 grudnia Światowego
Światowego Dnia AIDS
Dnia AIDS na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz na
————————————————— profilu kuratorium w serwisie społecznościowym Facebook.
Kuratorium Oświaty w Kielcach

ogół społeczeństwa: 1268/1268

liczba kampanii: 1

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

343

Upowszechnienie informacji na
Opublikowanie informacja na stronie urzędu o obchodach
stronie internetowej Urzędu o
Światowego dnia AIDS i Europejskim Tygodniu Testowania w
obchodach Światowego dnia AIDS i
kierunku HIV
Europejskim Tygodniu Testowania w
kierunku HIV
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 2

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

344

Organizowanie stoisk informacyjnych
połączonych z dystrybucją materiałów
informacyjno - edukacyjnych
pozyskanych z Krajowego Centrum
ds. AIDS dotyczących zagadnień
HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową
podczas organizowanych imprez
masowych dla ogółu społeczeństwa.
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

ogół społeczeństwa

liczba imprez: 2

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

Organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z dystrybucją
materiałów informacyjno - edukacyjnych pozyskanych z
Krajowego Centrum ds. AIDS dotyczących zagadnień HIV/AIDS
oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową podczas
organizowanych imprez masowych dla ogółu społeczeństwa.
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345

Udzielenie wsparcia finansowego w
Punkt informacyjno-konsultacyjny w Areszcie śledczym w
ramach konkursu ofert na podstawie
Kielcach
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie prowadzenie Punktu informacyjnokonsultacyjnego w Areszcie Śledczym
w Kielcach
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

inni: 150/150

liczba stoisk informacyjnych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

346

Udzielenie wsparcia finansowego w
ramach konkursu ofert na podstawie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie.Streetworking w
miasteczku akademickim Politechniki
Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach wraz z
kolportażem ulotek, dyżury edukacyjn
o-konsultacyjno-diagnostyczne w
Przychodniach Studenckich,
promowanie testowania.
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/100

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

347

Upowszechnianie wiedzy
Upowszechnianie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
————————————————— informacji o kampanii pn. Europejski Tydzień Testowania
Kuratorium Oświaty w Kielcach

ogół społeczeństwa: 126/126

liczba kampanii: 1

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

348

Konferencja
"Zdrowo i bezpiecznie na wakacjach"
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 38/38

liczba odbiorców: 38

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

Streetworking w miasteczku akademickim Politechniki
Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
wraz z kolportażem ulotek z promocją PKD. Dyżury edukacyjnokonsultacyjno-diagnostyczne w Przychodniach Studenckich pozwoliły na dotarcie z informacją do grupy docelowej jaką są
osby młode aktywne seksualnie, z wiedzą na temat możliwości
wykonania testu w kierunku HIV bezpłatnie i anonimowo promowanie testowania.
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349

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
lekarze ginekolodzy/położnicy
pielęgniarek Oddziałów Położniczo - Ginekologicznych w
pracownicy ochrony zdrowia
województwie o konieczności przestrzegania zaleceń zawartych w
nowych standardach opieki okołoporodowej dotyczących między
innymi badań w kierunku zakażenia HIV u kobiet w ciąży.

liczba odbiorców: 20

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

350

Konsultacje
Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych nauczycieli nt
————————————————— metodyki prowadzenia zajęć z uczniami z profilaktyki HIV/AIDS
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

pracownicy oświaty: 4/4

liczba odbiorców: 1

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

351

Prowadzenie fanpage
Publiczny fanpage
Punktu Konsultacyjnoobserwujących 106
Diagnostycznego w Kielcach
na portalu społecznościowym
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

ogół społeczeństwa: 106/106

liczba odbiorców: 106

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

352

Udzielenie wsparcia finansowego w
"Odpowiedzialne rodzicielstwo - pokolenie HIV Minus"
ramach konkursu ofert na podstawie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Realizacja zadania
pn."Odpowiedzialne rodzicielstwo pokolenie HIV Minus"
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

kobiety planujące ciążę: 95/95
liczba odbiorców: 245
kobiety w ciąży: 85/85
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży: 65/65

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 15000,00

353

Telefon zaufania
Prowadzenie telefonu zaufania dla osób w kryzysie
—————————————————
Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej Urząd Marszałkowski
Województwa Świetokrzyskiego w
Kielcach

ogół społeczeństwa

STRONA 174 z 233

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 32

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1099,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 1099,00

354

Edukacja w zakresie ochrony przed
Edukacja w zakresie ochrony przed HIV w Centrum Interwencji
HIV w Centrum Interwencji
Kryzysowej i w Domu Samotnej Matki
Kryzysowej i w Domu Samotnej Matki
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

inni: 11/11

liczba odbiorców: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 0,00

355

Szkolenie
Szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego
—————————————————
Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej Urząd Marszałkowski
Województwa Świetokrzyskiego w
Kielcach

pracownicy ochrony zdrowia

liczba odbiorców: 53

Planowana kwota:
36400,00
Wydatkowana kwota:
36400,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 36400,00

356

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 ds chorób
zakaźnych

pracownicy ochrony zdrowia

liczba szkoleń: 1

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

357

Zmiana składu osobowego Zespołu
Zmiana składu osobowego Zespołu ds. realizacji Krajowego
ds. realizacji Krajowego Programu
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
upowszechnienie na stronie internetowej Urzędu.
Zwalczania AIDS i upowszechnienie
na stronie internetowej Urzędu.
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

ogół społeczeństwa

liczba dokumentów/rekomendacji:
2

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

358

Harmonogram i sprawozdanie
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

raport/informacja z bazy: 2

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

Opracowanie harmonogramu działań na rok 2020, przez Zespół
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV ds. AIDS
i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021oraz sprawozdania za rok
2018

Razem:
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52 499,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

359

Program edukacji dzieci i młodzieży w
dziedzinie promocji i profilaktyki
zdrowia w życiu codziennym.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie.

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia z
uwzględnieniem zagadnień w zakresie HIV/AIDS wśród dzieci i
młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem Olimpiady było promowanie wiedzy o zdrowym stylu życia
oraz kształtowanie wśród uczniów odpowiednich zachowań i
postaw prozdrowotnych szczególnie z dziedzinie HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/2378

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkół biorących udział w
olimpiadzie 231

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
Marszałek: 4800,00

360

Rozwój krwiodawstwa w
województwie warmińsko-mazurskim
poprzez kampanię Oddaj Krew.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie.

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu akcji poboru krwi
dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Akcja
miała na celu propagowanie honorowego dawstwa krwi oraz
pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna wśród
społeczeństwa oraz wykonywane są badania w kierunku
HIV/AIDS.Realizacja zadania znacząco wpłynęła na zwiększenie
świadomości i bezpieczeństwa oraz zwiększenie aktywności
społeczeństwa w zakresie oddawania krwi.

ogół społeczeństwa: 1500/5503

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi 123

Planowana kwota: 3500,00
Wydatkowana kwota:
4200,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 4200,00

Razem:
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9 000,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

361

Wsparcie organizacji wojewódzkiego Wsparcie organizacji wojewódzkiego etapu konkursu WSSE w
etapu konkursu "Nie daj szansy AIDS" Poznaniu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych - konkurs na mem internetowy. Zakup
————————————————— nagród dla laureatów.
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 35/35

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 23
poziom wiedzy: 1

362

Wsparcie działania Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Po
znaniu
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

klienci PKD, ich rodziny i bliscy: 250/

Wskaźnik dodatkowy 1:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV
mających na celu wsparcie działania Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Poznaniu

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:
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Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4493,11

4 493,11

Data wygenerowania: 2020-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2019 r.
konferencji edukacyjnej pn. „Forum młodzieżowe w zakresie
profilaktyki HIV” z zakresu działań na rzecz zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, skierowanej do młodzieży
szkolnej i nauczycieli (wychowawców) województwa
zachodniopomorskiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 70/80

Finansowanie
Pozostałe

363

Forum młodzieżowe w zakresie
profilaktyki HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

364

Z wiedzą w dorosłość
Cykl szkoleń z zakresu wiedzy HIV/AIDS wśród grupy uczniów
młodzież powyżej 15 r.ż.: 510/412
————————————————— szkół średnich (licea ogólnokształcące, średnie szkoły zawodowe)
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz
studentów I roku, kierunku pedagogika i psychologia Uniwersytetu
Szczecińskiego.

