Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

1

Kampanie społeczne i inne działania
informacyjne
—————————————————
KC ds. AIDS

Działania informacyjne dotyczące zakażeń przenoszonych drogą
płciową (ZPDP), w tym HIV, skierowane do ogółu społeczeństwa:
1. Realizacja kampanii społecznej skierowanej do kobiet
planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży i lekarzy ginekologów
pt. Jeden test. Dwa życia.
2. Realiacja kampanii społecznej skierowanej do populacji ogólnej
(w tym w szczególności młodych dorosłych) zachęcającej do
wykonania testu w kierunku HIV pt. Coś was łączy?.
3. Realizacja akcji walentynkowej "Mój Walenty jest the best".

ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną
pracownicy mediów
środowiska opiniotwórcze
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XXII Konferencja Człowiek Żyjący z
HIV w rodzinie i społeczeństwie
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej Res Humanae

W dniach 1-2 grudnia 2015 r. Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej &#8222;Res Humanae&#8221; już po raz
dwudziesty drugi zorganizowała międzynarodową konferencję z
okazji Światowego Dnia AIDS (wydarzenie to stało się stałym
elementem obchodów). Wzięły w niej udział osoby
zainteresowane problematyką HIV/AIDS, praktycy i teoretycy,
osoby żyjące z HIV/AIDS, lekarze, przedstawiciele instytucji
centralnych i samorządowych, reprezentanci organizacji
pozarządowych, dziennikarze. W czasie Konferencji Krajowe
Centrum ds. AIDS prowadziło stoisko z materiałami dotyczącymi
tematyki HIV/AIDS.
Gościem Konferencji była m.in. Ophelia Haanyama, Zambijka,
która od ok. 30 lat żyje z wirusem HIV i aktywnie działa na rzecz
osób seropozytywnych, walczy ze stygmatyzacją i dyskryminacją
ze względu na status serologiczny.

ogół społeczeństwa: /377

liczba programów oraz inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 377 osób
wzięło udział w konferencji;
zorganizowano 13 sesji
plenarnych i problemowych;
podpisano wspólny manifest
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Szkolenia
Szkolenia dla pracowników medycznych, nauczycieli, pedagogów,
————————————————— doradców oraz innych grup zawodowych i społecznych w
KC ds. AIDS
kontekście problematyki HIV/AIDS. Kontynuacja zadań
związanych z rozwojem i wzmocnieniem systemu szkoleń
rozpoczętych w latach poprzednich.

kościoły i związki wyznaniowe
organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
służby mundurowe
służby ratunkowe
terapeuci

liczba szkoleń: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
173540,99
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Strona internetowa Krajowego
Centrum ds. AIDS
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa
odbiorcy strony internetowej: 250000/

statystyki odwiedzin stron
internetowych: około 250000
wejść

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 dostępu do informacji w zakresie HIV/AIDS i innych
zakażeń przenoszonych drogą płciową dla ogółu społeczeństwa i
osób o ryzykownych zachowaniach oraz osób żyjących z
HIV/AIDS ich rodzin i bliskich
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
168755,26
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
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Telefon Zaufania AIDS
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"
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Telefon Zaufania AIDS jest profilaktycznym programem
ogólnopolskim, adresowanym do ogółu społeczeństwa. Program
jest ukierunkowany na populację generalną, adresowany jest do
wszystkich osób zainteresowanych problematyką HIV/AIDS, ze
szczególnym uwzględnieniem osób podejmujących zachowania
ryzykowne, sprzyjające zakażeniu wirusem. Z Telefonu Zaufania
AIDS korzystają również osoby żyjące z HIV i ich bliscy. Odbiorcą
jest indywidualny rozmówca, który poprzez poradę może
poszerzyć swoją wiedzę, obniżyć poziom lęku, lepiej zadbać o
własne bezpieczeństwo, otrzymać aktualną informację medyczną
lub adres punktu testowania.

ogół społeczeństwa

liczba odbiorców: 8083
liczba konsultacji: 12167

Wydawnictwa
Druk i dystrybucja materiałów dla indywidualnego odbiorcy oraz
————————————————— instytucji, które prowadzą działania edukacyjne skierowane do
KC ds. AIDS
różnych grup społecznych.

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 17
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Białymstoku.
—————————————————
Stowarzyszenie FAROS

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 923/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

Planowana kwota:
49000,00
Wydatkowana kwota:
39788,97
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Bydgoszczy.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 454/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota: 6200,00
Wydatkowana kwota:
6200,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Chorzowie.
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
Wspólnota

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 1360/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
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Planowana kwota:
82400,00
Wydatkowana kwota:
86400,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
265275,79
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
102125,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Częstochowie.
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 455/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
28000,00
Wydatkowana kwota:
27889,36
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Ełku.
—————————————————
Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi w Ełku

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 310/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
23000,00
Wydatkowana kwota:
24600,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gdańsku.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 1329/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gorzowie Wielkopolskim.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej OT Górzów Wielkopolski

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 521/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Jeleniej Górze (promocja).
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej OT Jelenia Góra

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 1128/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Kielcach.
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 690/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
85000,00

Planowana kwota:
28000,00
Wydatkowana kwota:
30009,00

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

Planowana kwota:
33310,00
Wydatkowana kwota:
30999,86
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Krakowie.
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 1400/

Planowana kwota:
14000,00
Wydatkowana kwota:
6940,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Krakowie.
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Wsparcia w Zakresie HIV/AIDS Jeden
Świat

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
45606,00
Wydatkowana kwota:
58713,11
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Lublinie.
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym AGAPE

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 544/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
29000,00
Wydatkowana kwota:
33722,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Olsztynie.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej OT Olsztyn

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 700/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
33595,00
Wydatkowana kwota:
33594,99
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Opolu.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
O/Opole

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 579/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
41400,00
Wydatkowana kwota:
43155,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Poznaniu.
—————————————————
Fundacja Simnontonowski Instytut
Zdrowia

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 1473/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota:
67973,39
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Rzeszowie.
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Wsparcia w zakresie HIV/AIDS Jeden
Świat

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 900/

Planowana kwota:
42000,00
Wydatkowana kwota:
39371,55
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Słupsku.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej OT Słupsk

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 604/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Szczecinie.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 1133/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
80000,00
Wydatkowana kwota:
80019,09
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Tarnowie.
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 129/
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Planowana kwota: 1600,00
Wydatkowana kwota:
1400,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Toruniu.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 477/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
34000,00
Wydatkowana kwota:
34000,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Wałbrzychu.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 236/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota: 6500,00
Wydatkowana kwota:
6260,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie (Jagiellońska) - pr
omocja
—————————————————
Zjednoczenie na Rzecz Osób
Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w
Tęczy

klienci PKD ich rodziny i bliscy

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

29

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie (promocja).
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 1255/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

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

30

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 4051/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
162000,00
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 4790/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

32

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Zgorzelcu (promocja).
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Profesjonalnej Pomocy Osobom
Uzależnionym SUBSIDIUM

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 71/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

33

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Zielonej Górze.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
o/Zielona Góra

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 407/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
29000,00
Wydatkowana kwota:
31910,00

34

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie: 3456/
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
75500,00
Wydatkowana kwota:
71695,40
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Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
o/Wrocław

klienci PKD ich rodziny i bliscy: 724/
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
56469,10
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Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
166221,00

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

36

Zakup testów przesiewowych i
Zakup testów przesiewowych i potwierdzenia Western bloot do
potwierdzenia Western bloot do PKD Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

klienci PKD ich rodziny i bliscy

Planowana kwota:
420000,00
Wydatkowana kwota:
380458,92

37

Biuro
Funkcjonowanie biura i obsługa realizacji zdań z zakresu
————————————————— HIV/AIDS.
Krajowe Centrum ds AIDS

ogół społeczeństwa
Krajowe Centrum ds AIDS

Planowana kwota:
2930000,00
Wydatkowana kwota:
2966516,61

38

Umowy zlecane
Wydatki biężace jednostki budżetowej związane z umowami
————————————————— zlecanymi w zakresie HIV/AIDS
Krajowe Centrum ds. AIDS

39

Opieka psychologiczna dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym "Podwale
Siedem"

Celem ogólnym projektu była poprawa jakości życia w sferze
ich rodziny i bliscy: /8
psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich,
osoby zakażone HIV: /76
poprzez poszerzenie oferty poradni o opiekę psychologiczną oraz
zapewnienie osobom seropozytywnym
i ich bliskim profesjonalnej pomocy specjalistów. W ramach
programu prowadzone było poradnictwo oraz terapia indywidualna
i grupowa dla par/rodzin.

liczba kontynuowanych
programów: 1
liczba odbiorców: 84
Wskaźnik dodatkowy 1: 92
godziny dyżurów

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6500,00

40

Ośrodek Wsparcia i Informacji z
zajęciami edukacyjnymi dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
—————————————————
Stowarzyszeniem Wolontariuszy
Wobec AIDS "Bądź z Nami"

Celem programu była poprawa jakości życia w sferze
psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, w szczególności
tych, które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu, ich
rodzin i bliskich oraz szeroko rozumiana pomoc i promowanie
działań na rzecz środowiska osób żyjących z HIV/AIDS.
Prowadzono wsparcie indywidualne z elementami edukacji
zdrowotnej oraz wsparcie grupowe: grupa koedukacyjna, grupa
dla osób w kryzysie, grupy wsparcia samopomocowego oraz
konsultacje specjalistyczne.

liczba podmiotów realizujących: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 78 godzin
poradnictwa dla 60 osób
Wskaźnik dodatkowy 2: 42
godziny grup klubowych dla 20
osób
Wskaźnik dodatkowy 2: 24
godziny grup sapomocowych dla
40 osób
Wskaźnik dodatkowy 2: zajęcia
interaktywne z terapeutą
psychologiem - 8 godzin dla 20
osób
Wskaźnik dodatkowy 2: 14 godzin
konsultacji specjalistycznych dla
25 osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8300,00
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Planowana kwota:
170000,00
Wydatkowana kwota:
170000,00

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
łącznie 180 osób

41

Realizacja programu profilaktycznego
przez Centrum Edukacji i Wsparcia w
zakresie HIV/AIDS - Jeden Świat
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Wsparcia w zakresie HIV/AIDS
"Jeden Świat"

W ramach projektu zrealizowano 20 godzin dyżurów
telefonicznych oraz 40 godzin dyżurów internetowych na
platformie Gadu-Gadu. Dyżury telefoniczne przede wszystkim
służyły kierowaniu klientów do miejsc, w których udzielona może
zostać szczególna pomoc np. Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
lekarza psychiatry czy na specjalistyczną terapię.
Przeprowadzono 10 spotkań psychoedukacyjnych, podczas
których poruszano między innymi tematy związane z
bezpieczniejszymi kontaktami seksualnymi, kwestie informowania
partnera o zakażeniu, rozwijania kompetencji społecznych oraz
różnorakich aspektów społeczno-prawnych z jakimi zmagali się
członkowie grupy.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

liczba kontynuowanych
programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzenie 40 godzin
spotkań psychoedukacyjnych; 20
godzin dyżurów telefonicznych; 40
godzin dyżurów internetowych; 10
wizyt na oddziale chorób
zakaźnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

42

Spotkanie dla osób żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich
—————————————————
Stowarzyszenie Solidarni Plus

Celem spotkania była edukacja osób zakażonych i ich bliskich,
obalenie stereotypów dotyczących kontaktów z osobami żyjącymi
z HIV i chorymi na AIDS, propagowanie bezpiecznych zachowań
seksualnych.
W trakcie dwudniowego spotkania odbywały się wykłady,
warsztaty (w czterech blokach tematycznych), funkcjonowały
punkty konsultacyjne i edukacyjne. Uczestnicy otrzymali wsparcie
psychologiczne, medyczne, socjalne i prawne. Odbyły się m. in.
konkurs na najciekawszy plakat o tematyce HIV/AIDS,
marszobieg z elementami pierwszej pomocy medycznej.

ich rodziny i bliscy: 100/120
osoby zakażone HIV: 80/
byli pacjenci ośrodków
stowarzyszenia: 20/
ogółem: 200/256

liczba odbiorców: 256

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5300,00

43

Wakacje z Małym Księciem w RabceZdrój 2015
—————————————————
Społeczny Komitet ds AIDS

&#8222;Wakacje z Małym Księciem w Rabce Zdrój 2015 &#8221; ich rodziny i bliscy
to projekt mający na celu organizację zajęć interaktywnych w
osoby zakażone HIV: 38/38
formie warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz
młodych dorosłych żyjących z HIV i AIDS. W trakcie turnusu
przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe prowadzone przez
wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.
Podopieczni mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które
mogą okazać się kluczowe w pokonywaniu problemów.
Uczestnicy mogli porozmawiać o trudnych sprawach, dzielić się
wątpliwościami, wyrażać emocje oraz analizować relacje z
bliskimi.

liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 38

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

44

XIX Spotkanie dla Osób Żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich
—————————————————
Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć
Osób Żyjących z HIV/AIDS "Sieć
Plus"

Spotkania są unikatową okazją do wymiany osobistych
ich rodziny i bliscy
doświadczeń, wspólnego zmierzenia się z problemami, jak
osoby zakażone HIV: 70/
również do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań i
doniesień. Dzięki prowadzonym w trakcie spotkania wykładom,
warsztatom i dyskusjom uczestnicy mieli możliwość oswojenia się
z chorobą i zrozumienia jej specyfiki; poszerzenia wiedzy na temat
choroby; przezwyciężenia lęku i stresu z nią związanego;
uzyskania stosownej wiedzy; wymiany doświadczeń na temat
życia z wirusem oraz integracji ze środowiskiem osób, które
znalazły się w podobnej sytuacji życiowej.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5356,06

45

Program zdrowotny Ministra Zdrowia Realizacja programu za pośrednictwem ośrodków referencyjnych. osoby zakażone HIV: /8806
pt: "Leczenie antyretrowirusowe osób Zakup leków ARV, testów specjalistycznych moniturujących
żyjących z wirusem HIV w Polsce na leczenie i szczepionek dla dzieci matek żyjących z HIV.
lata 2012 - 2016"
—————————————————
Krajowe Centrumds. AIDS

46

Wizyty studyjne
Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w
————————————————— obszarze HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę:
Krajowe Centrum ds. AIDS
- wizyta studyjna w Zimbabwe (UNAIDS). Podczas czterodniowej
wizyty, w której wzięli udział przedstawiciele państw
członkowskich, delegacji NGO i podmiotów ONZ współtworzących
UNAIDS, delegacja spotkała się m.in. z wiceministrem zdrowia,
wiceministrem ds. kobiet, a także z członkami parlamentu.
Delegaci mieli także okazję przyjrzeć się rzeczywistości osób
żyjących z HIV w tym kraju, odwiedzając m.in. szkołę, kliniki oraz
centrum dla kobiet prostytuujących się.
- w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS, odbyło się spotkanie z
przedstawicielami rosyjskiej organizacji pozarządowej Pozytywna
Fala. Rosyjscy eksperci przedstawili sytuację epidemiologiczną w
swoich miastach tj. w Moskwie, St. Petersburgu oraz Królewcu. Z
dużym uznaniem z ich strony spotkała się prezentacja działań
Krajowego Centrum ds. AIDS i ogólnej sytuacji w Polsce
(wrażenie zrobiła powszechna dostępność leczenia, w tym opieka
w zakładach penitencjarnych).
- w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS, odbyła się wizyta
przedstawicieli organizacji pozarządowej z Estonii. Wizyta miała
na celu zebranie informacji nt. działalności jednostki.
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organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
środowiska opiniotwórcze

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 22
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 8806

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
289785060,90

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

47

Udział w tworzeniu i realizacji
projektów międzynarodowych
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów.. Realizacja projektu HAREACT. W dniu 1 października 2015 został uruchomiony program
wspólnych działań Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i
ko-infekcjom oraz redukcji szkód (EU Joint Action on HIV and coinfection prevention and harm reduction HA-REACT). Jego
nadrzędnym celem jest poprawa profilaktyki HIV i infekcji
powiązanych, zwłaszcza gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia
wątroby, wśród osób przyjmujących środki odurzające w
iniekcjach (PWID). HA-REACT realizuje 23 partnerów z 18 państw
członkowskich UE, których wspomagają partnerzy
współpracujący, wśród nich: Europejskie Centrum Zapobiegania i
Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Program wdrażany jest
przede wszystkim w trzech państwach: na Litwie, Łotwie i na
Węgrzech (tzw. państwa priorytetowe programu), zaś narzędzia
oraz rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji mają
posłużyć wszystkim państwom członkowskim UE. Krajowe
Centrum jest zaangażowane w realizację dwóch pakietów
roboczych: WP 6 redukcja szkód w zakładach penitencjarnych
oraz WP8 kontynuacja wyników programu oraz finansowanie
długofalowe.