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 412

Planowana kwota:
25200,00
Wydatkowana kwota:
25200,00

365

Ograniczam ryzyko II
Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone w
————————————————— jedenastu szkołach z terenu byłego województwa koszalińskiego.
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
"Młodzi-Młodym"

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 900

Planowana kwota:
14175,06
Wydatkowana kwota:
14175,06

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/900

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 80

Razem:
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Planowana kwota: 9500,00
Wydatkowana kwota:
6640,59
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

46 015,65

Data wygenerowania: 2020-05-12

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

366

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Kontynuacja działań z zakresu
Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych
ogół społeczeństwa: /725
zwiększania dostępności do
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
diagnostyki zakażeń oraz monitoringu połączone z poradnictwem przed i po teście
działań z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS na terenie województwa.
—————————————————
Fundacja Parasol

Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 725
liczba wykonanych testów: 722

Razem:
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Planowana kwota:
28000,00
Wydatkowana kwota:
28000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Wojewoda: 28000,00
Marszałek: 25692,00
28 000,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

367

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS przez
edukację skierowaną do uczniów klas
VII I VIII szkoły podstawowej oraz
uczniów pierwszych klas liceum
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Szkolenie i warsztaty dostarczyły podstawowej wiedzy w zakresie
epidemiologii zapobiegania zakażeniom HIV zasad postępowania
po ekspozycji oraz wiedzy na temat obcowania z osobami
zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS.

368

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

369

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS przez
edukację skierowaną do pracowników
służb mundurowych Policji
województwa lubelskiego.
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

uczniowie szkół podstawowych:
86/165
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
94/173

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
organizacji - 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców - 338 osób

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
16000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na obecność wirusa ogół społeczeństwa
HIV, połączone z poradnictwem psychologicznym przed i po
inni: 100/135
teście, prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz
wysoki poziom świadczonych usług. Zadanie było realizowane w
terminie 30.10.2019 - 31.12.2019

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 135
liczba wykonanych testów: 134

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Krajowe Centrum ds. AIDS:
5110,00

Warsztaty dostarczyły podstawowej wiedzy w zakresie
epidemiologii zapobiegania zakażeniom HIV zasad postępowania
po ekspozycji oraz wiedzy na temat obcowania z osobami
zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
organizacji - 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców - 175

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
11560,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

pracownicy służb mundurowych:
200/175

Razem:
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39 560,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Lubuski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

370

Aktualizacja informacji w zakresie HIV
/AIDS
—————————————————
wojewoda lubuski

371

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 lekarze ginekolodzy/położnicy
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 skontrolowanych
podmiotów: 4

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

372

Przeprowadzanie kontroli w zakresie
realizacji realizacji badań
profilaktycznych u kobiet w ciąży w
wybranych poradniach ginekologicznopołożniczych z terenu woj. lubuskiego
—————————————————
wojewoda lubuski

liczba skontrolowanych
podmiotów: 4

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

373

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

374

Udziała przedstawiciela Wojewody
Planowanie wspólnych działań, sporządzanie sprawozdań z
Lubuskiego w pracach Zespołu
realizacji programu
Koordynującego realizację Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w woj. lubuski
m
—————————————————
wojewoda lubuski

ogół społeczeństwa

liczba zespołów: 1

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

Kontrola dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych w podmiotach kobiety w ciąży
leczniczych realizujących świadczenia z zakresu specjalistyki
ginekologiczno-położniczej w kierunku HIV, które widnieją w
rejestrze Wojewody Lubuskiego

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Łódzki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

375

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 zorganizowaniem i przeprowadzenie w 2019
roku warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W ramach
zadania przeprowadzono działania edukacyjne skierowane do
różnych grup społecznych, w szczególności do uczniów starszych
klas szkół podstawowych, liceów , techników, szkół branżowych
oraz ich rodziców. Ponadto ww. warsztaty przeprowadzono
również dla studentów i absolwentów wyższych uczelni o
kierunkach tj. psychologia, socjologia czy pedagogika. W
zajęciach warsztatowych uczestniczyli również pracownicy
pomocy społecznej.

ogół społeczeństwa: 500/648
uczniowie szkół podstawowych:
500/122
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/950
pracownicy socjalni: 50/60
pracownicy służb mundurowych: 50/
pracownicy służb ratunkowych: 50/
psycholodzy: 60/72
terapeuci: 20/150

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: 3 NGO
realizujące zadanie
Wskaźnik dodatkowy 2: 2002
osób uczestniczących w
warsztatach zawierających 349
godz. edukacyjnych

Razem:

STRONA 189 z 233

Planowana kwota:
62000,00
Wydatkowana kwota:
62000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

62 000,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Małopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
Zespoły Wojewódzkie

Finansowanie
Pozostałe

376

1. Przekazywanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej informacji
dotyczących HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową
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/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 25-26.11.2019 r. W ramach realizacji zadania (punkt
finansowanie) zaplanowano kwotę 400,00 zł. - wydatkowano
343,00 zł. (koszt delegacji służbowej pracownika).

377

Upowszechnianie informacji na temat
obchodów Światowego Dnia AIDS za
pośrednictwem strony internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

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:
Planowana kwota: 0,00
odnotowano 54 odsłony i 50 wejść Wydatkowana kwota: 0,00
na stronę internetową MUW w
Wsparcie z innych źródeł:
Krakowie, zakładka
pozafinansowe - lokal
Zdrowie/Zdrowie
zadanie realizowane przez
Publiczne/Krajowy Program
pracownika w ramach etatu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

378

Zamieszczanie informacji z zakresu
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych
drogą płciową 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. Śledzenie
zmian i bieżąca aktualizacja treści zamieszczanych na stronie
internetowej urzędu.

liczba stron/liczba odsłon: 54

ogół społeczeństwa
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liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
343,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

379

Promocja Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV wraz z poradnictwem
okołotestowym 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

380

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
KC ds AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

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. Przygotowanie rocznego harmonogramu realizacji zadań
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na rok 2020. W ramach realizacji zadania (punkt
finansowanie) zaplanowano kwotę 120,00 zł. - wydatkowano
39,00 zł. (koszt delegacji służbowej pracownika).

Wskaźnik dodatkowy 1:
Planowana kwota: 0,00
odnotowano 54 odsłony i 50 wejść Wydatkowana kwota: 0,00
na stronę internetową MUW w
Wsparcie z innych źródeł:
Krakowie, zakładka
pozafinansowe - lokal
Zdrowie/Zdrowie
zadanie realizowane przez
Publiczne/Krajowy Program
pracownika w ramach etatu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 13
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Razem:
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Planowana kwota: 120,00
Wydatkowana kwota: 39,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

382,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

381

Umieszczenie na stronie
https://www.gov.pl/web/uwmazowiecki wykazu organizacji
pozarządowych działających w
tematyce HIV/AIDS oraz punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
zlokalizowanych na terenie
województwie mazowieckiego.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Umieszczenie na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki
wykazu organizacji pozarządowych działających w tematyce
HIV/AIDS oraz punktów konsultacyjno-diagnostycznych
zlokalizowanych na terenie województwie mazowieckiego.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: brak
informacji na temat liczby wejść

382

Przygotowanie i opublikowanie
Przygotowanie i opublikowanie materiałów związanych ze
materiałów związanych ze Światowym Światowym Dniem AIDS na stronie: https://www.gov.pl/web/uwDniem AIDS na stronie: https://www.g mazowiecki
ov.pl/web/uw-mazowiecki
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Brak
informacji na temat ilości wejść na
stronę internetową.

383

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 2019 r. przeprowadził lekarze ginekolodzy/położnicy
kontrolę w 9 podmiotach leczniczych w zakresie opieki
kobiety w ciąży: /305
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, połogu pracownicy ochrony zdrowia
w poradniach dla kobiet. W trakcie czynności kontrolnych
przeanalizowano 305 kart indywidualnej dokumentacji medycznej
kobiet ciężarnych, prowadzonej w postaci historii zdrowia i
choroby, na podstawie których ustalono, że
• Badanie w kierunku HIV (do 10 tyg. ciąży lub w chwili
pierwszego zgłoszenia się) – badanie wykonano u 265 kobiet
(87,17%), a u 39 pacjentek (12,83%) nie wykonano badania,
• Badanie w kierunku HIV (33-37 tydzień ciąży) – badanie
wykonano u 189 kobiet (62,17%), a u 111 pacjentek (36,51%) nie
wykonano badania. Cztery pacjentki
nie miały wykonanego powyższego badania, ponieważ zakończyły
wizyty przed ukończeniem 33 tygodnia ciąży.
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 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego
opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1756).
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liczba skontrolowanych
podmiotów: 9

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

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

384

Obsługa administracyjno-techniczna
W 2019 roku zorganizowano 2 posiedzenia Zespołu ds. realizacji
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
Programu Zapobiegania Zakażeniom AIDS w Województwie Mazowieckim.
HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Mazowieckim
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
przedstawiciele organizacji
pozarządowych

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 23
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Razem:
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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
0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Opolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

385

Włączanie się kampanie
Włączanie się kampanie organizowane przez Krajowe Centrum
organizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz ich dalsze popularyzowanie na terenie
ds. AIDS
województwa opolskiego.
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1