48

Udział w tworzeniu polityki regionalnej Udział przedstawicieli KC ds. AIDS w planowaniu, tworzeniu i
i międzynarodowej w zakresie HIV/AI koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS.
DS
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS
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ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
eksperci

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:
konsultacje UNAIDS dla Europy
Zachodniej na lata 2016-2021
Wskaźnik dodatkowy 1:
posiedzenie Think Tank - 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
Posiedzenie grupy roboczej
UNAIDS PCB - 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
Posiedzenie grupy eksperckiej ds.
HIV/AIDS i infekcji powiązanych 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
Konsultacje regionalne WHO - 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Spotkanie
grupy eksperckiej UCSF Global
Health Science Group

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

49

Sprawozdawczość na rzecz instytucji
unijnych i międzynarodowych
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych dotyczacych epidemii, leczenia i profilaktyki
HIV/AIDS. Zespół Krajowego Centrum ds. AIDS przesłał do
UNAIDS/ECDC raport GARPR, tj. Global AIDS Response
Progress Report, obejmujący dane za rok 2014. Za pomocą tego
raportu, na podstawie uzyskanych od państw informacji nt.
przeciwdziałania epidemii HIV, analizowany jest na poziomie
światowym stopień wywiązywania się poszczególnych krajów z
realizacji zapisów deklaracji politycznych przyjętych na forum
ONZ.

niezależni eksperci
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

50

Konferencja pt. Rola i znaczenie
polityki społecznej w przeciwdziałaniu
HIV/AIDS
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

W dniach 2-3 września 2015 r. Krajowe Centrum ds. AIDS
zorganizowało konferencję pt. Rola i znaczenie polityki społecznej
w przeciwdziałaniu HIV/AIDS, skierowaną do podmiotów
zobowiązanych do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Tematyka konferencji obejmowała m.in.:
- Problem HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową
w kontekście zdrowia publicznego oraz w ujęciu
epidemiologicznym;
- Najlepsze praktyki dotyczące HIV/AIDS: punkty konsultacyjnodiagnostyczne, kampanie, publikacje;
- Aspekty medyczne i aspekty społeczne w problematyce
HIV/AIDS;
- Zaprezentowanie działań Zespołów ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
(województwo lubelskie i zachodniopomorskie);
- Partnerstwo administracji z organizacjami pozarządowymi.

Krajowe Centrum ds. AIDS
realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
Regionalne Ośrodki Polityki
Społecznej, Urzędy Miast

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

51

Świadczenie usług programistycznych Uruchomienie systemu zbierania danych w PKD w trakcie
————————————————— rozmowy doradcy z kilentem (elektroniczna ankieta umożliwi
KC ds. AIDS
przeprowadzenie szczegółowych analiz z całej populacji
ankietowanych.
Dane zebrane w ramach monitoringu przedstawiają zadania
realizowane w zakresie HIV/AIDS przez wszystkich patrnerów
ralizujących Krajowy Program.
Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i
usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS; poszerzenie oferty
informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy.

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
doradcy i klienci PKD

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
34787,97
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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liczba raportów i publikacji
międzynarodowych
przygotowanych z udziałem
Polski: 2

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

52

Warsztaty w sprawie Harmonogramu
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na lata 2017-2021
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

W dniach 8 -11 czerwca br. odbyły się warsztaty poświęcone
opracowaniu projektu Harmonogramu realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
lata 2017-2021. Prace dotyczyły opracowania Harmonogramu
pięcioletniego, w tym zadań, których realizacja przyczyni się do
osiągnięcia celów określonych w załączniku (załącznik do ww.
rozporządzenia określa pięć obszarów, do których przypisane są
cele ogólne i cele szczegółowe). Ponadto, w Harmonogramie
określono: grupy docelowe, podmioty odpowiedzialne za
realizację zadań, rok realizacji zadania oraz wskaźniki.

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

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

53

Monitoring prasy w zakresie HIV/AIDS Sporządzanie raportów miesięcznych na temat artykułów
realizatorzy Programu
i innych zakażeń przenoszonych
ukazujących sie w prasie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego zespoły wojewódzkie
drogą płciową (ZPDP).
(zamieszczone na stronie www.aids.gov.pl)
odbiorcy strony internetowej
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

54

Badania społeczne w zakresie
tematyki HIV/AIDS.
—————————————————
KC ds. AIDS

Gromadzenie i udostępnianie informacji o zjawisku HIV/AIDS,
prowadzenie badań w celu właściwej identyfikacji i poznania
potrzeb społecznych.
Kontynuacja zadania związanego z gromadzeniem i z analizą
danych epidemiologicznych na podstawie wypełnianych ankiet z
punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

55

Badania społeczne: Postawy i
potrzeby informacyjno-edukacyjne
osób w wieku 18-65 lat, mieszkańców
wsi i małych miast w kontekście
zakażeń przenoszonych drogą
płciową (ZPDP), w tym HIV/AIDS.
—————————————————
Millward Brown

W 2015 roku na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zostało
ogół społeczeństwa
przeprowadzone badanie jakościowe. Celem badania było
respondenci
przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i potrzeb informacyjnych
osób w wieku 18-65 lat, mieszkającymi w małych miastach i na
wsi, w zakresie zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP), w
tym HIV/AIDS. W ramach badania zrealizowano łącznie 8
wywiadów grupowych (tzw. focus group interviews). Respondenci
(kobiety i mężczyźni) reprezentowali różny poziom wykształcenia i
mieszkali w różnych regionach kraju.

liczba badań : 1
Wskaźnik dodatkowy 1: grupy
focusowe - 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
83500,00

56

Badania społeczne: Postawy i
potrzeby informacyjno-edukacyjne
osób w wieku 50+ w kontekście
zakażeń przenoszonych drogą
płciową (ZPDP), w tym HIV/AIDS.
—————————————————
Millward Brown

W 2015 roku na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zostało
przeprowadzone badanie jakościowe. Celem badania było
przeprowadzenie diagnozy stanu wiedzy i potrzeb informacyjnych
osób w wieku 50+ w zakresie zakażeń przenoszonych drogą
płciową (ZPDP), w tym HIV/AIDS. W ramach badania
zrealizowano łącznie 8 wywiadów grupowych (tzw. focus group
interviews). Respondenci (kobiety i mężczyźni) reprezentowali
różny poziom wykształcenia i mieszkali w różnych regionach
kraju, w miejscowościach różnej wielkości.

liczba badań : 1
Wskaźnik dodatkowy 1: grupy
focusowe - 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
83500,00

liczba artykułów w prasie: 743
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
raportów - 11

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS
inne

ogół społeczeństwa
respondenci

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
50329,70
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

295 555 639,02

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

57

Realizacja w 2015 r. KPPN "Badania i Opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
monitoring" działanie 1.10.
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych i publikacji
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
terapeuci
przedstawiciele administracji

liczba tytułów: 7
nakład: 14001

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

58

Realizacja w 2015 r. KPPN "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

ogół społeczeństwa

statystyki odwiedzin stron
internetowych: 953834
liczba konsultacji: 3476

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

59

Realizacja w 2015 r. KPPN "Badania i Opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
monitoring" działanie 1.10.
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych
"Upowszechnienie informacji o
materiałów informacyjnych i publikacji
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 7
nakład: 316000

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

Zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
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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Realizacja w 2015 r. KPPN
Promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji
"Profilaktyka" działanie 3.3.
szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych w
"Wspieranie programów profilaktyki
środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych
selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami zastępcz
ymi"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
13
liczba odbiorców projektu: 19402

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja w 2015 r. KPPN
"Profilaktyka" działanie 3.3.
"Wspieranie programów profilaktyki
selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami zastępcz
ymi"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

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

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
13
liczba odbiorców projektu: 19402

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

62

Realizacja w 2015 r. KPPN
"Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie
szkód zdrowotnych i reintegracja
społeczna" działanie 2.2. "Wspieranie
programów ograniczania szkód zdrow
otnych"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

Rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
osoby stosujące środki
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem:
psychoaktywne
programów wymiany igieł i strzykawek, programów readaptacji
społecznej, programów wsparcia psychologicznego, programów
leczenia substytucyjnego, programów, których elementem jest
dystrybucja prezerwatyw, programów rówieśniczych (peer action),
programów typu outreach (streetworking, partyworking itp)

liczba programów: 33
liczba odbiorców programu: 4069
liczba wydanych igieł i
strzykawek: 170876
liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów: 24303

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

63

Realizacja w 2015 r. KPPN
Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie organizacje pozarządowe
"Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi pracownicy ochrony zdrowia
szkód zdrowotnych i reintegracja
HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi
społeczna" działanie 2.2. "Wspieranie
programów ograniczania szkód zdrow
otnych"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja w 2015 r. KPPN "Badania i
monitoring" działanie 3.1. "Wdrożenie
systemu zbierania danych w zakresie
wskaźnika zgłaszalności do leczenia
(TDI) oraz poprawa jakości danych
pozostałych kluczowych wskaźników
rekomendowanych przez EMCDDA"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

Opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz jego
upowszechnienie poprzez: analizę istniejących systemów,
opracowanie rekomendacji do pracy placówek określających
standard usług, opracowanie i dystrybucję materiałów
informacyjnych na temat zbierania danych epidemiologicznych,
szkolenie pracowników ochrony zdrowia.

65

Realizacja w 2015 r. KPPN "Badania i Wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości
monitoring" działanie 1.1. "Zbieranie i zbierania i raportowania danych epidemiologicznych oraz
analiza danych statystycznych dot.
upowszechnianie wyników
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.1.
"Zbieranie i analiza danych
statystycznych dot. reakcji na problem
narkotyków i narkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

66

Realizacja w 2015 r. KPPN "Badania i Dostosowanie krajowego systemu zbierania danych do wymogów
monitoring" działanie 3.1. "Wdrożenie sprawozdawczości międzynarodowej
systemu zbierania danych w zakresie
wskaźnika zgłaszalności do leczenia
(TDI) oraz poprawa jakości danych
pozostałych kluczowych wskaźników
rekomendowanych przez EMCDDA"
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

pracownicy ochrony zdrowia

opracowanie dokumentu: 1

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

analitycy i badacze zjawisk społeczny
ch
dziennikarze
naukowcy
ogół społeczeństwa
studenci
towarzystwa naukowe
uczelnie
pracownicy administracji

liczba opracowań: 3

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

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

67

Koordynowanie działań informacyjnoedukacyjnych realizowanych przez
wojewódzkie i powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne
podejmowane w ramach zadania
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Udział krajowego koordynatora Programu z ramienia Głównego
Inspektoratu Sanitarnego w spotkaniu pt. "Starość a HIV"
zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.
Popularyzacja informacji o wydarzeniach i działaniach w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS kierowanej do ogółu społeczeństwa oraz
określonych grup odbiorców, podejmowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS oraz Główny Inspektorat Sanitarny wśród
jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Publikacja aktualnych raportów oraz materiałów informacyjnoedukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na stronie
internetowej urzędu oraz przekazywanie powyższych informacji
do wojewódzkich koordynatorów programu.

ogół społeczeństwa

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

68

Publikacja materiałów z zakresu
profilaktyki HIV / AIDS na stronie
internetowej urzędu oraz pomoc w
dystrybucji materiałów informacyjnych
zgodnie z zapotrzebowaniem
—————————————————
Głowny Inspektorat Sanitarny

Prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej
Departamentu Promocji Zdrowia Biostatystyki i Analiz w zakresie
profilaktyki HIV / AIDS adresowanej do ogółu społeczeństwa oraz
różnych grup społecznych i zawodowych.
Opublikowano informację dot:
- Akademia pozytywnego życia: propozycja konsultacji
indywidualnych z psychologiem, spotkań edukacyjnych z
ekspertem, konsultacji indywidualnych ze specjalistą oraz
warsztatów - działania realizowane przez Fundację Edukacji
Społecznej,
- kampania społeczna "HIV okryzja. Wyleczmy się" realizowana
przez Fundację Studio Psychologi Zdrowa, objęta patronatem
Krajowego Centrum ds. AIDS,
- kampania społeczna "Coś was łączy? Zrób test na HIV podczas
Europejskiego Tygodnia Testowania",
- informacja nt. gabinetu stomatologicznego dla pacjentów z HIV.

realizatorzy Programu

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

Koordynowano zgłaszanie zapotrzebowania na materiały
edukacyjne wydawane przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz
dystrybucję powyższych publikacji kierowanych do
poszczególnych wojewódzkich i powiatowy stacji sanitarnoepidemiologicznych.
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Finansowanie
Pozostałe

69

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

Zebrano Szczegółowe Sprawozdania z wykonania zadań
określonych w harmonogramie realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przekazane
przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych,
opracowane w ramach realizacji Krajowego Programu w 2014 r.

jednostki samorządu terytorialnego
terenowe organy administracji
rządowej
realizatorzy Programu

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

Opracowano oraz opublikowano w Elektronicznej Bazie
Monitoringowej Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za
2014 rok.
Zebrano Roczne Harmonogramy realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przekazane
przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych,
opracowane w ramach realizacji Krajowego Programu na 2016 r.
W oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na
lata 2012-2016 przygotowano roczny harmonogram realizacji
Programu na rok 2016.
70

Bieżący monitoring prasy i publikacji
dostępnej na stronie internetowej
Krajowego Centrum ds. AIDS
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualizacja strony internetowej Głównego Inspektoratu
realizatorzy Programu
Sanitarnego w zakresie najnowszych informacji z tematyki
HIV/AIDS.
Dystrybucja materiałów promocyjno-edukacyjnych wydawanych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS za pośrednictwem strony
internetowej Departamentu Promocji Zdrowia Biostatystyki i
Analiz, podstrona Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS:
- Jeden test. Dwa życia. Wykonanie testu w kierunki HIV u kobiet
w ciąży lub planujących macierzyństwo - ulotka skierowana do
ginekologów,
- Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka - ulotka skierowana do kobiet w ciąży i planujących
macierzyństwo,
- Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to, gdzie
mieszkasz i pracujesz,
- Choroby przenoszone drogą płciową - książka skierowana do
lekarzy i pracowników medycznych,
- Walentynki - elektroniczna kartka Mój Walenty jest the best, idzie
ze mną zrobić test,
- Walentynki - kartka Mój Walenty jest the best, idzie ze mną
zrobić test,
- Zakażenia przenoszone drogą płciową, czyli jak dbać o zdrowie broszura skierowana do ogółu społeczeństwa.

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: 2016-10-24

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

71

Dystrybucja materiałów oświatowozdrowotnych do podległych placówek
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

Sporządzenie rozdzielnika oraz dystrybucja materiałów oświatowo- ogół społeczeństwa
zdrowotnych w formie papierowej i elektronicznej do podległych
placówek realizujących zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
oraz rozdawnictwo podczas akcji edukacyjnych, imprez
masowych

72

Ekspozycja form wizualnych
Ekspozycja form wizualnych (plakaty, ulotki) w siedzibie WSSE i
————————————————— PSSE w związku z podejmowanymi działaniami w zakresie
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
profilaktyki HIVAIDS
województwa podlaskiego
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Konkurs intrenetowy
PSSE w Białymstoku organizuje comiesięczny internetowy
————————————————— konkurs o zdrowiu. W grudniu konkurs dotyczył zagadnień
PSSE w Białymstoku
HIV/AIDS .
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Narady (44)
Organizacja narad z przedstawicielami instytucji wspólpracujących koordynatorzy działań w zakresie
————————————————— z PIS w celu uzgodnienia działań realizowanych w danym roku i
profilaktyki HIV/AIDS : /122
WSSE w Białymstoku, PSSE w
wspólpracy w ramach tych przedsięwzięć
Białymstoku, Łomży, Zambrowie,
Sokółce, Augustowie, Siemiatyczach,
Kolnie, Sejnach
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Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

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

ogół społeczeństwa: /186

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba kampanii: 44
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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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Organizacja Światowego dnia AIDS w W dniu 1 grudnia w Radiu Akadera emitowane były informacje na
Radio Akadera w Białymstoku
temat HIV/AIDS oraz przeprowadzono telefoniczny konkurs
————————————————— wiedzy dla słuchaczy
PSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /17878
pracownicy mediów: /2

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja punktów informacyjnoedukacyjnych (14)
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Białymstoku, Łomży, Zambrowie,
Suwałkach

Organizacja punktów informacyjno-edukacyjnych (rozmowy
indywidualne, rozdawnictwo materiałow oświatowo-zdrowotnych,
konkursy wiedzy o HIV/AIDS, poradnictwo) w szkołach
ponadgimnazjalnych, na uczelniach, podczas imprez masowych

ogół społeczeństwa: /3466

liczba kampanii: 14
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
300,00
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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Przekazanie wytycznych do
podległych placówek (53)
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

Przekazanie do podległych placówek (szkół, podmiotów
leczniczych) informacji o realizowanych kampaniach "Jeden test.
Dwa życia", "Coś was łączy? Zrób teat na HIV" z prośbą o
podjęcia działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /795

liczba kampanii: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

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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Publikacja informacji o kampaniach
inicjowanych przez Krajowe Centrum
ds. AIDS na stronach internetowych,
w lokalnych mass mediach oraz na
portalach społecznościowych.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

Zamieszczanie na stronach internetowych PIS i instytucji
współpracujących z PIS informacji o kampaniach medialnych,
Światowym Dniu AIDS, danych epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS i innych podejmowanych inicjatywach. Przekazywanie
informacji do lokalnych mass mediów i poprzez portale
społecznościowe.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 6
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

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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Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, która
/AIDS
przebiega etapowo: etap klasowy, szkolny, powiatowy,
————————————————— wojewódzki.
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /2129
młodzież powyżej 15 r.ż.: /992

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 3121
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1020,00
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
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Zajecia edukacyjne (25)
Zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowane
————————————————— do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestników wypoczynku
WSSE w Białymstoku, PSSE w
letniego
Białymstoku, Hajnówce, Suwałkach,
Kolnie, Monkach, Zambrowie, Łomży,
Sokółce, Bielsku Podlaskim

młodzież poniżej 15 r.ż.: /185
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1112
klienci MOPS w Mońkach : /12

liczba szkoleń/działań: 25
liczba odbiorców: 1309
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
350,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
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Rozpropagowywanie wśród
Przesyłanie (na prosbę Krajowego Centrum ds. AIDS) do
wybranych grup docelowych (lekarzy, podległych placówek informacji skierowanych do różnych grup
pielęgniarek, dziennikarzy itp)
społecznych i zawodowych
informacji przekazywanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa
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Zamieszczenie na stronach
Zamieszczenie informacji na stronach internetowych PIS i
internetowych informacji o zmianie
instytucji współpracujących z PIS o zmianie adresu PKD w
adresu PKD w Białymstoku
Białymstoku
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa
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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
liczba punktów : 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
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Wizytacje (53)
Wizytacje w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
————————————————— placówkach nauczania, wychowania, podmiotach leczniczych WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
współpracujących z WSSE.
województwa podlaskiego

realizatorzy Programu: /9

liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 53
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań:
30

Razem:
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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
1 920,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

84

Promowanie inicjatyw Krajowego
Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Państwowa Inspekcja Sanitarna była realizatorem takich inicjatyw
Krajowego Centrum ds. AIDS jak:
- ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. "Mój Walenty
jest the best, idzie ze mną zrobić test",
- ogólnopolska kampania społeczna pn. ""Jeden test. Dwa życia.
Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka",
- kampania społeczna pod honorowym patronatem Krajowego
Centrum ds. AIDS pn. "HIVokryzja. Wyleczmy się",
- kampanii edukacyjnej "Coś Was łączy? Zrób test na HIV",
- badania wiedzy, postaw i potrzeb informacyjnych dziennikarzy
odnośnie HIV/AIDS,
- konkurs wiedzy o HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących
ciążę.
Inicjatywy te realizowane były przez pracowników pionu oświaty
zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) poprzez:
-nagłośnienie kampanii w mediach (prasa, radio,TV, strony
internetowe Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bydgoszczy i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
oraz instytucji współpracujących z PIS),
- dystrybucja materiałów informacyjo-edukacyjnych do instytucji
partnerskich,
- prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie
instytucji partnerskich i podczas imprez masowych (rozdawnictwo
i ekspozycje materiałów kampanijnych, udzielanie informacji nt.
założeń i celów kampanii/akcji.

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 20/25
uczestnicy imprez masowych: /3980
kobiety planujące bądź będące w
ciąży, lekarze ginekolodzy

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 33

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promowanie programów
profilaktycznych dla młodzieży
rekomendowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS wśród nauczycieli i
pedagogów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, szkoleń
organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS, Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznego
HIV/AIDS funkcjonujących przy
WSSE
w Bydgoszczy i w Toruniu.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Programy profilaktyczne dla młodzieży rekomendowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS, szkolenia organizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Punkty KonsultacyjnoDiagnostycznych funkcjonujące przy WSSE w Bydgoszczy i w
Toruniu promowane były poprzez / podczas:
- wystosowywanie listów intencyjnych do odpowiednich grup
odbiorców,
- zamieszczanie informacji na stronach internetowych WSSE w
Bydgoszczy i PSSE,
- przekazywanie stosownych informacji podczas szkoleń,
narad,spotkań z adresatami działań programowych,
- imprez masowych.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 1
dyrektorzy szkół, nauczyciele i
liczba podmiotów realizujących
pedagodzy szkolni : /1263
zadanie: 20
przedstawiciele obiektów leczniczych i
władz samorządowych: /182
uczestnicy imprez masowych: /7445

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Finansowanie
Pozostałe
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Akcja informacyjno-edukacyjna pn.
"Czerwona kokardka" na Starym
Rynku w Bydgoszczy.
—————————————————
WSSE i PSSE w Bydgoszczy, IFMSA
Poland Oddz. Bydgoszcz

Akcja informacyjno-edukacyjna pn. "Czerwona kokardka" na
ogół społeczeństwa : 120/250
Starym Rynku w Bydgoszczy to wieloletnia inicjatywa
organizowana na okoliczność Światowego Dnia AIDS przez
Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział
Bydgoszcz. W dniu obchodów organizatorzy wydarzenia ułożyli ze
zniczy czerwoną kokardkę jako symbol solidaryzowania się z
osobami żyjącymi z wirusem HIV i chorymi na AIDS, przy której
oddali cześć (minutą ciszy) osobom zmarłym na AIDS, zachęcali
przechodniów do rozmów na temat HIV/AIDS oraz prowadzili
dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 250
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Akcje informacyjno-edukacyjne
połączone z punktami ekspozycji
materiałów o tematyce HIV/AIDS,
organizowane w siedzibach
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
siedzibach instytucji partnerskich.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 5 PSSE woj.
kujawsko-pomorskiego

Akcje informacyjno-edukacyjne połączone z punktami ekspozycji ogół społeczeństwa: /4220
materiałów o tematyce HIV/AIDS były zorganizowane w 6
siedzibach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 29 siedzibach
instytucji partnerskich. W ramach w/w przedsięwzięć udzielano
porad i informacji nt. HIV/AIDS, organizowano wystawy
materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzono ich
rozdawnictwo. Akcje zostały przeprowadzone w siedzibach
następujących instytucji:
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy,
- 5 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
- 5 bibliotek publicznych,
- 7 obiektach leczniczych
- Urzędzie Gminy w Radziejowie
- 16 szkołach różnego szczebla

liczba szkoleń/działań: 35
liczba odbiorców: 4220
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 35

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcje informacyjno-edukacyjne
połączone z punktami ekspozycji
materiałów o tematyce HIV/AIDS
podczas imprez masowych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy, 6
Powiatowych Stacji SantarnoEpidemiologicznych

Państwowa Inspekcja Sanitarna aktywnie uczestniczyła w
ogół społeczeństwa: /7445
imprezach masowych organizowanych przez partnerów lokalnych.
W 2015 roku wzięła udział w 25 tego typu wydarzeniach. Podczas
w/w imprez tworzone były punkty informacyjno-edukacyjne, w
ramach których można było uzyskać poradę specjalisty,
organizowano wystawy materiałów oświatowo-zdrowotnych o
tematyce HIV/AIDS oraz prowadzono ich rozdawnictwo.
Uczestnicy imprez mogli również uczestniczyć w ogłaszanych dla
nich konkursach (wiedzy, plastycznych).
Punkty informacyjno-edukacyjne tworzone były podczas takich
imprez jak:
- festyn na Rybim Rynku w Bydgoszczy, "Festiwal Zdrowego
Stylu Życia" - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Targi
Myśliwskie w Myślęcinku koło Bydgoszczy, akcja plenerowa w
Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu przy Centrum Onkologii w
Bydgoszczy - 4 imprezy (WSSE w Bydgoszczy),
- festyn ekologiczny na Górzyskowie w Bydgoszczy, festyn na
Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, impreza plenerowa pn.
"Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów"
-3 imprezy (PSSE w Bydgoszczy),
- "Powiatowe Targi Edukacyjne" - PSSE w Mogilnie,
- "Czas na Twoje zdrowie", "Noc Kupały", "Rodzinne Grillowanie",
"Przystań w kolorze BLUE" - 4 imprezy (PSSE w Nakle),
- Festyn Rodzinny "W trosce o życie" w Radziejowie, Festyn
Rodzinny w Osięcinach, Festyn Rodzinny w Piotrkowie
Kujawskim, Dożynki Gminne w Dębiankach - 4 imprezy (PSSE w
Radziejowie),
- "AGRA - 2015" impreza połączona z Dożynkami Powiatowymi PSSE w Rypinie,
- festyn "Na zdrowie" w Lubieniu Kujawskim, festyn "Włocławek
na zdrowie", festyn przy Zespole Szkół Integracyjnych we
Włocławku - 3 imprezy
(PSSE we Włocławku),
- 5 akcji plenerowych: w centrum miasta Włocławka - Pl.
Wolności, na plaży miejskiej nad jeziorem Czarnym, na plaży nad
jeziorem Wikaryjskim koło Włocławka,
w Park miejski we Włocławku, koło Centrum Handlowego
"Wzorcownia" (PSSE we Włocławku).
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liczba szkoleń/działań: 25
liczba odbiorców: 7445
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 32

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
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Edukacja dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Brodnica, Inowrocław, Toruń,
Wąbrzeźno, Włocławek

W 2015 roku edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym w zakresie profilaktyki HIV/AIDS zajmowało się
5 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (PSSE).
Zajęcia w placówkach, które wyraziły chęć uczestnictwa w
proponowanych przedsięwzięciach prowadzone były głównie w
oparciu o wydawnictwa Krajowego Centrum ds. AIDS
(kolorowankę pt. "Zawsze razem" i książeczkę pt "Mali
przyjaciele"). Placówkom przekazane zostały odpowiednie ilości
w/w materiałów.
1. Przedsięwzięcie edukacyjne pn. "Dzieci a profilaktyka
HIV/AIDS" realizowane było w 4 przedszkolach powiatu
brodnickiego. Edukację dzieci prowadzili posiadający wieloletnią
praktykę w tym zakresie tematycznym nauczyciele. Łącznie
edukacją objęto 188 dzieci w wieku przedszkolnym - 7 edycja.
2. Przedsięwzięcie edukacyjne pn. "Jak rozmawiać z dziećmi o
AIDS" realizowane było w 7 toruńskich przedszkolach i 1 szkole
podstawowej. Nauczyciele do pracy z dziećmi przygotowani
zostali w ramach specjalnie zorganizowanych dla tej grupy
odbiorców warsztatów. Zajęcia prowadził metodyk z KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz pracownik
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu (pion
oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia). Opracowane podczas
warsztatów scenarjiiusze zajęć służyły nauczycielom do
prowadzenia działań edukacyjnych we własnych placówkach.
Łącznie edukacją objęto 233 dzieci
- 4 edycja.
3. Przedsięwzięcie edukacyjne pn. "Rozmowy z dziećmi o AIDS"
realizowane było w 2 włocławskich przedszkolach. Nauczycieli do
pracy z dziećmi przygotował pracownik WSSE we Włocławku
(pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia), w oparciu o gotowe
scenariusze zajęć pobrane ze strony internetowej. W placówkach
przedszkolnych zorganizowano dla rodziców wystawę materiałów
informacyjno-edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS oraz zapoznano
ich z celami i tematyką zajęć realizowanych z dziećmi. Łącznie
edukacją objęto 50 dzieci i ich rodziców - 2 edycja.
4. Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
realizowane było w 5 inowrocławskich szkołach podstawowych
(uczniowie klas I-III). Nauczycieli do pracy z dziećmi przygotował
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Inowrocławiu (pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia).
Łącznie edukacją objęto 107 dzieci - 2 edycja.
5. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Wąbrzeźnie na zaproszenie dyrektora Wąbrzeskiego Centrum
Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej przeprowadził zajęcia z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS z 15 osobową grupą dzieci.
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dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym kl. O,I-III: 100/593
nauczyciele wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego:
10/23
rodzice: /50