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

386

Wywieszenie flagi symbolizującej
Wywieszenie w holu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach ogół społeczeństwa
solidarność z chorymi na AIDS.
25.11.2019 r. - 2.12.2019 r.flagi symbolizującej solidarność z
————————————————— chorymi na AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

liczba kampanii: 1

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

387

Gotowość do włączenia się w
pozostałe akcje organizowane na
terenie województwa oraz kraju
dotyczące HIV/AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

liczba działań edukacyjnych: 2

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

Udział w konferencji "HIV, chlamydia a TY" w dniu 2 grudnia 2019 pracownicy ochrony zdrowia
r. zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
pracownicy administracji rządowej i
Opolskiego.
samorządowej
Udział w spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu d/s realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w dniu 18 grudnia 2019 r.
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388

Kontynuacja prowadzenia zakładki
tematycznej dotyczącej HIV/AIDS na
stronie Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Bieżąca aktualizacja zakładki polegająca na zamieszczaniu:
- informacji dotyczących szkoleń organizowanych na terenie kraju
o tematyce HIV/AIDS,
- informacji dotyczących liczby zachorowań na AIDS i zgonów z
powodu AIDS wg płci i wieku w województwie opolskim, na
podstawie danych przekazywanych przez WSSE w Opolu,
- biuletynu e-kontra
- informacji o kampaniach organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS,
- informacji o Europejskim Tygodniu Testowania.

ogół społeczeństwa
liczba stron/liczba odsłon: 1000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
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: 2020-05-12

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

389

Pozyskanie oraz dystrybucja
materiałów edukacyjnych do grupy do
celowej.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

Pozyskanie materiałów edukacyjnych z Krajowego Centrum do
spraw AIDS oraz ich wyłożenie w recepcjach podmiotów
uzdrowiskowych. Grupa docelowa wytypowana w ramach
Wojewódzkiego Zespołu d/s HIV/AIDS. Współpraca z
Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ przy realizacji
zadania.

osoby powyżej 50 r.ż.: 200/200

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

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

390

Obchody 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

Udział w uroczystym podsumowaniu Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS” 10
grudnia 2020 r. Udział przedstawicieli mediów powoduje przekaz
do ogółu społeczeństwa.

ogół społeczeństwa: 200/200
młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/200
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200

liczba imprez: 1

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

391

Zwiększenie dostępności do
informacji dla grup docelowych:
uczniowie, nauczyciele, rodzice.
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Realizacja celu zadania nastąpiła przez stronę internetowa
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, profile w mediach
społecznościowych, telefon zaufania, materiały informacyjnoedukacyjne dla nauczycieli w piśmie MERITUM Podkarpackiego
Kuratora Oświaty.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1000
pracownicy oświaty: 100/100

liczba stron/liczba odsłon: 1
liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 1
liczba obszarów tematycznych: 5
liczba użytych mediów
społecznościowych: 2

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

392

Kontynuacja działalności
Funkcjonowanie forum eksperckiego na poziomie wojewódzkim
Wojewódzkiego Zespołu do spraw
umożliwiającego dobór odpowiednich działań na poziomie
realizacji Krajowego Programu
województwa.
Zapobiegania zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie

ogół społeczeństwa

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 7
liczba inicjatyw Zespołu: 3
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 1

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

Razem:

STRONA 200 z 233

0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

393

Rozpowszechnienie informacji dot.
HIV/AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

W Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS zamieszczenie
ogół społeczeństwa
na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku informacji dot. HIV/AIDS.
W Światowy Dzień AIDS zamieszczenie na stronie internetowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku symbolu oraz
informacji na temat HIV/AIDS.

liczba kreacji: 2

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

394

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:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

395

Udział w organizacji "Wojewódzkiej
Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS"
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Udział pracownika Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku w etapie powiatowym i wojewódzkim "Wojewódzkiej
Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS"

młodzież powyżej 15 r.ż.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

liczba odbiorców: 42

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

396

Współpraca przy organizacji szkoleń
skierowanych do funkcjonariuszy
policji w zakresie profilaktyki HIV/AID
S.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Współpraca z Urzędem Miejskim w Białymstoku, Wojewódzką
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oraz Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w zakresie
zorganizowania szkoleń dotyczących profilaktyki HIV/AIDS, które
zostały skierowane do funkcjonariuszy policji.

pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 1

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

397

Rozpowszechnianie informacji
Przekazywanie drogą elektroniczną jednostkom samorządu
otrzymanych z Krajowego Centrum
terytorialnego informacji nt. HIV/AIDS otrzymywanych z
ds. AIDS
Krajowego Centrum ds. AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba obszarów tematycznych: 1

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

398

Edukacja dzieci i młodzieży
—————————————————
Szkoły podstawowe w Gminie
Krokowa

Edukacja dzieci i młodzieży w gminie Krokowa:
- Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do uczniów- rozdawanie ulotek
informacyjnych.

uczniowie szkół podstawowych: /150

399

Edukacja i promocja zdrowia wśród mł
odzieży
—————————————————
Urząd Gminy Sierakowice, PSSE w
Kartuzach, Placówka Wsparcia
Dziennego, szkoły w Sierakowicach

Edukacja i promocja zdrowia wśród młodzieży w Gminie
Sierakwice:
-Dystrybucja ulotek i zakupionych materiałów informacyjnych;
-Działania edukacyjne promujące zachowania prozdrowotne w
szczególności abstynencję seksualną, bezpieczne techniki
seksualne, w tym stosowanie prezerwatyw;
-Organizacja i współorganizacja warsztatów oraz prelekcji dot.
HIV/AIDS w szkołach w gminie Sierakowice w ramach własnych
programów profilaktycznych oraz profilaktyków z zewnątrz;
- Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;
- Udział w kampaniach i akcjach ogólnopolskich (1 XII – Dzień
Walki z AIDS);
- Włączenie tematyki AIDS do gminnego programu zapobiegania
narkomanii;
- Praca warsztatowa z młodzieżą poniżej i powyżej 15 r.ż.,
osaobami przed inicjacją seksualną, osobami podejmującymi
aktywność seksualną na podstawie zakupionych materiałów
dydaktycznych, realizowana w ramach programów
profilaktycznych szkół.

uczniowie szkół podstawowych: /545
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/215
inni
Uczestnicy: kursów
przedmałżeńskich, Placówki Wsparcia
Dziennego: /80

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: 3320,00

400

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Urząd Miasta Sopot, organizacja
pozarządowa, GOPS Lipusz, GOPS
Trzebielino, Urząd Gminy Sulęczyno,
MOPS Bytów,Urząd Miasta Brusy

- Przeprowadzenie kampanii społecznej informacyjno-edukacyjnej
wśród mieszkańców Trójmiasta, w tym studentów sopockich
uczelni;
- Organizacja kamapnii promujących zdrowie;
- Zwiększenie dostępu do informacji poprzez: dystrybucję
materiałów/ulotek informacyjno-edukacyjnych, rozwieszanie
plakatów, upowszechnienie informacji na stronach internetowych.

ogół społeczeństwa: /14270
uczniowie szkół podstawowych: /250
inni
Mieszkańcy Trójmiasta, studenci
sopockich uczelni: /400

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 7889,00
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nakład: 600

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
Urząd Gminy: 600,00

401

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Urząd Miejski, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Klub NOVUM, Rady
Sołeckie, PSSE, szkoły w Kartuzach

- Edukacja poprzez udział mieszkańców w wykładach,
warsztatach i kampaniach organizowanych w czasie masowych
spotkań w: szkołach, Klubie Abstynenta NOVUM, Klubie
Profilaktyki Środowiskowej EŁO, Szkole Rodzenia przy
Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach;
- Edukacja osób podejmujących ryzykowne działania:
prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dot. HIV w
czasie spotkań sołeckich, których celem było eliminowanie
zachowań ryzykownych oraz promowanie zdrowego trybu życia;
- Dystrybucja ulotek edukacyjnych.

ogół społeczeństwa: /6100

402

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Urząd Gminy, PSSE, Ośrodek
Profilaktyki Rodzinnej, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w
Chojnicach

- Rozpowszechnianie ulotek informacyjno-edukacyjnych na temat
HIV i AIDS wśród mieszkańców gminy Chojnice w trakcie zebrań
wiejskich;
- Publikacja informacji o kampanii „Tydzień testowania” na stronie
interentowej stacji;
- Realizowanie kampanii informatyczno-edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do mieszkańców Chojnic (ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, kobiet oraz zgodnie z potrzebami i
oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej).

ogół społeczeństwa: /2539
inni
Uczniowie szkół gminy Chojnice,
osoby z Ośrodka Profilaktyki: /2809

403

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
PSSE,OSiR, Komenda Powiatowa
Policji, Straży Pożarnej w Człuchowie,
rząd Miasta i Gminy Czarne, szkoły
powiatu człuchowskiego

- Zorganizowanie VIII Powiatowych Targów Pracy i Edukacji w
Człuchowie”;
- XXVI Ogólnopolski Bieg Tura im. Henryka Pliszki w Człuchowie;
- Akcja profilaktyczna „Bezpieczne wakacje”;
- Akcja profilaktyczna podczas Dożynek Powiatowych w
Nadziejewie;
- Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych wśród szkół,
urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, uczestników wypoczynku
dzieci i młodzieży;
- Pogadanki na lekcjach do uczniów Szkół podstawowych, Dzień
HIV/AIDS w szkołąch – rozdawanie czerwonych wstążeczek,
edukowanie na podstawie udostępnionych na gazetce szkolnej
materiałów edukacyjnych, dystrybucja ulotek.

ogół społeczeństwa: /1600
uczniowie szkół podstawowych: /928
inni
młodzież powyżej i poniżej 15r.ż.:
/200

404

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Sztumie,
PSSE w Malborku, szkoły w powiecie
sztumskim

Profilaktyka w szkołach powiatu sztumskiego:
- Zajęcia profilaktyczne w klasach na temat HIV/AIDS- pogadanki
z pielęgniarką, wychowawcami na godzinach wychowawczych
oraz praca podczas lekcji biologii i przyrody, przedstawienie
prezentacji multimedialnych;
- Przekazanie materiałów informacyjnych- wykazu instytucji, stron
internetowych w zakresie profilaktyki HIV i chorób przenoszonych
drogą płciową;
- Dystrybucja ulotek;
- Przeprowadzenie szkolnych konkursów wiedzy o HIV/ AIDS
wśród uczniów;
- Udział w Powiatowej Olimpiadzie pt. "HIV-AIDS- STOP".

inni
nakład: 450
Uczniowie szkół powiatu sztumskiego:
/232
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nakład: 5600

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: 5600,00
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

liczba imprez: 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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 50,00
Starostwo Powiatowe:
400,00

405

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Nowym
Dworze Gdańskim, PSSE, Gmina
Czarna Dąbrówka, Zakład Oświaty
Gminy Kościerzyna

Profilaktyka w szkołach powiatu nowodworskiego oraz gmin
Kościerzyna i Czarna Dąbrówka:
- Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi: realizacja podstawy programowej;
- Zapoznanie uczniów z treścią broszur, ulotek informacyjnych;
- Tworzenie haseł dotyczących profilaktyki AIDS/HIV;
- Przeprowadzenie konkursów wiedzy o HIV/AIDS;
- Analiza tekstów źródłowych oraz ilustracji dotyczących wyborów
zachowań, w czasie których nie można zarazić się wirusem;
- Prelekcje, pogadanki prowadzone na lekacjach oraz przez
policjantkę na temat AIDS/HIV.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /28
uczniowie szkół podstawowych: /12
inni
Uczniowie, rodzice: /3542

406

Profilaktyka w szkołach
Profilaktyka w szkołach powiatu chojnickiego:
inni
nakład: 3220
————————————————— - Realizowanie własnego programu profilaktycznego
Uczniowie szkół powiatu chojnickiego:
Szkoły powiatu chojnickiego
skierowanego do młodzieży (działalność profilaktyczno/2152
edukacyjna);
- Zrealizowanie projektu profilaktycznego HIV i AIDS (kampania
informacyjno-edukacyjna, konkurs wiedzy o HIV i AIDS, warsztaty
ze specjalistami, pogadanki z uczniami);
- Zrealizowanie programów z profilaktyki zdrowia
rekomendowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
(„Programu pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej” w kl. I –
program edukacyjny dla młodzieży w wieku 16-24 lat
przygotowujący przyszłych rodziców do poczęcia i urodzenia
zdrowego potomstwa, zwrócenie szczególnej uwagi na
identyfikacje czynników ryzyka prowadzonego stylu życia);
- Przygotowanie gazetki informacyjnej dotyczącej profilaktyki HIV i
informacji o drogach zakażenia, objawach choroby AIDS.
- Szkolny konkurs wiedzy o HIV i AIDS;
- Wyjazd uczniów na zajęcia przeprowadzone przez terapeutów
uzależnień do placówki leczącej osoby uzależnione i chore na HIV
i AIDS – Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”
EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie;
- Warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego na temat
profilaktyki w tym HIV i AIDS;
- Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym;
- Filmy edukacyjne i rozmowy na lekcjach.
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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
inne: 600,00
Starostwo Powiatowe:
469,00
Urząd Gminy: 100,00
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: 1720,00
Urząd Miasta: 1500,00

407

Edukacja dzieci i młodzieży
Udział w szkolnych konkursach wiedzy o HIV/AIDS oraz w
————————————————— Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy.
PSSE w Bytowie, szkoły powiatu
bytowskiego, Gmina Studzienice,
Gmina Borzytuchom, szkoły, PSSE,
Starostwo Powiatowe w Słupsku

408

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Starostwo Powiatowe, PSSE w
Wejherowie, szkoły w powiecie
wejherowskim

409

Edukacja ogółu społeczeństwa
Zorganizowanie Światowego Dnia AIDS- różnego rodzaju
————————————————— teatraliów dotyczących profilaktyki, edukacji w szczególności dla
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
młodych kobiet.
w Kościerzynie

uczniowie szkół podstawowych: /46
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/2
inni
Uczniowie: /300

- Organizacja Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych o ogół społeczeństwa: /4300
tematyce HIV/AIDS pt. ”Pomyślmy o HIV” dla szkół
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
ponadpodstawowych z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS –
/700
event wpisany na stałe do kalendarza imprez powiatowych;
- Organizacja Gry Miejskiej „Młodzi Razem dla Bezpieczeństwa”
dla szkół ponadpodstawowych;
- Organizacja punktu informacyjnego z okazji Światowego Dnia
Walki z AIDS w centrum handlowym, dystrybucja materiałów
edukacyjnych i poradnictwo;
- Inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS - współpraca z pedagogami i nauczycielami w ramach
profilaktyki HIV/AIDS w szkołach, pomoc metodyczna i
merytoryczna w miarę potrzeb;
- Dystrybucja materiałów edukacyjnych: do szkół na terenie
powiatu wejherowskiego oraz do wszystkich organizatorów
wypoczynku letniego i zimowego, podczas szkoleń i akcji
prozdrowotnych dla ogółu społeczeństwa;
- Upowszechnianie informacji na temat HIV/AIDS na Facebooku
PSSE (media społecznościowe) oraz w mediach lokalnych
(eventy);
- Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV.
ogół społeczeństwa: /80
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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
inne: 900,00
Urząd Gminy: 400,00
nakład: 1600

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
Starostwo Powiatowe:
900,00
Urząd Miasta: 700,00

nakład: 350

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

410

Edyukacja młodzieży
—————————————————
Szkoły ponadgimnazjalne powiatu
kwidzyńskiego, PSSE w Kwidzynie

Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
powiatu kwidzyńskiego:
/18
- Przeprowadzenie Powiatowego Konkursu Wiedzy na temat
HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową z okazji
Światowego Dnia AIDS (w ścisłym finale konkursu udział wzięli
przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
wyłonieni w eliminacjach szkolnych, po 3 uczniów z każdej
szkoły).

411

Obchody Międzynarodowego Dnia
Współuczestnictwo w organizacji obchodów Międzynarodowego
Pamięci o Zmarłych na AIDS
Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS w dniu 19.05.2019 roku.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
Urząd Miejski w Gdańsku

inni
Mieszkańcy Trójmiasta, turyści

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: 1000,00

412

Obchody Światowego Dnia AIDS
Współuczestnictwo w organizacji obchodów Światowego Dnia
————————————————— AIDS w dniu 01.12.2019r.
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd
Miasta, SP ZOZ Uzdrowisko, PSSE,
organizacje pozarządowe w Sopocie

inni
Mieszkańcy Trójmiasta, turyści

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 425,00

413

Edukacja ogółu społeczeńśtwa
Edukacja ogółu społeczeńśtwa- warsztaty.
—————————————————
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Parchowie, szkoły Gminy Parchowo

inni
Uczniowie, pracownicy oświaty,
pracownicy socjalni: /300

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 Gminy: 1000,00

414

Edukacja pracowników szpitala
Opracowanie procedury w zakresie postępowania w przypadku
————————————————— ekspozycji zawodowej na krew i IPIM.
Szpital Miejski w Miastku

inni
Pracownicy szpitala narażeni na
ryzyko zakażenia

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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nakład: 987

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
Starostwo Powiatowe:
987,00

415

Edukacja dzieci i młodzieży
Wykłady oraz pogadanki na lekcjach.
—————————————————
Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Przodkowie, szkoła
podstawowa Morzeszczyn

uczniowie szkół podstawowych: /178

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
Urząd Gminy: 5500,00

416

Edukacja dzieci i młodzieży
—————————————————
Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w
Tczewie, Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, szkoły powiatu
tczewskiego

inni
Uczniowie: /567

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1160,00
Starostwo Powiatowe:
5000,00
Urząd Miasta: 1000,00

417

Edukacja dzieci i młodzieży
Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS oraz substancji psychoaktywnych.
—————————————————
Starostwo Powiatowe, PSSE, Urząd
Miasta, Urząd Gminy Kościerzyna,
Urząd Gminy Stara Kiszewa, Lipusz,
Nowa Karczma, Krasin

inni
Uczniowie szkół w powiecie
kościerskim: /40

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 500,00
Urząd Gminy: 1650,00

418

Edukacja dzieci i młodzieży
—————————————————
Szkoły w Słupsku, Bytowie,
Chmielnie, Potęgowie, Sztutowie,
Dębnicy Kaszubskiej, szkoły powiatu
gdańskiego

uczniowie szkół podstawowych: /6368
uczniowie szkół gimnazjalnych: /26
inni
Rodzice: /100

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

- Udział w Powiatowym Festiwalu Zdrowia;
- Konkurs plastyczny "Fakty i mity o AIDS";
- Spektakle profilaktyczne;
- Loteria wiedzy o zdrowiu.

Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach: biologii, wychowania do
życia w rodzinie, godzinach wychowawczych, przedstawienie
prezentacji multimedialnych oraz prelekcje filmów edukacyjnychomówienie zagadnień dotyczących HIV/AIDS.

STRONA 209 z 233

419

Edukacja dzieci i młodzieży
—————————————————
Powiat Bytów, Stowarzyszenie
„Pomóż mi” oraz "Razem", Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Gdańska Hufiec Miastko

- Przeprowadzenie konkursu plastycznego dot. tematyki
uzależnień i ich następstw w szkołach podstatwowych powiatu
bytowskiego;
- Przeprowadzenie konkursu plastycznego, zajęć teatralnych w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
- Przeprowadzenie konkursu plastycznego i przygotowanie
spektaklu dot. tematyki uzależnień i ich następstw wśród Harcerzy
i uczestników Młodzieżowego Ośrodka Kultury.

420

Edukacja dzieci i młodzieży
Udział w koncercie profilaktycznym dot. skutków używania
————————————————— narkotyków, zakażenia HIV i AIDS: "NIEĆPA- NIE PIJĘ, NIE
Szkoły na terenie gminy Cewice
PALĘ, NIEĆPAM".

inni
Młodzież szkolna w wieku 13-14 lat,
pedagodzy: /55

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Urząd Gminy: 4030,00

421

Edukacja dzieci i młodzieży
Edukacja dzieci, młodzieży- pogadanki na lekacjach dot.
————————————————— HIV/AIDS.
Zespół Szkół w Rzeczenicy

uczniowie szkół podstawowych: /40
uczniowie szkół gimnazjalnych: /30
inni
kadra pedagogiczna: /7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 700,00
Urząd Gminy: 3300,00

422

Edukacja młodzieży
Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjno————————————————— profilaktycznych nt. HIV/AIDS dla młodzieży gdańskich szkół
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
średnich oraz uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.
Pomorski Dom Nadziei, Urząd Miasta
Sopotu, organizacja pozarządowa

młodzież powyżej 15 r.ż.: /397
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1433

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 4811,00
Urząd Miasta: 30000,00
Urząd Gminy: 10000,00

423

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Starej
Kiszewie, Poradnia psychologicznopedagogiczna w Kościerzynie

inni
Pacjenci GOZ w Starej Kiszewie,
uczniowie, rodzice : /1765

- Przeprowadzenie kampani edukacyjnej na terenie SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie oraz na terenie
Gminy Stara Kiszewa;
- Prowadzenie konsultacji i porad w sprawie stosowania przez
dzieci środków psychoaktywnych w tym zagrożeniu HIV/AIDS w
Poradni psychologiczno- pedagogicznej w Kościerzynie.

uczniowie szkół podstawowych: /161
inni
Harcerze, uczestnicy Młodzieżowego
Ośr. Kultury, Uczniowie SOSW : /100
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liczba odbiorców: 261

liczba odbiorców: 1765

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 191,00
Starostwo Powiatowe:
6100,00

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: 1400,00

424

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Urząd Miasta Kwidzyn, szkoły i
placówki oświatowe powiatu
kwidzyńskiego, PSSE w Kwidzynie

Profilaktyka w szkołach powiatu kwidzyńskiego:
- Pogadanki na lekcjach WDZWR oraz lekcjach biologii;
- Spotkania z pielęgniarką, dyskusje;
- Warsztaty przeprowadzone przez pedagoga szkolnego,
przypomnienie o procedurach bezpieczeństwa w sytuacjach
zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży w szczególności
związanych z tematem substancji psychoaktywnych;
- Systematyczne przeprowadzanie ankiet na temat uzależnień
wśród uczniów;
- Rozdawanie ulotek i broszur dotyczących problematyki z
HIV/AIDS
- Prowadzenie gazetki ściennej na korytarzach szkół;
- Uczestnictwo w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS
oraz wiedzy na temat uzależnień;
- Przeprowadzenie eliminacji szkolnych do Powiatowego
Konkursu Wiedzy na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych
drogą płciową.

uczniowie szkół podstawowych: /2213
inni
młodzież szkolna, osoby dorosłe
powiatu kwidzyńskiego: /2780

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
Urząd Miasta: 68500,00
Urząd Gminy: 3450,00

425

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Starostwo powiatowe Słupsk, PSSE.
szkoły powiatu słupskiego, Starostwo
Powiatowe Lębork, szkoły powiatu
lęborskiego, tczewskiego

Profilaktyka w szkołach w powiecie sztumskim, lęborskim,
tczewskim:
- Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne na lekcjach biologii, wfu,
godzinach wychowawczych, wychowania do życia w rodzinie,
zjaęcia z pedagogiem, psychologiem szkolnym, pielęgniarką
szkolną, filmy edukacyjne;
- Udział w Festiwlu Zdrowia;
- Prelekcje dla rodziców, gazetki tematyczne dla rodziców i
uczniów;
- Przygotowanie gazetek ściennych (1.12.2019), prezentacji
multimedialnych;
- Przekazywanie materiałów informacyjnych, wykazu instytucji,
stron internetowych w zakresie profilaktyki HIV i chorób
przenoszonych drogą płciową;
- Realizacja działań prewencyjnych w ramach warsztatów
edukacyjnych oraz spektakli profilaktycznych;
- Przeprowadzenie konkursów plastycznych mających na celu
zwiększenie wiedzy uczniów dotyczących danego problemu;
- Udział w Powiatowej Olimpiadzie wiedzy na temat HIV/AIDS;
- Dystrybucja ulotek.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /540
uczniowie szkół podstawowych: /5114
uczniowie szkół gimnazjalnych: /107
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1400
Młodzież szkolna, rodzice: /6875

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
inne: 900,00
Starostwo Powiatowe:
1400,00
Urząd Gminy: 300,00

426

Profilaktyka w szkołach
Przeprowadzono cykl pogadanek z uczniami przez pielęgniarkę
————————————————— szkolną oraz na lekcjach biologii. Indywidualne prace z uczniem o
Szkoły powiatu puckiego
różnych orientacjach seksualnych.

inni
Uczniowie szkół powiatu puckiego
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liczba działań edukacyjnych: 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

427

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Centrum Profilaktyki i Terapii
Uzależnien w Malborku, szkoły w
powiecie malborskim

Profilaktyka w szkołach powiatu malborskiego:
- Lekcje informacyjno-profilaktyczne o tematyce związanej z
AIDS/HIV;
- Warsztaty, prelekcje;
- Rozdanie ulotek informacyjnych;
- Konkursy na plakat informacyjny o drogach przenoszenia i
zapobiegania AIDS/HIV;
- Konkursy wiedzy o HIV/AIDS.

uczniowie szkół podstawowych: /245
inni
Uczniowie szkół w powiecie
malborskim: /395

428

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim, szkoły powiatu
starogardzkiego

Profilaktyka w szkołach powiatu starogardzkiego:
- Realizacja kampanii edukacyno-informacynej dotyczącej
tematyki HIV/AIDS skierowanej do uczniów;
- Rozdawanie ulotek informacyjnych;
- Opracowanie prezentacji multimedialnych dla ogółu społeczności
szkolnej w ramach upowszechniania informacji i działań
profilaktycznych na powyższy temat;
- 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;
- Organizacja Dnia Zdrowia i Bezpieczeństwa w szkole (
04.12.2019): Apel- "Zachowania ryzykowne" z okazji Światowego
Dnia AIDS;
- Konkursy plastyczne;
- Powiatowy Konkurs fotograficzny „MAM SPOSÓB NA ŻYCIE
BEZ UŻYWEK” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu
powiatu starogardzkiego.

uczniowie szkół podstawowych: /5325
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1513
inni
Uczniowie, psycholodzy, pedagodzy
szkół powiatu starogardzkiego: /3075

429

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Szkoły podstawowe w Gminie
Władysławowo

Profilaktyka w szkołach w gminie Władysławowo:
- Edukacja podczas zajęć wychowania do życia w rodziniepogadanki;
- Przeprowadzenie konkursu wiedzy o HIV/AIDS;
- Obchody Światowego Dnia AIDS (1 grudzień 2019);
- Informacje na tablicy/gazetce szkolnej;
- Przekazanie dostępu do informacji na stronie internetowa
Krajowego Centrum ds. AIDS;
- Przygotowanie plakatów związanych z AIDS;
- Filmy edukacyjne.