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 666
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 25

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 600,00
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Edukacja w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS różnych grup odbiorców.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 10 PSSE

Edukacja w zakresie profilaktyki HIV/AIDS realizowana była w
ramach zajęć organizowanych dla różnych grup odbiorców
(prelekcje, pogadanki, wykłady, warsztaty). Prowadzącymi zajęcia
byli edukatorzy profilaktyki HIV/AIDS (pracownicy pionu oświaty
zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
oraz bezpośredni realizatorzy programu (nauczyciele, pedagodzy
szkolni, pielęgniarki środowiska szkolnego).
Edukacją w zakresie profilaktyki HIV/AIDS objęci zostali:
- właściciele i pracownicy salonów kosmetycznych, fryzjerskich,
tatuażu i odnowy biologicznej działających na terenie Chełmna szkolenie na temat minimalizowania ryzyka transmisji zakażeń
krwiopochodnych zorganizowała Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Chełmnie (prowadziła je firma MEDILAB z
Białegostoku). Edukacją objęto 19 osób.
- nauczyciele, pedagodzy szkolni, uczniowie szkół różnego
szczebla oraz ich rodzice (43 warsztaty dla 1762 osób, 90
prelekcji dla 3369 osób, 2 szkolenia dla 20 osób); łącznie
edukacją objęto 5151 osób.
- uczniowie, nauczyciele, pedagodzy szkolni ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego; dla tej
grupy odbiorców Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Lipnie zorganizowała 19 szkoleń, które finansowo wsparły władze
samorządowe; zajęcia prowadziła osoba żyjąca z wirusem HIV,
czyniąc je tym samym bardziej interesującymi; edukacją objęto
1057 osób.
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/2000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2500/3700
rodzice uczniów szkół
ponadgimnazjalnych: /150
nauczyciele i pedagodzy szkolni: /358
właściciele i pracownicy salonów
kosmetycznych, fryzjerskich: /19

liczba szkoleń/działań: 155
liczba odbiorców: 6227
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Starostwo Powiatowe:
600,00
Urząd Miasta: 750,00
Urząd Gminy: 3100,00
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Konferencje/debaty poświęcone
problematyce HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Inowrocław, Mogilno,Tuchola,
Toruń

Konferencje debaty poświęcone problematyce HIV/AIDS.
1. Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana z okazji
Światowego Dnia AIDS przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Toruniu (PSSE) , Polskie Towarzystwo
Higieniczne Oddział Toruńsko-Włocławski (PTH) oraz Urząd
Miasta Torunia. Honorowy Patronat nad konferencją sprawował
Prezydent Miasta Torunia, patronaty medialne - Telewizja Toruń
oraz dziennik "Nowości". W konferencji uczestniczyła młodzież i
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu toruńskiego,
pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz członkowie PTH
- ok. 160 osób
2. Konferencja ph. "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zagrożenia, odpowiedzialność, profilaktyka" zorganizowana przez
Komendę Powiatową Policji, Starostwo Powiatowe i PSSE w
Inowrocławiu. Pracownik pionu oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia PSSE przygotował stoisko informacyjne (plakaty, ulotki i
broszury o tematyce HIV/AIDS) oraz udzielał odpowiedzi na
nurtujące uczestników konferencji zagadnienia. W konferencji
uczestniczyło łącznie 250 osób (uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, pedagodzy szkolni).
3. Konferencja pn. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie" zorganizowana przez PSSE w Tucholi. Do
udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele 12
obiektów leczniczych z terenu powiatu tucholskiego. Spotkanie
miało na celu wymianę informacji i doświadczeń osób zawodowo i
społecznie związanych z problematyką HIV/AIDS. Uczestniczyło
w nim 11 osób.
4. Debata ph. "Dopalacze pochłaniają życie" zorganizowana przez
Kuratorium Oświaty, II LO Inowrocław, PSSE Inowrocław. W
ramach debaty nawiązano do problematyki HIV/AIDS w tym do
obchodów Światowego Dnia AIDS, testowania w kierunku HIV
oraz kampanii pod hasłem "HIVokryzja, wyleczmy się". Uczniom
przekazano materiały edukacyjne (ulotki, broszury). W spotkaniu
uczestniczyło 130 osób.
5. Debata profilaktyczna w Szkole Podstawowej w Gębicach
zorganizowana przez Powiatową Stację SantarnoEpidemiologiczna w Mogilnie. Uczestniczyli w niej uczniowie klas
V i VI szkoły podstawowej - 50 osób.
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przedstawiciele obiektów leczniczych:
/11
uczniowie i grono pedagogiczne szkół
różnego szczebla: /590

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 601
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

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
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
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Konkursy/olimpiady/ testy wiedzy
realizowane w ramach profilaktyki HIV
/AIDS.
—————————————————
PSSE: Alesandrów Kujawski, GolubDobrzyń, Rypin, Tuchola

Olimpiady/konkursy/testy wiedzy to formy dość często stosowane młodzież szkół gimnazjalnych: /236
w profilaktyce HIV/AIDS. W 2015 roku realizacji tego typu zadań
młodzież szkól ponadgimnazjalnych:
podjęły się 4 Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
/89
(PSSE) .
1. PSSE w Tucholi - XVI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS to
działanie które na stałe wpisało się w kalendarz działań
podejmowanych przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Tucholi. Jej adresatami byli uczniowie
szkołach gimnazjalnych powiatu tucholskiego. W eliminacjach
szkolnych uczestniczyło 70 uczniów natomiast w rozgrywkach
finałowych 23. Podsumowanie Olimpiady z udziałem władz
lokalnych miało miejsce w Gimnazjum nr 1 w Tucholi
(współorganizator konkursu) podczas uroczystości związanej z
obchodami Światowego Dnia AIDS. Fundatorem nagród był Urząd
Gminy w Tucholi.
2. PSSE w Rypinie - konkurs wiedzy ph. "Wiedza ratuje życie"
przeprowadzony został w Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kowalkach. Uczestniczyło w nim 70 uczniów .
3. PSSE w Golubiu -Dobrzyniu - konkursu plastyczny ph. ,, Nie
ryzykuję. Chronię swoje zdrowie" zorganizowany został w 2
szkołach ponadgimnazjalnych powiatu golubsko -dobrzyńskiego .
W konkursie uczestniczyło 25 osób. Nagrody konkursowe
ufundował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
4. PSSE w Aleksandrowie Kujawskim - w Zespole Szkół im.
Tadeusza Kościuszki w Służewie (klasy gimnazjalne I-II)
przeprowadzono ankietyzację, której celem było sprawdzenie
poziomu świadomości młodzieży na temat zagrożeń HIV/AIDS. W
ankietyzacji wzięło udział 96 uczniów.
4. PSSE Tuchola - w Zespole szkół Licealnych i Agrotechnicznych
w Tucholi wśród uczniów klas maturalnych przeprowadzony został
test wiedzy. Organizatorem inicjatywy był Zespół Katechetyczny
Szkoły oraz PSSE w Tucholi. W teście uczestniczyło 64 uczniów.

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 325
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

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
PIS: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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Narady dla powiatowych
koordynatorów programu ( pracownicy
PIS - pionów oświaty zdrowotnej i
promocji zdrowia) oraz partnerów
lokalnych z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

Przeprowadzona została 1 narada z powiatowymi koordynatorami
programu dotycząca podsumowania działań podjętych w 2014r
oku i ich organizacji w 2015 roku.
Ponadto odbyły się 3 narady z partnerami działań dotyczące
uczczenia Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS oraz organizacji
obchodów Światowego dnia AIDS (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział
Bydgoszcz , grono pedagogiczne Zespołu Szkół Specjalnych w
Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Pełnomocnik Wojewody ds.
Uzależniań HIV i AIDS).

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 38
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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
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grono pedagogiczne Zespołu Szkół
Specjalnych w Bydgoszczy: /3
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA : /3
Kujawsko-Pomorski Pełnomocnik
Wojewody ds. Uzależniań HIV i AIDS:
/1
pracownicy oświaty zdrowotnej i
promocji zdrowia - 19 PSSE: /31

94

Narady dotyczące pozyskania
partnerów i kontynuowania współprac
y.
—————————————————
11 Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych

Pracownicy 11 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
(pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia) przeprowadzili 34
narady z partnerami działań programowych. Narady
organizowane były głównie w celu pozyskania partnerów bądź
kontynuowania współpracy (ustalanie kierunków działań, zakresu
współpracy). Ich uczestnikami byli:
- dyrektorzy szkół i przedszkoli,
- nauczyciele wychowania przedszkolnego,
- nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół różnego szczebla,
- pracownicy podmiotów leczniczych w tym pielęgniarki
środowiska szkolnego,
- przedstawiciele władz samorządowych,
- przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
- lokalne media.
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Obchody Światowego Dnia AIDS.
W obchodach Światowego Dnia AIDS uczestniczyła większość
młodzież poniżej 15 r.ż.: /2050
————————————————— Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Do działań,
młodzież powyżej 15 r.ż.: /4582
WSSE Bydgoszcz i 16 PSSE
które podejmowano w rmach obchodów należą:
ogół społeczeństwa: /1368
- zamieszczenie na stronach internetowych Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych i Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bydgoszcz oraz w Biuletynach Informacji
Publicznej informacji na temat Światowego Dnia AIDS,
- nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami (dyrektorzy szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektorzy/kierownicy
obiektów kultury, przedstawiciele placówek służby zdrowia, PCK,
Stowarzyszenia Wolontariuszy Razem w Toruniu, urzędów miast i
gmin, lokalnych mediów) - narady/spotkania,
- wystosowanie pism intencyjnych do partnerów lokalnych w celu
podejmowania wspólnych inicjatyw,
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych Krajowego
Centrum ds. AIDS do instytucji partnerskich,
- nagłośnienie obchodów Światowego Dnia AIDS w lokalnych
mediach (3 rozgłośnie radiowe , 3 TV kablowe, 5 lokalnych gazet),
- happeningi uliczne, akcje w centralnych punktach miast, przed
siedzibami i w siedzibach PSSE (poradnictwo i rozdawnictwo
materiałów informacyjno-edukacyjnych w tym czerwonej kokardki
symbolu Światowego Dnia AIDS , układanie z płonących zniczy
czerwonej kokardki na znak solidarności z osobami żyjącymi z
HIV i chorymi na AIDS - PSSE Bydgoszcz, Chełmno, Tuchola),
- szkolne obchody Światowego Dnia AIDS ( apele, debaty,
prelekcje, warsztaty, konkursy, wystawy prac pokonkursowych,
inscenizacje, punkty informacyjno-edukacyjne, udział
pracowników PSSE-OZ w obchodach na zasadzie partnera bądź
współorganizatora),
- akcja anonimowego testowania w kierunku HIV zainicjowana
przez PSSE w Lipnie. Została przeprowadzona przy współpracy z
NZOZ Lekarze Rodzinni w Lipnie, Kujawsko-Pomorskim

STRONA 35 z 269

partnerzy programu: /715

liczba szkoleń/działań: 34
liczba odbiorców: 715
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

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 szkoleń/działań: 160
liczba odbiorców: 8000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 50

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
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem
wolontariuszy ''RAZEM'' w Toruniu. W ramach akcji (1-3 grudnia
2015 r.) można było wykonać anonimowo i bezpłatnie badanie w
kierunku HIV oraz uzyskać poradę specjalisty (przed i po teście) wykonano 10 testów oraz udzielono 15 porad (wszystkie wyniki
wykonanych badań były ujemne).
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Obchody Światowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy

Z okazji obchodów Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na
AIDS w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Bydgoszczy
Wojewódzka Stacja Sanitatno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy przeprowadziła akcję informacjjno-edukacyjną. W
ramach powyższego wydarzenia zorganizowana została wystawa
plakatów
o tematyce HIV/AIDS, która na terenie szkoły eksponowana była
przez cały miesiąc maj. W Dniu Pamięci o Zmarłych na AIDS
przeprowadzona została prelekcja dla młodzieży szkolnej,
zakończona dyskusją na temat tolerancji. W placówce
pozostawione zostały materiały informacyjno-edukacyjne z
zakresu HIV/AIDS, które dystrybuowane były w środowisku
szkolnym.
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
HIV/AIDS działający przy
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bydgoszczy.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" w Toruniu

Wzorem lat ubiegłych w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- ogół społeczeństwa: /482
Epidemiologicznej w Bydgoszczy (WSSE) działał Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS. Punkt funkcjonował na
zasadzie porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy WSSE
w Bydgoszczy, a Stowarzyszeniem Wolontariuszy "Razem" w
Toruniu. Można było w nim wykonać bezpłatnie i anonimowo
badanie w kierunku wirusa HIV oraz uzyskać poradę specjalisty.
W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 roku do Punktu
zgłosiły się 482 osoby. W 473 przypadkach wykonany został test
w kierunku HIV, a w pozostałych 9 udzielono jedynie porady. W
2015 roku wykryto 6 nowych, wcześniej nie zdiagnozowanych
przypadków zakażeń HIV.
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środowisko szkolne Zespołu Szkół
Specjalnych nr 5 w Bydgoszczy: /230

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 230
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 482
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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
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Realizacja tematyki HIV/AIDS w
ramach dwóch wojewódzkich
interwencji nieprogramowych
"Tatuaż -moda a zdrowie" oraz
"Bezpieczne wakacje".