uczniowie szkół podstawowych: /223
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liczba odbiorców: 640

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 13972,00
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
Starostwo Powiatowe:
9354,00

liczba odbiorców: 223

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

430

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Szkoły w Sadlinkach i w Neborowie
Wielkim

Profilaktyka w szkołach gminy Sadlinki oraz Neborowo Wielkie:
- Realizacja zadań z zakresu działań wychowawczo profilaktycznych zgodnie z podstawą programową oraz
Programem Wychowawczo – Profilaktycznym;
- Szkolne konkursy wiedzowy na temat „HIV/AIDS” w ramach
Tygodnia Profilaktyki pt. „BEZPIECZNIE W ŻYCIU, BEZPIECZNIE
W SIECI”;
- Warsztaty przeprowadzone przez pedagoga szkolnego z
zakresu praw i obowiązków człowieka, właściwych relacji
rówieśniczych, dyskryminacji, profilaktyki, uzależnień;
- Wykonanie plakatów;
- Dystrybucja ulotek tematycznych;
- Gazetki informacyjne na korytarzach szkolnych;
- Pogadanki na temat HIV/AIDS i uzależnień na lekcjach przyrody,
biologii, wychowania do życia w rodzinie i godzinach
wychowawczych;
- Przypomnienie o procedurach bezpieczeństwa w sytuacjach
zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży w szczególności
związanych z tematem substancji psychoaktywnych;
- Systematyczne przeprowadzanie ankiet na temat uzależnień
wśród uczniów.

uczniowie szkół podstawowych: /156
uczniowie szkół gimnazjalnych: /16
inni
Uczniowie, rodzice, nauczyciele,
pedagodzy: /400

liczba odbiorców: 572

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

431

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Szkoły powiatu człuchowskiego,
PSSE Człuchów, Ośrodek
Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni
„PLUS” EKO „Szkoła Życia” w
Wandzinie

Profilaktyka w szkołach powiatu człuchowskiego:
- XI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależnieniach
„Uzależnienia wokół mnie”;
- Ogólnoszkolne konkursy na temat HIV/AIDS;
- Umieszczenie informacji edukacyjno-informacyjnej na stronie
internetowej;
- Prelekcje pt. „Choroby przenoszone drogą płciową”;
- Pogadanki, warsztaty realizowane zgodnie z Programem
Wychowawczo-Profilaktycznym Szkół;
- Zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej prowadzone przez
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO
„Szkoła Życia” w Wandzinie.

uczniowie szkół podstawowych: /580

liczba odbiorców: 580

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
Urząd Gminy: 1350,00
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432

Profilaktyka w szkołach
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
szkoły powiatu wejherowskiego na
wszytkich poziomach nauczania

433

434

Profilaktyka w szkołach powiatu wejherowskiego:
- Realizacja zajęć edukacyjnych w zakresie edukacji na temat
HIV/AIDS skierowanych do wychowanków świetlicy ProfilaktycznoSocjoterapeutycznej w Łęczycach;
- Edukacja seksualna młodzieży ukierunkowana na profilaktykę
używek i AIDS;
- Dyskusje panelowe podczas zajęć;
- Przeprowadzenie lekcji przestrogi na temat „HIV i AIDS –
wszystko co powinieneś widzieć”;
- Rozpowszechnienie odpowiednich treści poprzez zajęcia z
wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, rozmowy z
pielęgniarką;
- Przeprowadzenie konkursu na komiks: "Profilaktyka
przemawiająca do nastolatków";
- Realizacja programu „ARS – czyli jak dbać o miłość";
- Udział w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych na
temat profilaktyki HIV/AIDS;
- Akcja ulotkowa, projekcje filmowe, profilaktyka indywidualna.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /32
uczniowie szkół gimnazjalnych: /900
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1237
inni
Wychowankowie świetlicy, Uczniowie
szkół w powiecie wejherowskim:
/2651

liczba odbiorców: 4820

Edukacja ogółu społeczeństwa
-Dystrybucja ulotek na terenie gminy Ustka;
————————————————— - Kontakt z poradnią leczenia narkomanii w Słupsku;
Gmina Ustka
- Kolportaż ulotek w szkołach i świetlicach.

ogół społeczeństwa: /1000

liczba obszarów tematycznych: 1

Profilaktyka i promocja zdrowia
skierowana do kobiet w
ciąży/planujących ciążę
—————————————————
Urząd Gminy, Lekarze Kaszubskiego
Centrum Medycznego, Punkt
informacyjno-konsultacyjny ds.
uzależnień, GOPS w Sierakowicach

kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży

Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do kobiet w
ciąży/planujących ciążę w gminie Sierakowice:
- Współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami POZ
Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach;
- Udzielanie informacji w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym
ds. uzależnień;
- Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych;
- Promowanie anonimowego i bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym;
- Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS oraz innych
chorób przenoszonych drogą płciową przeznaczonych dla kobiet i
ich partnerów.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Starostwo Powiatowe:
960,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 6500,00
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
Urząd Gminy: 100,00

435

Profilaktyka, edukacja, promocja
zdrowia wśród ogółu społeczeństwa
—————————————————
Urząd Gminy, Lekarze Kaszubskiego
Centrum Medycznego, Punkt
informacyjno-konsultacyjny ds.
uzależnień w Sierakowicach

- Współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami POZ
Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach;
- Udzielanie informacji w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym
ds. uzależnień;
- Dystrybucja ulotek;
- Promowanie anonimowego i bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym.

436

Wspieranie i organizacja
Wspieranie i organizacja stacjonarnych i niestacjonarnych
stacjonarnych i niestacjonarnych
punktów informacyjno-konsultacyjnych.
punktów informacyjno-konsultacyjnyc
h
—————————————————
Urząd Gminy Rzeczenica

437

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
dla Młodzieży Uzależnionej
—————————————————
Gmina miejska Starogard GdańskiPodmiot wyłoniony w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego

438

Anonimowe i bezpłatne testowanie
Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku HIV.
krwi w kierunku HIV
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, Gdyńskie Centrum
Zdrowia

ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
inni
Os. korzystające z Punktu
inf.-konsultacyjnego ds. uzależnień:
/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
Urząd Gminy: 140,00

ogół społeczeństwa

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

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży Uzależnionej inni
w Starogardzie Gdańskim. Rozwój programów o charakterze
osoby stosujące środki
ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ze szczególnym
psychoaktywne
uwzględnieniem:
- programów wymiany igieł i strzykawek,
- programów readaptacji społecznej,
- programów wsparcia psychologicznego,
- programów, których elementem jest dystrybucja prezerwatyw.
inni
Mieszkańcy miasta Gdyni i woj.
pomorskiego
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liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
inne: 27412,00
Urząd Gminy: 40387,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 17295,00

439

Działalność w Wojewódzkim Zespole Uczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds.realizacji
ds.realizacji Krajowego Programu
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
AIDS na lata 2017-2021.
zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Pomorski Urząd
Wojewódzki, Urząd Miejski w
Gdańsku

inni

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

440

Edukacja młodzieży
—————————————————
Urząd Gminy, Żuławski Ośrodek
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich,
Gmina Starogard Gdański, Zespół
Szkół Publicznych w Skórczu

inni
Młodzież: /479

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
Urząd Gminy: 2800,00

441

Edukacja studentów
Realizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. HIV/AIDS i
————————————————— innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
studentów z gdańskich uczelni wyższych.
Urząd Miejski w Gdańsku

inni
studenci z gdańskich uczelni: /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: 10000,00

442

Programy redukcji szkód, edukacja
osób korzystających z oferty klubów i
lokali rozrywkowych
—————————————————
Urząd Miasta Sopotu, organizacje
pozarządowe

inni
Os.korzystające z oferty sopockich
klubów, os.bezdomne w Sopocie:
/2418

443

Edukacja i wsparcie osób seropozyty Zorganizowanie turnusu terapeutyczno– rehabilitacyjnego dla
wnych
osób seropozytywnych i ich bliskich.
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

Realizacja kampamii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do
młodzieży- działania edukacyjne promujące zachowania
prozdrowotne w szczególności abstynencję seksualną, wzajemną
wierność, bezpieczniejsze techiniki seksualne, w tym stosowanie
prezerwatyw i lubrykantów.