Interwencję "Tatuaż - moda a zdrowie" realizowały 3 PSSE. Jej
adresatami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, studenci oraz klienci gabinetów
kosmetycznych i tatuażu. Głównym jej celem było zwiększenie
świadomości oraz wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych
wynikających z wykonywania zabiegów zdobienia ciała oraz
————————————————— sposobów im zapobiegania. W ramach przedsięwzięcia
WSSE i 19 PSSE
realizowany był blok poświęcony problematyce HIV/AIDS. Łącznie
w przedsięwzięciu uczestniczyło 1370 uczniów z 7 szkół
gimnazjalnych 4 szkół ponadgimnazjalnych.
interwencję "Bezpieczne wakacje realizowało" 19 PSSE.
Głównym jej adresatem była młodzież przebywająca w ośrodkach
letniego wypoczynku. Tematykę AIDS realizowano stosując
następujące formy działania: prelekcje, pogadanki, projekcje
filmów, konkursy, ekspozycje i rozdawnictwo materiałów
informacyjno-edukacyjnych. Interwencją objęto 26525
uczestników półkolonii, kolonii, obozów oraz 1381 kierowników i
właścicieli ośrodków wypoczynkowych oraz opiekunów dzieci i
młodzieży.

99

Szkolenie Młodzieżowych Liderów
Zdrowia.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

100

Udział w spotkaniach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE Bydgoszczy

młodzież przebywająca w ośrodkach
letniego wypoczynku: /26525
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: /1370
kadra ośrodków wypoczynkowych:
/1381

liczba odbiorców: 29276
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 34

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

Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia miało charakter
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/17
warsztatowy. Uczestniczyła w nim młodzież z bydgoskich szkół
ponadgimnazjalnych. Czterogodzinne warsztaty poprowadzili
edukatorzy profilaktyki HIV/AIDS z Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bydgoszczy w oparciu o wydawnictwa
metodyczne Krajowego Centrum ds. AIDS. Jak wskazuje
przeprowadzona ewaluacja uczniowie pogłębili swą wiedzę na
temat HIV/AIDS, a toczące się podczas zajęć dyskusje pozwoliły
im na dokonanie pozytywnych zmian w prezentowanych przez
siebie postawach i poglądach na powyższy temat .

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 17
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

W czerwcu 2015 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie
Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS. Podczas spotkania dokonano podsumowania
działań podejmowanych przez samorządy w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS oraz omówiono realizację priorytetowego programu
dotyczącego działalności punktów anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV. Spotkanie zakończyła dyskusja na
temat współpracy w ramach w/w programu.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 9
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

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

członkowie zespołu: 10/9

Razem:
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Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

101

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

102

Ekspozycje wizualne - gazetki
Ekspozycje ścienne wykonywane przez pracowników Państwowej ogół społeczeństwa
ścienne.
Inspekcji Sanitarnej. (Malbork, Nowy Dwór Gdański, Słupsk).
Petenci: 124/124
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

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

103

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
30485,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 16705,00
PIS: 130,00
Starostwo Powiatowe:
6400,00
Urząd Miasta: 4950,00
Urząd Gminy: 2300,00

Celem Przeglądu było promowanie zachowań zapobiegających
uzależnieniom oraz wspierających wzrost poziomu
odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie i
innych. Teatralna forma przedsięwzięcia sprzyja integracji
środowisk szkolnych i jest inspiracją do działań w zakresie
profilaktyki uzależnień poprzez kontakt ze sztuką. Adresatami
konkursu uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. W etapie
wojewódzkim wzięło udział 16 grup teatralnych.
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Przedszkola, Zakład karny: 7/7
Placówki szkolne gimnazjalne i
ponadgimnazjalne: 343/340

Finansowanie
Pozostałe

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
700/1406

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

104

Punkty informacyjne.
Punkty informacyjne organizowane były przez pracowników
————————————————— Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas imprez, festynów.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 5150/8141

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
PIS: 400,00

105

Wizytacje, w tym działania edukacyjne
podczas akcji letniej i zimowej.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

Dyrektorzy pl. szkolnych,
organizatorzy wypoczynku,
uczestnicy: 1346/1346

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

106

Wywiady prasowe.
Udzielanie wywiadów dotyczących problematyki HIV/AIDS,
————————————————— podczas organizacji interwencji nieprogramowej.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

pracownicy mediów: 5/9

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

107

Zamieszczenie informacji na stronach Informacje nt. HIV/AIDS na bieżąco były zamieszczane na
internetowych.
stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 1300/1300

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

108

Zamieszczenie informacji w
Ekspozycja plakatowa w autobusach zakładu komunikacji
autobusach.
miejskiej w Gdyni i w Lęborku.
—————————————————
1 WSSE, 18 PSSE województwa
pomorskiego

ogół społeczeństwa: 260/260

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

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie nadzoru
nad placówkami szkolnymi i placówkami wypoczynku letniego i
zimowego przeprowadzali wizytację i edukację uczestników
wypoczynku.
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109

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 174/234
młodzież powyżej 15 r.ż.: 154/469

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1008,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
Starostwo Powiatowe:
459,00
Urząd Miasta: 500,00
Urząd Gminy: 49,00

110

Organizacja narad i szkoleń.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej organizowali narady
————————————————— dla przedstawicieli placówek szkolnych i podmiotów leczniczych.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

Pedagodzy, nauczyciele i pielęgniarki:
170/266

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

111

Realizacja programu edukacyjnoprofilaktycznego pt. "Zapobieganie
zakażeniom HIV"

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1531/1531
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3340/3340

Planowana kwota: 8700,00
Wydatkowana kwota:
8700,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 0,00
Urząd Miasta: 8700,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Program ma na celu wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS
oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, realizowany jest w
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdańsku.

—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
112

Wykłady i prelekcje dla uczniów szkół Wykłady i prelekcje przeprowadzone były przez pracowników
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
1 WSSE, 18 PSSE województwa
pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 97/97
młodzież powyżej 15 r.ż.: 649/649

113

Tygodniowy punkt anonimowego i
bezpłatnego badania krwi w kierunku
HIV.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 230/318

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Gdyni przy współpracy z Urzędem Miejskim zorganizowali
tygodniowy punkt anonimowego i bezpłatnego badania krwi w
kierunku HIV.

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - sprzęt
Urząd Miasta: 18000,00
Razem:
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40 593,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Gorzów Wielkopolski
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HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

114

"Młodość wolna od uzależnień" kampania edukacyjna podczas
festiwalu "Przystanek Woodstock".
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

115

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie, w wiosce
uczestnicy festiwalu "Przystanek
festiwalowej, punktu konsultacyjnego dla uczestników "Przystanku Woodstock": 8000/6000
Woodstock", w którym udzielane będą porady i konsultacje z
zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
rozdysponowanych materiałów
edukacyjnych - 6000

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 2000,00

Kampania "Mój Walenty jest the best, Zaplanowano zorganizowanie trzeciej edycji lokalnej kampanii
idzie ze mną zrobić test".
informacyjnej z okazji Święta Zakochanych, we współpracy z
————————————————— lokalami gastronomicznymi powiatu żarskiego.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Żarach

ogół społeczeństwa: 150/
liczba kampanii: 1
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 1
hetero-, homo- i biseksualne): 150/

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

116

Kontynuacja kampanii edukacyjnej
W ramach kampanii kontynuowana będzie współpraca z
"Znam rekomendacje PTN AIDS.
podmiotami leczniczymi na terenie województwa lubuskiego.
Zlecam test na HIV.
Ponadto tematyka zostanie nagłośniona w lokalnych mediach.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

ogół społeczeństwa: /30000
pracownicy mediów: 20/10
pracownicy podmiotów leczniczych:
200/186

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

117

Obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na Zaplanowano zorganizowanie kampanii informacyjnej oraz
AIDS
rozpropagowanie obchodów ogólnopolskich w lokalnych mediach
————————————————— oraz szkołach ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

ogół społeczeństwa: /30000
pracownicy mediów: 20/10

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

118

Włączenie się w ogólnopolską
Kampanię "Jeden test. Dwa życia"
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

ogół społeczeństwa: /30000
pracownicy mediów: 20/
kobiety w ciąży oraz planujące ciążę:
/5000

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

119

Edukacja służb mundurowych w
Zaplanowano zorganizowanie cyklu szkoleń dla przedstawicieli
zakresie profilaktyki poekspozycyjnej. policji, pracowników Miejskiej Komendy Policji w Zielonej Górze.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zielonej Górze

pracownicy policji: 120/40

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 40
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 30,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne

Zasadniczym elementem kampanii będzie dystrybucja
tematycznych materiałów edukacyjnych oraz współpraca z
ginekologami i poradniami K w celu promocji badań w kierunku
zakażenia HIV u ciężarnych i planujących ciążę.
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Edukacja służb mundurowych w
Zaplanowano zorganizowanie szkolenia dla uczestników
zakresie profilaktyki poekspozycyjnej. kwalifikacji wojskowej z terenu powiatu międzyrzeckiego..
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Międzyrzeczu

uczestnicy kwalifikacji wojskowej:
46/46

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 46
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

121

Inicjowanie działań edukacyjnych
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS w
zakładach kosmetycznych,
fryzjerskich i gabinetach tatuażu.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zielonej Górze

pracownicy gabinetów
liczba odbiorców: 150
kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu: liczba podmiotów realizujących
150/150
zadanie: 1

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

122

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
Olimpiada skierowana do uczniów Zespołu Szkół Licealnych i
————————————————— Technicznych oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sulęcinie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/285

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 285
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Starostwo Powiatowe:
500,00

123

Organizacja narad ze
współrealizatorami i partnerami Progr
amu.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie narad z
partnerami i współrealizatorami działań, szczególnie w celu
omówienia zakresu i podziału zadań podczas organizacji
obchodów Światowego Dnia AIDS oraz Dnia Pamięci o zmarłych
na AIDS.

partnerzy: 70/238

liczba szkoleń/działań: 119
liczba odbiorców: 238
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

124

Powiatowa Olimpiada "HIV/AIDS a uz
ależnienia"
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku

Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego.
Zadania konkursowe polegają na rozwiązaniu testu wiedzy,
krzyżówki oraz rozwiązaniu sytuacji problemowej przez
trzyosobowe zespoły uczniów z wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych powiatu.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/300

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
950,00

125

Powiatowy Konkurs Wiedzy
Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
————————————————— powiatu żagańskiego.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Żaganiu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
1000,00

Inicjowanie działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki
HIV/AIDS w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i gabinetach
tatuażu. Dystrybucja materiałów, rozmowy indywidualne,
poradnictwo.
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Punkty informacyjno-edukacyjne
organizowane podczas lokalnych
imprez prozdrowotnych.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego
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W ciągu całego roku na terenie wszystkich powiatów
ogół społeczeństwa: /133000
województwa lubuskiego organizowane będą punkty informacyjnoedukacyjne podczas lokalnych imprez prozdrowotnych, w których
prowadzone będzie poradnictwo i kolportaż tematycznych
materiałów edukacyjnych. Punkty organizowane będą we
współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi oraz
instytucjami zaangażowanymi w ochronę zdrowia w powiatach.

liczba odbiorców: 133000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uruchomionych punktów
informacyjno-edukacyjnych - 118

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

Realizacja działań edukacyjnych
W szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzane będą
młodzież powyżej 15 r.ż.: /76807
wśród młodzieży szkół ponadgimnazja pogadanki, wykłady, prelekcje, warsztaty z wykorzystaniem metod
lnych.
aktywizujących młodzież.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

liczba odbiorców: 76807
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 140

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenia dla uczestników kwalifikacji
wojskowej wszystkich gmin (5)
powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku

liczba odbiorców: 266
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
liczba szkoleń/działań: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
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V Powiatowy Konkurs Wiedzy
Konkursem objęci są uczniowie szkół gimnazjalnych i
"Wiedza ratuje życia"
ponadgimnazjalnych powiatu świebodzińskiego. Nagrody
————————————————— rzeczowe przekazało Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Świebodzinie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /190
młodzież powyżej 15 r.ż.: /60
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Warsztaty dla młodzieży gorzowskich Zaplanowano zorganizowanie warsztatów dla młodzieży pięciu
szkól ponadgimnazjalnych.
wybranych szkół ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/326
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XVI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych
HIV/AIDS i uzależnieniach.
powiatu krośnieńskiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krośnie Odrz.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/200

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie pięciu szkoleń
inne: 250/266
dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej we wszystkich
gminach powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Podczas szkoleń
omówione zostaną drogi przenoszenia zakażenia HIV, możliwości
jego uniknięcia oraz zasady anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV. Ponadto wyemitowany zostanie
tematyczny film edukacyjny oraz prowadzona będzie dystrybucja
materiałów edukacyjnych.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
Starostwo Powiatowe: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00
liczba szkoleń/działań: 26
liczba odbiorców: 326
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 2000,00
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Inauguracja kampanii "Coś Was
łączy? Zrób test na HIV"
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie konferencji
prasowej z udziałem Lubuskiego Państwowego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., podczas której promowano
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV połączone z
poradnictwem okołotestowym, prowadzone w Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych.
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
W roku 2015 kontynuowana będzie działalność PKD przy
————————————————— Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie
Wojewódzka Stacja SanitarnoWlkp.
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
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Monitorowanie realizacji programu
profilaktyki HIV/AIDS w podległych
placówkach na terenie powiatów.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

ogół społeczeństwa: 30000/30000
przedstawiciele lokalnych mediów:
10/10

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

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

ogół społeczeństwa: 400/536

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
27535,00

liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 12
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań:
11
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół realizujących Krajowy
Program - 140
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów leczniczych
realizujących Krajowy Program 186
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
innych podmiotów realizujących
Krajowy Program - 101
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych wizytacji - 86

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

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzanie przez
realizatorzy Programu: 80/86
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne bieżących wizytacji
w placówkach realizujących program. Ponadto Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawować będzie nadzór nad
realizacją programu przez PSSE.

Razem:
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30,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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Realizacja Kampanii społecznej "Coś
Was łączy? Zrób test na HIV"
upowszechniającej informacje o HIV/A
IDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, urzędy miast i gmin,
lokalne media

W ramach realizacji Kampanii "Coś Was łączy? Zrób test na HIV"
publikowano informacje na stronach internetowych WSSE w
Katowicach i psse oraz zamieszczano symbol Czerwonej
Kokardki w Światowym Dniu AIDS, eksponowano plakat
kampanijny.

ogół społeczeństwa
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1. Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS.
2. Rozpowszechnienie informacji dot.
badania wiedzy i postaw dziennikarzy
odnośnie tematyki HIV i AIDS.
3. Organizacja konkursu na plakat do
kampanii "HIVokryzja. Wyleczmy się"
(PSSE Cieszyn).
4. Uroczyste podsumowanie
przeprowadzonego konkursu (PSSE
Częstochowa).
—————————————————
WSSE w Katowicach, PSSE w
Katowicach, PTH O/Śląski, psse woj.
śląskiego, lokalne media, Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach,

1. Zorganizowano uroczysty przemarsz młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych ulicami miasta Katowice celem okazania
solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich rodzinami, w
którym uczestniczyło 120 osób. Młodzież przygotowała na ten cel
tematyczne transparenty i otrzymała symboliczne czerwone
kokardki do przypięcia na odzież. Przemarsz (w asyście
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej) zakończył się w budynku
Altus Katowice, gdzie w Planet Cinema odbyła się emisja filmu pt.
"Witaj w klubie" dot. problematyki HIV/AIDS. Projekcja
poprzedzona była krótką prelekcją wygłoszoną przez pracownika
Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej WSSE w
Katowicach oraz spotem udostępnionym przez LeczHIV.pl
relacjonującym happening z okazji zeszłorocznego Światowego
Dnia AIDS w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem
objęła Telewizja Silesia.
2. Organizacja akcji edukacyjnej "W życiu jak w tańcu, każdy krok
ma znaczenie" dla młodzieży mysłowickich szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych połączona z wykładem nt. profilaktyki
HIV/AIDS (w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, w
Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach- PSSE
Katowice).
3. Przekazanie do mediów lokalnych informacji na temat badania
ankietowego dla dziennikarzy dot. ich wiedzy i postaw odnośnie
HIV/AIDS.
4. Organizacja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu cieszyńskiego na plakat promujący kampanię
"HIVokryzja. Wyleczmy się" (PSSE Cieszyn).
5. Połączenie obchodów Światowego Dnia AIDS z uroczystym
podsumowaniem konkursów i wręczeniem nagród laureatom
(PSSE Częstochowa).

pracownicy mediów: /21
uczniowie: /1879
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
330,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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1. Organizacja cyklu wykładów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych na
temat profilaktyki HIV/AIDS (PSSE
Katowice).
2. Organizacja szkolenia z zakresu
profilaktyki HIV dla kuratorów
sądowych powiatu żywieckiego
(PSSE Żywiec).
—————————————————
PSSE Katowice, PSSE Żywiec, PTZN
O/Katowice, PTOZ, PKD w Chorzowie

1. We współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Ochrony Pracy młodzież powyżej 15 r.ż.: /554
w Katowicach zorganizowano cykl wykładów dla młodzieży szkół kuratorzy sądowi: /18
ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki HIV/AIDS pt. "W życiu
jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie". Prelegentami byli
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
Oddziału w Katowicach.
2. We współpracy z Punktem Konsultacyjno-Diagnostycznym w
Chorzowie zorganizowano szkolenie nt. "Profilaktyka i
postępowanie poekspozycyjne w chorobach zakaźnych HIV, HCV,
HBV" dla kuratorów sądowych w Żywcu (PSSE Żywiec).
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Rozpowszechnianie informacji dot.
HIV/AIDS oraz Światowego Dnia
AIDS w lokalnych mediach oraz na
stronach internetowych WSSE w
Katowicach, psse woj. śląskiego,
instytucji oraz partnerów.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, TV Silesia, media, urzędy
miast i gmin, placówki ochrony
zdrowia

Zachęcano instytucje/lokalne media do umieszczania na swoich
stronach informacji o kampaniach dot. profilaktyki HIV/AIDS.
Na stronach internetowych WSSE w Katowicach i psse woj.
śląskiego umieszczono informacje:
- o akcji "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test"
- o kampanii społecznej "HIVokryzja. Wyleczmy się"
- o kampanii społecznej "Coś Was łączy? Zrób test na HIV"
- o konkursie wiedzy na temat HIV/AIDS dla kobiet w wieku
prokreacyjnym, organizowanym przez KC ds. AIDS w ramach
Kampanii "Jeden test. Dwa życia".
Na stronie internetowej TV Silesia ukazała się informacja o
przemarszu z okazji Światowego Dnia AIDS 2015.

ogół społeczeństwa
przedstawiciele placówek ochrony
zdrowia: /139
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych adresowanych do grup
docelowych.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego

Dystrybucja materiałów informacyjnych odbywała się podczas
różnorodnych akcji profilaktycznych, plenerowych, konkursów itp.
(ulotki, plakaty, broszury skierowane do młodzieży i ogółu
społeczeństwa, podkładki Mój Walenty itp.)

ogół społeczeństwa
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Podejmowanie działań w kierunku
propagowania anonimowego
testowania w kierunku wirusa HIV realizacja akcji "Mój Walenty jest the
best, idzie ze mna zrobić test" oraz
kampanii "Coś Was łączy? Zrób test
na HIV".
—————————————————
psse woj. śląskiego, Poradnia
Leczenia Uzależnień od Środków
Psychoaktywnych i Współuzależnień
w Chorzowie

1. Propagowanie anonimowego testowania w kierunku HIV
ogół społeczeństwa
podczas akcji profilaktycznych, punktów promocji zdrowia, imprez uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
masowych oraz w ramach akcji "Mój Walenty jest the best, idzie
/49
ze mna zrobic test" i kampanii "Coś Was łączy? Zrób test na HIV".
2. Przeprowadzenie bezpłatnych i anonimowych badań w
kierunku wirusa HIV dla młodzieży (PSSE Chorzów/PKD Chorzów
- 2 akcje: 26 luty, 4 grudzień).
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liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 572
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

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

liczba tytułów: 13

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 - lokal
pozafinansowe - kadra
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Udzielanie poradnictwa
metodycznego, rozmowy
indywidualne, narady w placówkach
ochrony zdrowia.
—————————————————
PSSE Bielsko-Biała, Bytom, Dąbrowa
Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec,
Wodzisław Śl.

Udzielanie poradnictwa metodycznego, omówienie
pracownicy zoz, pielęgniarki
merytorycznych aspektów działań podczas realizacji Krajowego
środowiska szkolnego: /417
Programu, rozmowy indywidualne z przedstawicielami środowiska
szkolnego i medycznego, przedstawicielami instytucji i organizacji
pozarządowych.

liczba podmiotów podejmujących
działania: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Podejmowanie działań edukacyjnych
w zakresie profilaktyki HIV, w tym
organizacja konkursów wiedzy o
HIV/AIDS oraz organizacja punktów
informacyjnych dla ogółu społeczeńst
wa.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, PCK, urzędy miast i gmin,
placówki oświatowo-wychowawcze,
placówki ochrony zdrowia,

1. Organizacja punktów informacyjnych z materiałami
edukacyjnymi m.in. podczas dni promocji zdrowia w mieście: 15
akcji w różnych instytucjach (WSSE w Katowicach), 8 akcji (PSSE
Bytom), 4 akcje (PSSE Cieszyn), 15 akcji (PSSE Dąbrowa), 1
akcja (PSSE Częstochowa), 1 akcja (PSSE Jaworzno), 4 akcje
(PSSE Kłobuck), 4 akcje (PSSE Lubliniec), 2 akcje (PSSE
Racibórz), 24 akcje (PSSE Ruda Śl.), 8 akcji (PSSE Rybnik), 3
akcje (PSSE Tychy), 10 akcji (PSSE Zawiercie), 2 akcje "Biała
sobota" i 1 akcja letnia (PSSE Żywiec).
2. Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" w placówkach
wypoczynku letniego.
3. Współorganizacja konkursu plastycznego dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Drogi przenoszenia HIV"
(PSSE Bytom).
4. Wystawa prac konkursowych (PSSE Bytom).
5. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz kadry pedagogicznej
(PSSE Chorzów).
6. Spotkania edukacyjne (prelekcje) dla młodzieży szkolnej i osób
w zakładzie karnym (PSSE Dąbrowa).
7. Organizacja IV Powiatowego Konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla
szkół gimnazjalnych (PSSE Częstochowa).
8. Organizacja konkursu plastycznego pt. "W życiu jak w tańcu,
każdy krok ma znaczenie" dla uczniów szkół gimnazjalnych
(PSSE Katowice).
9. Współorganizacja X edycji Konkursu wiedzy o HIV/AIDS (PSSE
Kłobuck).
10. Przeprowadzenie 3 spotkań edukacyjnych (wykład, ankieta,
film edukacyjny) w zakresie psychospołecznych aspektów
HIV/AIDS ph. "ABC HIV/AIDS" dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (PSSE Lubliniec).
11. Organizacja IX Konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych (PSSE Sosnowiec).
12. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych, rozwiązywanie
krzyżówki z zakresu wiedzy o HIV/AIDS, prezentacja
multimedialna, gazetka ścienna temtyczna w szkole
ponadgimnazjalnej (01.12.2015 PSSE Zawiercie).
13. Przeprowadzenie akcji profilaktycznej połączonej z prelekcją

liczba odbiorców: 38990

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
566,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /21381
społeczność lokalna i kadra
pedagogiczna: /17609

dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (09.12.2015 PSSE
Zawiercie).
14. Przeprowadzenie 2 spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół
gimnazjalnych dot. profilaktyki HIV, które prowadził ks. J.
Walusiak z KatolickiegoOśrodka Wychowania i Terapii Młodzieży
"Nadzieja" w Bielsku-Białej (29.01.2015, 11.03.2015 PSSE
Żywiec).
Razem:

STRONA 51 z 269

896,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis
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Audycja w Radiu Opatów.
W audycji przedstawiono założenia kampanii "Coś was łączy ?
————————————————— Zrób test na HIV".
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opatowie

ogół społeczeństwa: 1630/1630

144

Dystrybucja materiałów
akcydensowych przez Wojewódzką
Stację Sanitarno - Epidemiologiczną
w Kielcach do Powiatowych Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznych woj.
świętokrzyskiego oraz rozdawnictwo
materiałów do współpracujących
jednostek oraz osób fizycznych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

145

Informacje dotyczące HIV/AIDS na
Zamieszczono informacje dot. HIV/AIDS na stronach
stronach internetowych WSSE i PSSE internetowych WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego oraz
oraz w mediach lokalnych.
informowano media lokalne.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

146

Koncert solidarności z chorymi na
Koncert zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia
ogół społeczeństwa: 300/300
AIDS i nosicielami wirusa HIV "Żyj
AIDS. W czasie koncertu wystąpili uczniowie jędrzejowskich szkół.
bez ryzyka".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Jędrzejowie,
Oddział Rejonowy PCK w
Jędrzejowie, Komenda Powiatowa
Policji

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach
ogół społeczeństwa: 33800/33872
przekazuje materiały akcydensowe do Powiatowych Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznych, które następnie przekazywane są
jednostką biorących udział w popularyzacji profilaktyki HIV/AIDS
oraz osobom fizycznym biorącym udział w organizowanych
przedsięwzięciach.
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ogół społeczeństwa: 6000/6700

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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: 600,00
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Wystawy edukacyjne w PSSE.
Wystawy zorganizowano w ramach obchodów Światowego Dnia
————————————————— AIDS.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opatowie

ogół społeczeństwa: 100/100

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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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Etapy powiatowe "Wojewódzkiej
Olimpiady Wiedzy o AIDS".
—————————————————
Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne woj.
świętokrzyskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 250/277

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 277
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 2100,00

149

Ankietyzacja młodzieży w szkole pona Ankietyzacje przeprowadzono w celu sprawdzenia poziomu
dgimnazjalnej.
posiadanej wiedzy na temat HIV/AIDS.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Zawodowego w
Ostrowcu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/76

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 76
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

150

Etap wojewódzki "Olimpiady Wiedzy o W etapie wojewódzkim "Olimpiady Wiedzy o AIDS" uczestniczyli
AIDS".
uczniowie z 24 szkół gimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach, Zarząd
Okręgowy PCK w Kielcach

młodzież poniżej 15 r.ż.: 31/31

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 31
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1100,00
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Happening w ramach obchodów
Happening zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i
Światowego Dnia AIDS.
Hotelarskich w Sandomierzu.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sandomierzu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 280/280

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 280
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

Wojewódzka Olimpiada wiedzy o AIDS skierowana była do
uczniów szkół gimnazjalnych z terenu woj. świętokrzyskiego.
Zadanie realizowało 11 Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych woj. świętokrzyskiego. Udział wzięły 73
gimnazja.
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Impreza prozdrowotna dla młodzieży Imprezę zorganizowano w Spółdzielczym Domu Kultury w
szkół gimnazjalnych "Nie zamieniaj
Starachowicach. Impreza złożona była z 2 części: edukacyjnej i
serca w twardy głaz".
konkursowej. Udział wzięły 4 szkoły gimnazjalne.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Starachowicach,
Oddział Okręgowy PCK, Urząd
Miasta, Spółdzielczy Dom Kultury

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/120

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 120
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Impreza prozdrowotna
W czasie imprezy podsumowano etapy międzyszkolne i etap
podsumowująca konkurs wiedzy o
powiatowy konkursu wiedzy o HIV/AIDS. Konkurs skierowany był
HIV/AIDS.
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Staszowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konferencja "Więcej wiesz - mniej ryz W konferencji uczestniczyli laureaci "Olimpiady Wiedzy o AIDS"
ykujesz".
oraz zaproszeni goście.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach, Zarząd
Okręgowy PCK w Kielcach, Św.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli

uczniowie, nauczyciele, zaproszone
osoby: 42/42

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 42
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 300,00

155

Konkurs powiatowy "Wiedza o HIV/AI Konkurs skierowany był uczniów szkół ponadgimnazjalnych
DS".
powiatu staszowskiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Staszowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/300

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs wiedzy "Co musisz wiedzieć
o HIV/AIDS".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitaroEpidemiologiczna w Busku Zdroju

młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/5
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/8
nauczyciele, zaproszeni gości: 10/13

liczba odbiorców: 36
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
183,50
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu buskiego. Honorowy patronat nad
konkursem objął Starosta Buski. Podsumowanie konkursu odbyło
się w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
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Powiatowy Konkurs Literacki "Nie
Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Zadaniem
zamieniaj serca w twardy głaz".
było napisanie opowiadania dot. kolegi zakażonego wirusem HIV.
————————————————— Udział zgłosiły 4 szkoły gim.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Starachowicach,
Oddział Okręgowy PCK, Urząd
Miasta, Spółdzielczy Dom Kultury

młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/8

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 300,00
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Spotkania edukacyjne dla młodzieży z Spotkania zorganizowano dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
osobą chorą na AIDS.
ponadgimnazjalnych oraz wychowanków internatu przy Zespole
————————————————— Szkół Nr 2.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Włoszczowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/350

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 350
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 350,00
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Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Na 2 spotkaniach edukowano uczniów szkoły gimnazjalnej.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sandomierzu

młodzież poniżej 15 r.ż.: 45/45

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 45
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

160

Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Spotkania edukacyjne młodzieży z przedstawicielem Fundacji
————————————————— "Res Humanae". W spotkaniach udział wzięło 6 szkół
Powiatowa Stacja Sanitarnoponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Epidemiologiczna w Końskich,
GKRPA w Końskich

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/503

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 503
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

161

Spotkania edukacyjne dla młodzieży. W spotkaniach uczestniczyła młodzież ponadgimnazjalna powiatu młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/200
————————————————— skarżyskiego. Spotkania odbyły się z udziałem terapeuty
Powiatowa Stacja Sanitarnouzależnień i psychologa.
Epidemiologiczna w Skarżysku
Kamienna

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkanie edukacyjne dla uczniów
szkoły gimnazjalnej.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitaroEpidemiologiczna w Busku Zdroju

W programie spotkania znalazła się min. prezentacja
multimedialna dot. sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS i
zagadnienia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, założenia
ogólnopolskiej kampanii i film edukacyjny.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/52
wychowawcy: 2/2

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 54
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkanie edukacyjne w schronisku
dla nieletnich.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Busku Zdroju

Spotkanie edukacyjne odbyło się w Schronisku dla Nieletnich w
Gackach. W programie spotkania min. była prezentacja
multimedialna, dwa filmy edukacyjne i założenia ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej "Coś was łączy ?".

młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/33
wychowawcy: 3/3

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 36
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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

164

Współorganizacja imprezy szkolnej
Współorganizowano edukacyjną imprezę w V LO w Kielcach.
podsumowującej XII edycję konkursu
szkolnego "Moja wiedza o AIDS".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/40

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 40
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne dla dzieci ze
Edukacja dzieci została przeprowadzona w 5 klasach pierwszych
szkoły podstawowej.
i 2 oddziałach "0" szkoły podstawowej w oparciu o książeczki i
————————————————— kolorowanki - "Mali przyjaciele", "Zawsze razem".
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opatowie

dzieci ze szkoły podstawowej:
130/140

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 140
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne dla młodzieży lice Zajęcia przeprowadzono w 2 liceach kieleckich.
alnej.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/100

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne dla młodzieży lice Zajęcia przeprowadzono w V LO w Kielcach. W zajęciach
alnej.
uczestniczyli uczniowie i nauczyciele II klas licealnych. Oprócz
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS zaprezentowano również profilaktykę HCV.
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 324/324

liczba szkoleń/działań: 20
liczba odbiorców: 324
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
183,50

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

168

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

-Kontynuowanie kampanii edukacyjnej
pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test
na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.
-Prowadzenie kampanii społecznych,
informacyjnych:
"Coś was łączy? Zrób test na HIV"
"HIVokryzja. Wyleczmy się";
-Organizacja kampanii "Światowy
Dzień AIDS 2015".