Programy redukcji szkód – streetworking i partyworking w Sopocie
(edukacja osób korzystających z oferty sopockich klubów i lokali
rozrywkowych, osób bezdomnych przebywających na ulicach
Sopotu).

inni
Osoby zakażone wirusem HIV, ich
rodziny i bliscy: /21
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liczba programów: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 127538,00

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
Urząd Miasta: 12000,00

444

Edukacja osób zakażonych HIV i ich r
odzin
—————————————————
Urząd Miejski, Klub Abstynenta
NOVUM, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kartuzach

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w Klubie Abstynenta
NOVUM w Kartuzach, przez certyfikowanego psychologa,
mających na celu wzrost wiedzy na temat HIV/AIDS.
Zajęcia prowadzone przez 4 godziny miesięcznie.

inni
Osoby zakażone wirusem HIV, ich
rodziny i bliscy: /15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
Urząd Miasta: 400,00

445

Wsparcie osób seropozytywnych
Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,
————————————————— mieszkańców Gdańska.
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
Urząd Miejski w Gdańsku

inni
Os. powyżej 18r.ż., zakażone HIV
będący mieszkańcami Gdańska: /12

liczba odbiorców: 12

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: 8000,00

446

Prowadzenie grupy dla osób seropozy Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych będących
tywnych
mieszkańcami Gdańska.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
Urząd Miejski w Gdańsku

inni
Os.powyżej18r.ż.,zakażone wirusem
HIV będący mieszkańsami Gdańsk:
/12

liczba odbiorców: 12

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: 8580,00

447

Zbieranie i analizowanie informacji na Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w
temat HIV/AIDS
Kartuzach oraz służbą zdrowia w zakresie zbierania i
————————————————— analizowania informacji na temat HIV/AIDS.
Urząd Miejski, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, NZOZ w
Kartuzach

inni
Pracownicy PSSE, laboratoriów,
lekarze, personel med., pacjenci: /150

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

448

zorganizowanie warsztatów
zorganizowanie warsztatów dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
pracowników socjalnych
pracowników socjalnych
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

pracownicy socjalni

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 65

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

449

Zorganizowanie warsztatów
Zorganizowanie warsztatów dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
pracowników straży granicznej
pracowników straży granicznej
—————————————————
Maria Siwek

pracownicy służb mundurowych: /100

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 100

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

450

Prowadzenie działań z zakresu
HIV/AIDS w ramach strony
internetowej Wydziału Zdrowia
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Prowadzenie działań z zakresu HIV/AIDS w ramach strony
ogół społeczeństwa
internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w tym przekazanie informacji o możliwości bezpłatnego i
anonimowego testowania wraz z poradnictwem okołotestowym.

liczba obszarów tematycznych: 1

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

451

Organizacja spotkania ordynatorów
oddziałów położniczoginekologicznych oraz położnych z
konsultantami wojewódzkimi w
dziedzinie położnictwa i ginekologii,
perinatologii, neonatologii oraz
pielęgniarstwa ginekologicznego i poł
ożniczego
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Organizacja spotkania ordynatorów oddziałów położniczolekarze ginekolodzy/położnicy
ginekologicznych oraz położnych z konsultantami wojewódzkimi w położne
dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii
konsultanci krajowi i wojewódzcy
oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego podczas
których promowano m. in. wykonanie testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom w ciąży jako jeden z elementów realizacji standardu
organizacyjnego opieki okołoporodowej

liczba odbiorców: 100
liczba inicjatyw: 1

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2020-05-12

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

452

Organizacja imprez lokalnych
Dystrybucja materiałów edukacyjnych pozyskanych z Krajowego
podczas których organizowano
Centrum ds. Aids (Senioralia,spotkania z j.s.t.)
stoiska informacyjne oraz
dystrybuowano materiały
informacyjne. Realizacja
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
Udostępnianie mieszkańcom Kielc
przekazanych materiałów
informacyjnych i publikacji, podczas
wydarzeń organizowanych przez
ŚUW w Kielcach.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

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

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

453

Udział w konferencjach z okazji
Uczestnictwo Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds.
Światowego Dnia HIV/AIDS.
uzależnień, AIDS i HIV w 26 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

454

Dystrybucja materiałów
informacyjnych. Zamieszczanie na
stronie internetowej ŚUW informacji
dot. ŚDP
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

poziom dostępności do informacji:
ogólnodostępne
liczba obszarów tematycznych: 4

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

455

Wydarzenia promocyjne,
Dystrybucja przekazanych materiałów informacyjnychinformacyjne, organizowane przez ŚU edukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS oraz innych
W
chorób przenoszonych drogą płciową
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wydarzeń - 5

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

456

Działalność Wojewódzkiej Rady ds.
Prace i ustalenia Wojewódzkiej Rady. Mapa potrzeb zdrowotnych
Potrzeb Zdrowotnych województwa ś województwa
więtokrzyskiego
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

pracownicy ochrony zdrowia

Wskaźnik dodatkowy 1:
Stworzenie mapy potrzeb
zdrowotnych województwa

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

457

Organizacja Świętokrzyskich Dni Profi Realizacja zadań w zakresie Świętokrzyskich Dni Profilaktyki laktyki
organizacja konferencji. Posiedzenia Zespołu Wojewódzkiego
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

liczba działań/inicjatyw: 5

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

Upowszechnianie i dystrybucja materiałów informacyjnych i
edukacyjnych podczas wydarzeń organizowanych przez
pracowników WPSiZ ŚUW. Informacja o przebiegu ŚDP - edycja
2019
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458

Promocja i wdrażanie aktywizujących i Promowanie różnorodnych form szeroko rozumianego zakresu
nowatorskich form profilaktyki.
profilaktyki. Dystrybucja przekazanych materiałów informacyjnych
————————————————— (młodzież szkolna, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej).
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa
pracownicy socjalni
przedstawiciele kościołów i związków
wyznaniowych
terapeuci

liczba działań/inicjatyw: 7

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

459

Promowanie możliwości uzyskania
Przekazywanie osobom zainteresowanym otrzymanych
wsparcia dla osób chorych i ich rodzin materiałów informacyjnych
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele organizacji
pozarządowych

liczba podmiotów realizujących: 1

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

460

Monitorowanie realizacji zadań progra Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań w ramach
mu
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
————————————————— AIDS w roku 2018 oraz harmonogramu działań na rok 2020
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

liczba dokumentów/rekomendacji:
2

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

461

Działalność wojewódzkich
Raporty wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia.
konsultantów w ochronie zdrowia
Monitoring potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa
powołanych przez Wojewodę
świętokrzyskiego
Świętokrzyskiego.
Prace Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb
Zdrowotnych
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

przedstawiciele zespołów
wojewódzkich

liczba raportów/dokumentów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wojewódzkich konsultantów w
zakresie chorób zakaźnych

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

462

Działalność Wojewódzkiego zespołu
Udział przedstawiciela ŚUW w pracach Wojewódzkiego Zespołu
przedstawiciele zespołów
ds. realizacji Krajowego Programu
ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV wojewódzkich
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021.
realizatorzy Programu
zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021udział przedstawiciela ŚUW.
Sprawozdawczość dot. programu.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zespołów wojewódzkich - 1

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

463

Działalność Zespołu ds. uzależnień,
HIV i AIDS przy Wojewodzie Świętokr
zyskim
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

wykaz działań prowadzonych na
terenie województwa: 1 podsumowanie ŚDP

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

Pozyskiwanie informacji nt. prowadzonych przez Gminy działań, w przedstawiciele zespołów
zakresie profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS. Analiza i opracowanie wojewódzkich
materiału zbiorczego. Działania związane z odpowiedzią na
potrzeby związane z działaniami profilaktycznymi.

Razem:
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Data wygenerowania: 2020-05-12

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

464

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.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

ogół społeczeństwa: 100/300

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 300

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
1860,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

465

Edukacja pielęgniarek medycyny
szkolnej, nauczycieli i pedagogów
szkolnych w zakresie problematyki
HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek medycyny szkolnej,
nauczycieli i pedagogów szkolnych dotycząca problematyki
uzależnień, HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą
płciową.

pracownicy ochrony zdrowia: 30/58
pracownicy oświaty: 20/57

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 115

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
2400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

466

Edukacja położnych i pielęgniarek
neonatologicznych w zakresie
problematyki uzależnień i chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Konferencja szkoleniowa dla położnych i pielęgniarek
neonatologicznych dotycząca między innymi problematyki
uzależnień oraz chorób przenoszonych drogą płciową
problematyki uzależnień, HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.

położne: /26
pielęgniarki neonatologiczne: /10

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 36

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
770,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

467

Edukacja pracowników socjalnych w
Konferencja szkoleniowa dla pracowników socjalnych dotycząca
zakresie problematyki chorób
między innymi problematyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

pracownicy socjalni: 50/61

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 61

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota:
1480,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

468

Edukacja wychowawców przedszkoli Konferencja szkoleniowa dla wychowawców przedszkoli oraz
oraz nauczycieli edukacji
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dotycząca między innymi
wczesnoszkolnej w zakresie HIV/AID HIV/AIDS.
S.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

pracownicy oświaty: /126

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 126

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
210,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
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Razem:
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Data wygenerowania: 2020-05-12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

469

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 blis
kich.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia ul. Sekutowicza 3/9, 20- 152
Lublin

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
inni: 24/17
pozarządowych na projekt pn. Wsparcie działań zmierzających do osoby zakażone HIV, partnerzy osób
podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS,
zakażonych, rodziny i bliscy
skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich
rodzin i bliskich. Wybór oferty, podpisanie umowy, przekazanie
dotacji i jej rozliczenie.