-Informowanie pisemne o realizacji w/w kampanii instytucji
współpracujących ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi woj.
małopolskiego: podmiotów leczniczych, placówek nauczania i
wychowania, instytucji samorządowych i innych placówek.
-Zamieszczanie informacji o kampaniach na stronach
internetowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
-Przesyłanie do lokalnych mediów informacji prasowych wraz z
elektroniczną wersją materiałów kampanijnych.
-Udzielanie wywiadów dla lokalnych mediów.
-Udzielanie porad podmiotom medycznym oraz placówkom
————————————————— nauczania i wychowania w zakresie realizacji kampanii.
Wojewódzka i Powiatowe Stacje
-Organizowanie i współorganizowanie stoisk
Sanitarno-Epidemiologiczne
informacyjnoedukacyjnych w siedzibach stacji sanitarnoepidemiologicznych, placówkach nauczania i wychowania,
wyższych uczelniach, instytucjach samorządowych, podmiotach
leczniczych.
-Prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego w podmiotach
leczniczych.
-Zorganizowanie przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Krakowie konferencji prasowej z okazji
Światowego Dnia AIDS oraz Europejskiego Tygodnia Testowania
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie -30.11.2015 r.
-W ramach porozumienia Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Wadowicach z Zakładem Karnym w
Wadowicach kontynuowana była edukacja osób pozbawionych
wolności - prezentacja multimedialna ;Ciesz się życiem;
Zapobieganie HIV; oraz przedstawienie założeń i celów
kampanii."Coś was łączy? Zrób test na HIV".
-Promowanie wśród lekarzy ginekologów, położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w kierunku HIV kobietom planującym
ciążę, w ciąży oraz ich partnerom poprzez przekazywanie
materiałów informacyjnych opracowanych dla potrzeb kampanii
"Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka".
-Przeprowadzenie akcji informacyjnej (Miechów)wśród
społeczności lokalnych w 4 Wiejskich Świetlicach Kół Gospodyń
Wiejskich w Konaszówce, Tochołowie, Antolce, Zarszynie oraz
Urzędzie Gminy w Książu Wielkim. Propagowanie testowania w
kierunku HIV do kobiet oraz udzielenie porad przedstawicielkom
w/w placówek.
-Prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjno-informacyjnych
do realizacji w/w kampanii.
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Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 40000/30000
liczba kampanii: 4
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 390
hetero-, homo- i biseksualne):
15000/19000
pracownicy mediów: 50/20

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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Edukacja:
- nauczycieli, pedagogów szkolnych
realizujących tematykę profilaktyki
HIV/AIDS z młodzieżą szkolną,
- uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Wojewódzka i Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne

-przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych ( 11 grudnia 2015
roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w
Krakowie) dla nauczycieli realizujących tematykę HIV/AIDS w
szkołach ponadgimnazjalnych. W tym celu wykorzystano grę
planszową Jeden Świat edukującą młodzież w zakresie
profilaktyki zakażeń HIV i promującą postawę tolerancji wobec
osób seropozytywnych. Jest to projekt edukacyjny krakowskiego
Stowarzyszenia Jeden Świat z którym od lat współpracujemy. Gra
planszowa o HIV ma na celu przekazanie młodzieży w sposób
przyjazny, niestandardowy i angażujący trudną wiedzę z zakresu
profilaktyki zakażeń wirusem HIV. Środki na realizację projektu
pochodzą z grantu przyznanego Stowarzyszeniu przez Gilead
Sciences Poland w konkursie Pozytywnie Otwarci.
-prowadzenie w szkołach lekcji edukacyjnych, prelekcji, wykładów,
projekcji filmów, dyskusji,
-współpracę z pielęgniarkami placówek nauczania i wychowania w
zakresie realizacji profilaktyki HIV/AIDS,
-wypożyczanie filmów oraz innych pomocy dydaktycznych i
literatury dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS,
-wykonywanie ekspozycji wizualnych,
-prowadzenie poradnictwa metodycznego i kolportaż materiałów
edukacyjnych na wypoczynkach letnich (wakacje) i zimowych,
-wizytowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS: placówek nauczania i wychowania oraz
podmiotów leczniczych,
-prowadzenie monitoringu działań w placówkach szkolno wychowawczych,
-świadczenie merytorycznej pomocy przez pracowników Inspekcji
Sanitarnej dla nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
- prezentowanie założeń Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na naradach, szkoleniach,
konferencjach organizowanych przez Stacje SanitarnoEpidemiologiczne,
- udział pracownika Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krakowie jako prelegenta w szkoleniu
organizowanym przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Brzesku dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych,
- organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
miechowskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, gorlickiego i
wielickiego,
- przeprowadzenie konkursów:
- Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS(Nowy Targ);
Etap szkolny: liczba uczniów uczestników konkursu: 264
15 grudzień 2015 rok, etap powiatowy:
liczba szkół uczestniczących: 27,liczba uczniów: 73,
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 6000/12000
młodzież powyżej 15 r.ż.:
10000/15000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
10000/21000

liczba szkoleń/działań: 934
liczba odbiorców: 48000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 454

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

-Szkolna Olimpiada Wiedzy o AIDS(Chrzanów) - Zespole Szkół
Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini przeprowadzona wśród
uczniów klas I.,
-Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
gimnazjalnych(Olkusz) zorganizowany wspólnie z Gimnazjum Nr
3 w Olkuszu i z Wydziałem Polityki Społecznej i Promocji
Starostwa Powiatowego w Olkuszu Gdy wiesz wszystko o wirusie,
możesz przeciwstawić mu się; (IV edycja); udział w konkursie
wzięli przedstawiciele z 7/23 szkól gimnazjalnych z terenu powiatu
olkuskiego czyli 30 % placówek,
-Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (Olkusz) zorganizowany wspólnie z
Wydziałem Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego
w Olkuszu Coś Was łączy? Zrób test na HIV; udział w konkursie
wzięli przedstawiciele 7/9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu olkuskiego, czyli 78 %,
-Powiatowy Konkurs na transparent antydyskryminacyjny o
tematyce HIV-AIDS (Gorlice) - dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych,
-Powiatowy konkurs plastyczny: Nie daj szansy (Limanowa)w
związku z obchodami Światowego Dnia AIDS. Konkurs
zorganizowano we współpracy ze Starostwem Powiatowym,
Limanowskim Domem Kultury, Biblioteką Pedagogiczną w
Limanowej. Do PSSE Limanowa wpłynęło 17 prac z 3 szkół
ponadgimnazjalnych. W dniu 8 grudnia 2015 r. odbyła się
impreza rozdania nagród. Fundatorem nagród było Starostwo
Powiatowe w Limanowej. Prace konkursowe zostały
wyeksponowane w Bibliotece Pedagogicznej na okres 1 miesiąca.
-Konkurs o tematyce HIV/AIDS "Krzyżówka edukacyjna"
przeprowadzony w Zespole Szkół nr 2 w Bochni.
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Przekazywanie pozyskanych i
opracowanych informacji w zakresie
realizacji Programu do wszystkich
podmiotów współpracujących z
Państwową Inspekcja Sanitarną
województwa małopolskiego.
—————————————————
Wojewódzka i Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne

-przekazywanie informacji w pierwszej kolejności do 19
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz do innych
placówek współpracujących w tym
zakresie na terenie województwa, w tym do mediów,
-umieszczanie informacji o podejmowanych działaniach dot.
profilaktyki HIV/AIDS na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych oraz partnerów działań,
-prowadzenie dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych
do placówek współpracujących w tym zakresie na terenie
województwa,
-udzielanie poradnictwa w zakresie realizacji zadań,
-organizowanie stoisk informacyjno-edukacyjnych, ekspozycji
wizualnych w placówkach nauczania i wychowania, podmiotach
leczniczych, instytucjach samorządowych,
-zamieszczenie w Biuletynie Wojewódzkiej Stacji sanitarnoEpidemiologicznej w Krakowie informacji dotyczącej
podejmowanych działań w zakresie realizacji Programu w 2015
roku.

statystyki odwiedzin stron
internetowych: brak danych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych.
—————————————————
Wojewódzka i Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne

Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych otrzymanych z ogół społeczeństwa: 10000/8500
Krajowego Centrum ds. AIDS do:
-19 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
-324 placówek nauczania i wychowania,
-423 podmiotów leczniczych,
-87 jednostek samorządowych oraz innych placówek.

liczba tytułów: 21
nakład: 15000

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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-Koordynowanie pracą Zespołu do
spraw realizacji Programu.
-Inicjatywa zorganizowania w 2016
roku krajowej konferencji i
prowadzenie w tym zakresie
przygotowań.
-Udział i współorganizacja szkoleń w
zakresie profilaktyki zakażeń wirusem
HIV.
-Inicjatywa przeprowadzenia w 2016
roku wojewódzkiej kampanii
zachęcającej młode kobiety i ich
partnerów do testowania.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krakowie

-Zorganizowano 2 spotkania Zespołu,
- Podpisano Porozumienie ze Stowarzyszeniem Jeden Świat na
realizacje krajowej konferencji HIV/AIDS w 2016 roku,
- Przeprowadzono 4 narady dot. organizacji konferencji,
- Nawiązano współpracę z Wojewódzkim Konsultantem ds.
Ginekologii i Położnictwa,
- Wzięto udział w 4 dniowych warsztatach zorganizowanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS dot. opracowania nowego Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
lata 2017-2020,
- Przeprowadzono 2 szkolenia dla personelu Szpitala MSW w
Krakowie, 1 dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz 1 dla
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego
(wrzesień, październik 2015 r.).
- Wzięto udział w imprezie edukacyjnej ;Tramwaj zwany
świadomością;;skierowanej do mieszkańców Krakowa w dniu
21.10.15 r. zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie oraz Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Woj. Małopolskiego.
- Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla nauczycieli
realizujących tematykę HIV/AIDS w szkołach
ponadgimnazjalnych- listopad 2015r.
- Podjęto działania w celu zaplanowania na 2016 rok kampanii
edukacyjnej skierowanej do pracowników podmiotów leczniczych
oraz do młodych kobiet, dot. testowania w kierunku HIV.
- Udział w 2 spotkaniach Międzyinstytucjonalnej Platformy
Współpracy ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Zakopanem
(czerwiec oraz grudzień 2015 r.).
- Udział w krajowej konferencji z okazji Światowego Dnia AIDS w
dniu 1-2.12.2015 r. w Warszawie.

jednostki samorządu terytorialnego:
3/3
terenowe organy administracji
rządowej: 19/19

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

Razem:
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5 000,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

173

Ogólnopolska medialna kampania spo
łeczna
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Zadanie było realizowane poprzez propagowanie wszystkich
przekazywanych z KC AIDS treści związanych z Kampaniami i
akcjami: "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test",
"Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka", "HIVokryzja. Wyleczmy się", "Coś Was łączy? Zrób test
na HIV", Europejski Tydzień Testowania;
Zasadnicze działania polegały na przeprowadzaniu rozmów z
partnerami kampanii, udostępnieniu placówkom nauczania i
zakładom opieki zdrowotnej informacji o kampaniach, udzielaniu
indywidualnych porad, przeprowadzaniu rozmów
Nawiązano kontakt z lokalnymi środkami masowego przekazu;
przygotowano dla nich materiały prasowe. Wykonano 49
ekspozycji wizualnych a placówkom udostępniano materiały
edukacyjne ulotki, składanki do wykonania ekspozycji.
Zamieszczano informacje na stronach internetowych.
Propagowano treści kampanii poprzez rozdawnictwo materiałów
podczas masowych imprez i festynów.
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Edukacja społeczeństwa poprzez
działania informacyjne podczas akcji
masowych
—————————————————
WSSE i 12 PSSE

Zadanie realizowano poprzez organizację punktów informacyjnych ogół społeczeństwa: /10248
i edukacyjnych w ramach masowych imprez środowiskowych
takich jak festyny, pikniki rodzinne, dożynki. Były to
Festyn profilaktyczny, Piknik Grunt to Rodzinka i Konferencja w
PSSE Biała Podlaska; punkt informacyjny podczas Dni Biłgoraja
w PSSE Biłgoraj; Punkty konsultacyjno-informacyjne -12 podczas
akcji Sierpień ze Zdrowiem oraz w Miejskim Samodzielnym
Publicznym ZOZie i Bursie Międzyszkolnej w PSSE Chełm; Letni
Piknik Zdrowotny, Weź sobie zdrowie do serca&#8221;- PSSE
Janów Lubelski; 3 punkty informacyjne podczas masowych imprez
lokalnych w PSSE Kraśnik; punkty informacyjno-edukacyjne
podczas Ekopikniku Rodzinnego na Wrotkowie i podczas akcji
profilaktycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie w PSSE
Lublin; 3 punkty informacyjne: w czasie dożynek powiatowych i
podczas okolicznościowych spotkań osób zaangażowanych
lokalnie w promocję zdrowia w PSSE Łęczna; 2 punkty
informacyjno- edukacyjne podczas festynów gminnych Święta
Truskawki w Gołębiu i Górze Puławskiej w PSSE Puławy; 2
stoiska informacyjne w czasie festynów gminnych w PSSE
Radzyń Podlaski; 3 stoiska informacyjne podczas Pikniku
Rodzinnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Swatach,
Dożynek Gminnych w Rykach i Dożynek Powiatowych w Stężycy
w PSSE Ryki; punkt informacyjno edukacyjny Krew dla Polski w
PSSE Tomaszów Lubelski; 4 stoiska promocji zdrowia podczas
Dożynek powiatowych i gminnych w Jacni, imprez
środowiskowych na Osiedlu M. Rataja i Osiedlu Jana
Zamojskiego, Dni Krasnobrodu w PSSE Zamość. W punktach
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Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: /98821
liczba podmiotów realizujących
pracownicy mediów: /20
zadanie: 21
internauci: /19550
liczba kampanii: 4
kobiety planujące ciążę
młodzież: /997
kobiety w ciąży i ich partnerzy
kobiety w wieku prokreacyjnym: /3167
pracownicy administracji
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia: /585
pracownicy oświaty: /100