Wskaźnik dodatkowy 1: w
programie wzieło udział 12 kobiet
i 5 mężczyzn; w tym 12 osób z
rozpoznanym zakażeniem oraz 5
osób wspierajacych
Wskaźnik dodatkowy 1: głównym
rezultatem zadania jest poprawa
jakości życia 17 osób żyjących z
HIV oraz ich bliskich

Planowana kwota:
17800,00
Wydatkowana kwota:
17800,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

470

Zadanie realizowane w ramach
udziału Wydziału Zdrowia w
organizacji konkursu dla uczniów
szkół wielkopolskich, poprzez udział w
komisji oceniającej prace konkursowe
oraz uroczystości finałowej szczebla
wojewódzkiego, a także zakup nagród
dla laureatów i osób wyróżnionych
—————————————————
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

Zadanie realizowane w ramach udziału Wydziału Zdrowia w
organizacji konkursu dla uczniów szkół wielkopolskich, poprzez
udział w komisji oceniającej prace konkursowe oraz uroczystości
finałowej szczebla wojewódzkiego, a także zakup nagród dla
laureatów i osób wyróżnionych. Zadanie zostało zrealizowane
zgodnie z ww. planem działań.

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1850,99
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

471

Zorganizowanie konferencji naukowej
pt. „Patogeny w miejscu pracy. Co
dalej?” dedykowanej między innymi
dla kadry kierowniczej podmiotów
leczniczych i członków zespołów ds.
kontroli zakażeń szpitalnych z terenu
województwa wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny zorganizował konferencję naukową pt.
„Patogeny w miejscu pracy. Co dalej?” dedykowanej między
innymi dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i członków
zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych z terenu województwa
wielkopolskiego. Zagadnienia dotyczące kwestii związanych z
tematyką HIV/AIDS przedstawila pani prof. dr hab. n. med. Iwona
Mozer-Lisewska w wykładzie pt. HIV/AIDS: gdzie byliśmy i dokąd
————————————————— zmierzamy?
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

osoby przed inicjacją seksualną
młodzież powyżej 15 r.ż.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy oświaty
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
inni

pracownicy ochrony zdrowia: 100/100 liczba konferencji: 1
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 100/100
specjaliści/eksperci

STRONA 227 z 233

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

472

Przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
na projekt pn. Wsparcie finansowe
anonimowych i bezpłatnych badań
testowych w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym dla
mieszkańców województwa wielkopol
skiego
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia ul. Sekutowicza 3/9, 20- 152
Lublin

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
pozarządowych na projekt pn. Wsparcie finansowe anonimowych i 700/700
bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z
ogół społeczeństwa
poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa
wielkopolskiego. Wybór oferty, podpisanie umowy, przekazanie
dotacji i jej rozliczenie.

liczba odbiorców: 700

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
17000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:
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36 650,99

Data wygenerowania: 2020-05-12

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

473

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urzad
Wojewódzki w Szczecinie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzenie postępowania konkursowego i podział dotacji.
ogół społeczeństwa: 2000/3298
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”
zadanie publiczne Świadomość = Życie polegało na
przeprowadzeniu 100 godzin lekcyjnych warsztatów profilaktycznoedukacyjnych z zakresu problematyki HIV-AIDS dla uczniów szkół
podstawowych oraz zespołów szkół (50 klas) oraz stworzeniu i
prezentacji na warsztatach oraz na platformie YouTube 10
minutowego filmu edukacyjnego, który edukował o zachowaniach
ryzykownych i bezpiecznych oraz informował o punktach PKD w
Szczecinie i Koszalinie a także promował anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV.
Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” Szczecin
1. Wykonaj test w kierunku HIV! – Zadbaj o siebie i swoich
bliskich! W ramach zadania wykonywano anonimowe i bezpłatne
badania w kierunku zakażenia wirusem HIV. Testowanie
połączone było z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście a
także minimalizowanie ryzyka zakażenia HIV poprzez edukację
oraz rozdawnictwo ulotek i prezerwatyw.
2. Nic o nas bez nas - wsparcie dla osób seropozytywnych –
edycja 2019 r. Celem programu było wzmacnianie motywacji ludzi
zakażonych wirusem HIV do podjęcia leczenia
antyretrowirusowego. Ponadto program ten miał na celu zachęcać
do nieprzerywania leczenia, jak również motywować do powrotu
do aktywności zawodowej i społecznej. W założeniu ogólnym była
poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej i wsparcie
psychiczne dla osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
oraz ich rodzin i bliskich
3. Świadoma w pracy – dbam o zdrowie edycja 2019 r. Celem
głównym programu było zapewnienie odpowiedniego dostępu do
informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w
grupie kobiet świadczących usługi seksualne, pracujących przy
drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina.
4. Wiek nie jest barierą dla HIV celem ogólnym było przekazanie
rzetelnych informacji na temat profilaktyki HIV/AIDS, miejsc w
których anonimowo i bezpłatnie można wykonać badanie w
kierunku HIV w grupie osób 50+ w województwie
zachodniopomorskim.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie –
Stowarzyszenie Solidarni Plus Wszystko o HIV/AIDS.
Głównym założeniem zadania jest prowadzenie szeroko
zakrojonej działalności szkoleniowo - informacyjnej na temat
profilaktyki HIV/AIDS w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu
województwa zachodniopomorskiego oraz wśród podopiecznych
Ośrodka Rehabilitacyjno- Postresocjalizacyjnego w Darżewie.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba inicjatyw: 7
poziom akceptacji społecznej:
3298

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
58994,08

474

Zadania własne dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urzad
Wojewódzki w Szczecinie

Działania własne Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
(konferencje, warsztaty szkoleniowe, konkursy dla dzieci i
młodzieży, kampanie społeczno - edukacyjne, druk materiałów
edukacyjnych).

ogół społeczeństwa: 500/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/150
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/235

liczba działań edukacyjnych: 4
liczba odbiorców: 385

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
23821,29
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 3
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2
liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 15

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1092,24
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Warsztaty dla młodzieży dot. zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS
V Wojewódzki Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Szczecinie
XXVII Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
Konkurs wiedzy o HIV/AIDS
475

Działalność Zachodniopomorskiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urzad
Wojewódzki w Szczecinie

1) Koordynacja działań Zespołu ds. Realizacji Krajowego
ogół społeczeństwa: 500/5000
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
2) W 2019 r. odbyły się dwa spotkania robocze 23 września 2019
r. oraz 3 grudnia 2019 r. Ze względu na zmiany w składzie
Zespołu na pierwszym spotkaniu przypomniane zostały przepisy
prawne dot. realizacji działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz
zasady anonimowego testowania
w kierunku HIV i działania PKD w Szczecinie
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.
Dodrukowano wizytówki oraz zaktualizowano plakaty adresowane
do poradni ginekologicznych i kobiet w ciąży ze wskazaniem na
konieczność dwukrotnego wykonania testów w kierunku HIV w
okresie trwania ciąży.
4) Zamieszczono na stronie internetowej informację na temat
sytuacji epidemiologicznej w województwie.
5) Członkowie Zespołu brali udział, jako prelegenci, w
Warsztatach szkoleniowych dla młodzieży w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, zorganizowanych 19 listopada 2019 r. przez Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do
wzrostu świadomości młodzieży na temat chorób zakaźnych oraz
zachowań mogącym im zapobiec.
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.
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Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2019

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

476

W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się zakażeń HIV
Uczelnia przygotowuje dla
przedsiębiorstw żeglugowych wysoko
wykwalifikowaną kadrę oficerską
spełniającą międzynarodowe
wymagania zdrowotne; działanie
informacyjne, edukacyjne w zakresie
profilaktyki AIDS i HIV.
—————————————————
Przychodnia Lekarska dla
Pracowników i Studentów Akademii
Morskiej w Szczecinie

Działania informacyjne – ulotki, plakaty rozpowszechniane w
Przychodni Lekarskiej dla Pracowników i Studentów Akademii
Morskiej w Szczecinie. Szkolenie grup studenckich kierowanych
na praktykę.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
3200/

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1

477

- Szkolenie osób przyjmowanych do
pracy na UMG
- Badania profilaktyczne pod kątem
HIV/AIDS
- Propagowanie wiedzy o
zapobieganiu AIDS wśród studentów
poprzez rozdanie materiałów i ulotek
informacyjnych

- Badanie na nosicielstwo wirusa HIV studentów ubiegających się
o międzynarodowe świadectwo zdrowia marynarza
- Badanie na nosicielstwo wirusa HIV kandydatów na I rok studiów
tzw. kierunki morskie
- Szkolenie osób przyjmowanych do pracy na UMG

młodzież powyżej 15 r.ż.: 850/595
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
40/54
przedstawiciele towarzystw
naukowych: 5500/5295

liczba obszarów tematycznych: 1

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

—————————————————
Uniwersytet Morski w Gdynii
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