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 82

Planowana kwota: 250,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
PIS: 0,00

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
959,94
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

informacyjno -edukacynnych i stoiskach promocji zdrowia których
łącznie było 35 prowadzono rozmowy i instruktaże, udzielano
porad profilaktycznych, organizowano formy wizualne i
prowadzono rozdawnicwo materiałów. W organizację tych imprez
było zaangażowanych 15 Urzędów Miast, 4 Starostwa Powiatowe
oraz Zakłady Opieki Zdrowotnej;
175

Konkursy wiedzy, olimpiady i
konkursy plastyczne, wystawy pokonk
ursowe
—————————————————
10 PSSE

Zadanie było realizowane w 10 PSSE, w tych powiatach w których
znajdują się partnerzy gotowi do sfinansowania nagród dla
laureatów konkursów. W niektórych powiatach jak np. Ryki,
Chełm, Parczew i Zamość konkursy mają kilkunastoletnią tradycję
i odbywają się co roku na poziomie powiatowym. W innych jest to
działanie środowiskowe na bazie 1 lub kilku placówek, które
integrują środowisko lokalne.
Poszczególne PSSE były inicjatorami lub rzadziej
współorganizatorami następujących wydarzeń związanych
tematycznie z profilaktyką HIV/AIDS:
PSSE Chełm: Olimpiada ABC Profilaktyki, Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Życia; PSSE Janów Lubelski: Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS w Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku; PSSE
Kraśnik: Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu; PSSE
Lubartów: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS w Bursie
Szkolnej w Lubartowie; Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na
temat HIV na plakat; PSSE Opole Lubelskie: IV Powiatowa
Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS; PSSE Parczew: VII Powiatowa
Olimpiada Wiedzy o HIV; PSSE Puławy Międzyinternacki Konkurs
z zakresu HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej ( kategorie: test
wiedzy, quiz, artykuł prasowy, reportaż radiowy, konkurs
plastyczny); PSSE Radzyń Podlaski: Konkurs Wiedzy dla
młodzieży szkół gimnazjalnych; PSSE Ryki: XII Powiatowy
Konkurs Wiedzy o AIDS; PSSE Zamość: Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Życia.
Pracownicy oświaty organizują narady w związku z konkursami,
opracowują i weryfikują regulaminy konkursów, uczestniczą w
obradach komisji konkursowych, sprawdzaniu testów,
niejednokrotnie przekazują informacje na temat HIV AIDS
bezpośrednio młodzieży szkolnej jako edukatorzy lub poprzez
udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom. Zazwyczaj są
także odpowiedzialni za zakup, rozdysponowanie nagród i
rozliczenie się z jednostką, która wydatkuje środki na ten cel.
Często jedynymi nagrodami, tam gdzie brakuje sponsorów są
drobne gadżety przekazywane przez WSSE w Lublinie z KC ds.
AIDS lub wyłącznie dyplomy i pisemne podziękowania.
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pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
młodzież powyżej 15 rż.: /3939
młodzież poniżej 15 rż.: /387

liczba programów oraz inicjatyw:
17
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 2390,00
Wydatkowana kwota:
3513,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 873,00
PIS: 714,00
Starostwo Powiatowe:
1926,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS w
województwie lubelskim
—————————————————
WSSE i 18 PSSE

Zadanie było realizowane poprzez inspirowanie placówek (
pisemnie i w formie narad) oraz udział przedstawicieli 10 PSSE w
imprezach edukacyjnych na bazie placówek nauczania. W ramach
tego przeprowadzono między innymi: 2 szkolenia w Zespole
Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej wyeksponowano tam
również formy wizualne i prace plastyczne uczniów, 2 akcje
informacyjne przypinania czerwonych wstążeczek w szkołach
ponadgimnazjalnych, w Chełmie oraz mieszkańcom Puław,
podsumowanie konkursu plastycznego, zorganizowanie wystawy
prac plastycznych i nagrodzenie laureatów konkursu,
Przedstawienie w wykonaniu uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w
Radzyniu Podlaskim i wiele innych.
Ponadto skierowano do kierowników ZOZów i placówek
nauczania pisma z aktualną informacją o zmienionym adresie
PKD w Lublinie oraz na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w kraju i w województwie lubelskim, wykonywano ekspozycje
wizualne -38, zamieszczano informacje na stronach internetowych
-13, wykonywano prezentacje multimedialne, przeprowadzano
prelekcje oraz indywidualne rozmowy z osobami
zainteresowanymi jak również skierowano 5 informacji do środków
masowego przekazu. Informację o PKD w Lublinie propagowano
za pośrednictwem mediów (PSSE w Chełmie za pośrednictwem
Radia BonTon, PSSE w Lublinie za pośrednictwem Radia eR ,
PSSE Świdnik Tygodniku Głos Świdnika i w Lokalnej Telewizji
Kablowej) oraz stron internetowych.

ogół społeczeństwa: /50082
pracownicy ochrony zdrowia: /550
pracownicy oświaty: /465
młodzież : /5776

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 126

Planowana kwota: 150,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
PIS: 0,00

177

Edukacja w zakresie podstawowej
wiedzy o HIV/AIDS dzieci i młodzieży
szkolnej
—————————————————
14 PSSE

Edukacja młodzieży szkolnej jest najczęściej realizowana przez
kadrę pedagogiczną w placówkach nauczania, jednak pracownicy
oświaty na zaproszenie dyrekcji szkół realizują spotkania
profilaktyczne w formie zaplanowanych szkoleń, warsztatów lub
wykładów, najczęściej jako zaproszeni goście przeprowadzają
pogadanki i prelekcje -26, prezentacje multimedialne -19,
rozmowy indywidualne i poradnictwo profilaktyczne, czytanie
książeczek, emisja filmów. Częstym miejscem edukacji były
Placówki zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w
okresie letnim i zimowym.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1448
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1913
uczestnicy zorganizowanego
wypoczynku na koloniach i obozach:
/4421

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 7782
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 174
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pogadanek i prelekcji 26,
prezentacje multimedialne-19,
rozmowy i porady 64, ankieta i
emisja filmu

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 88,39
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

178

Edukacja w zakresie podstawowej
wiedzy o HIV/AIDS grup zawodowych
i społecznych
—————————————————
WSSE i 13 PSSE

Zadanie było realizowane poprzez udzielanie wsparcia
merytorycznego i metodycznego nauczycielom w placówkach
nauczania: 452 osoby w 86 gimnazjach, 52 szkołach
ponadgimnazjalnych 1 wyższej uczelni; porad i instruktaży
92pracownikom usługowych zakładów fryzjerskich i
kosmetycznych w 22 zakładach, 15 pracownikom socjalnym,
pracownikom służb mundurowych i innym.. Oprócz tego
realizowano szkolenia -6, narady -14, wykłady -2. Najczęściej
realizowaną formą były rozmowy i instruktaże, których łącznie
przeprowadzono 678.

pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia: /888
pracownicy oświaty : /452
pracownicy socjalni: /15
pracownicy zakładów usługowych: /92
słuzby mundurowe: /124

liczba odbiorców: 1571
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 356
Wskaźnik dodatkowy 1: rozmowy i
instruktaże -678, szkolenia - 7,
narady-14

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota:
179,73
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych Dystrybucję materiałów edukacyjnych prowadzono w środowisku
————————————————— lokalnym do placówek nauczania i wychowania 434; zakładów
20 PSSE
opieki zdrowotnej 410, do zakładów pracy, miejskich i gminnych
ośrodków pomocy społecznej 170, placówek wypoczynku 80

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty

Wskaźnik dodatkowy 1:
dystrybucja w zozach 410,
MOPSach170, placówkach
wypoczynku 80
Wskaźnik dodatkowy 1:
dystrybucja w placówkach
nauczania 434
Wskaźnik dodatkowy 1: kąciki
czytelnicze -91, punkty
informacyjne i stoiska -39
Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - kadra

4 741,06

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

180

1. Kampania: Jeden test. Dwa życia.
Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka.
2. Akcja profilaktyczna z okazji
WALENTYNEK.
3. Kampania społeczna Coś was
łączy? Zrób test na HIV, realizowana
od listopada 2015 r.
4. Kampania społeczna HIVokryzja.
Wyleczmy się.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

181

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Organizacja i koordynacja na podległym terenie /powiatowym,
wojewódzkim/. Zamieszczanie informacji i materiałów
edukacyjnych na stronach internetowych WSSE w Łodzi i 21
PSSE województwa łódzkiego.

Finansowanie
Pozostałe

kobiety, lekarze ginekolodzy, osoby
pełnoletnie: 10760/12200

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

Dystrybucja materiałów
Dystrybucja materiałów do 21 PSSE województwa łódzkiego
informacyjnych i edukacyjnych
otrzymanych z KC ds. AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

ogół społeczeństwa

liczba programów oraz inicjatyw:
21
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Wydano
29220 szt. materiałów /ulotek,
składanek, broszurek, podkładek,
kalendarzy/.

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

182

Ekspozycje wizualne.
Przygotowanie oraz ekspozycja materiałów edukacyjnych na
————————————————— terenie WSSE i PSSE województwa łódzkiego.
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego

ogół społeczeństwa

liczba programów oraz inicjatyw:
24
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

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

183

Obchody Światowego Dnia AIDS.
Organizacja oraz przeprowadzenie powiatowych obchodów
ogół społeczeństwa: 16702/16702
————————————————— Światowego Dnia AIDS, połączonych z uroczystym
PSSE województwa łódzkiego
podsumowaniem konkursów oraz wręczeniem nagród i wyróżnień
finalistom. W uroczystościach wzięli udział Państwowi Inspektorzy
Sanitarni, przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium
oświaty oraz pracownicy instytucji zajmujących się problematyką
zdrowotną.
PSSE Bełchatów, PSSE Brzeziny, PSSE Pabianice, PSSE
Piotrków Trybunalski, PSSE Radomsko, PSSE Rawa
Mazowiecka, PSSE Wieluń, PSSE Zgierz.

liczba programów oraz inicjatyw: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

184

Edukacja społeczeństwa, ze
Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu
szczególnym uwzględnieniem dzieci i profilaktyki HIV/AIDS.
młodzieży.
—————————————————
PSSE Bełchatów, PSSE Brzeziny,
PSSE Kutno, PSSE Łowicz, PSSE
Pajęczno, PSSE Skierniewice, PSSE
Wieluń.

185

Informacje z zakresu profilaktyki HIV/
AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi oraz 21 PSSE
województwa łódzkiego.

186

Konferencja.
Zorganizowanie konferencji "Bezpieczna krew".
—————————————————
PSSE w Łowiczu

187

Konkursy wiedzy, plastyczne, multime Organizacja oraz przeprowadzenie konkursów /m.in udział w jury,
dialne.
przygotowanie pytań/ - 6 w tym 1 międzypowiatowy pod
————————————————— honorowym patronatem Starosty Wieluńskiego.
PSSE Łódź, PSSE Łask, PSSE
Łowicz, PSSE Piotrków Trybunalski,
PSSE Kutno, PSSE Wieluń.

188

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1748

liczba szkoleń/działań: 36
liczba odbiorców: 1748
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 800,00

liczba szkoleń/działań: 36
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: 55/55

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 55
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1024

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 1024
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
671,90
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

liczba szkoleń/działań: 22
liczba odbiorców: 637
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
3000,00

Przygotowywanie oraz redagowanie informacji z zakresu
ogół społeczeństwa
profilaktyki HIV/AIDS, adresowane do mediów oraz zamieszczane
na stronach internetowych, w tym PSSE w Piotrkowie
Trybunalskim - wywiad dla Radia Strefa FM, PSSE Pabianice;
wkładki do gazet z okazji Światowego Dnia AIDS.

Była to już XII edycja Kampanii.Organizacja kampanii
młodzież powyżej 15 r.ż.: 804/637
adresowanej do uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu zduńskowolskiego. Kampania obejmowała spotkania z
młodzieżą, które miały charakter warsztatów interaktywnych.
Dawały szansę przeżycia pewnych sytuacji i emocjonalnego
zaangażowania w podejmowanie decyzji . W treści spotkań
występowały elementy wychowania seksualnego i profilaktyki
uzależnień. Problematyka zachowań seksualnych potraktowana
została ze szczególną uwagą, jako główna droga zakażeń HIV.

STRONA 72 z 269

189

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

190

Była to już VIII edycja programu. Przed rozpoczęciem realizacji
programu odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych
programu (18). Wszyscy koordynatorzy otrzymali również pakiet
materiałów edukacyjnych. Edukacja obejmuje minimum 2 godziny
lekcyjne dla każdej grupy, poprzedzone ankietą ewaluacyjną.
Realizacja programu była wizytowana w 8 placówkach (31%).

liczba szkoleń/działań: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2622

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

Narady.
Zorganizowanie i przeprowadzenie narad w celu zmobilizowania
pedagodzy i nauczyciele: 8/8
————————————————— społeczności lokalnej do realizacji zagadnień z zakresu profilaktyki
PSSE w Wieluniu
HIV/AIDS oraz w związku z organizacją konkursu.

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

191

Organizacja szkolenia.
Szkolenie dla właścicieli gabinetów kosmetycznych, salonów
————————————————— fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej "Higiena i dezynfekcja
PSSE w Kutnie.
w gabinetach kosmetycznych w salonach fryzjerskich, tatuażu i
odnowy biologicznej"

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 61
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

192

Powiatowy Festiwal Filmowy "Żyję bo
lubię. AIDS to nie dla mnie".
—————————————————
PSSE w Wieruszowie.

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie I Powiatowego Festiwalu
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/319
Filmowego pt. "Żyję bo lubię. AIDS to nie dla mnie",
adresowanego do młodzieży gimnazjalnej. Zadaniem młodzieży
było przygotowanie filmu edukacyjnego o tematyce HIV/AIDS oraz
szeroko rozumianym uzależnieniom

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 319
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1000,00

193

Punkty Informacyjno - Konsultacyjne.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE w
Pabianicach, PSSE w Wieruszowie.

Organizacja Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych
obsługiwanych przez specjalistów promocji zdrowia Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, którzy udzielali informacji z zakresu
HIV/AIDS zainteresowanym.

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 366
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 1750/1752
rodzice uczniów uczestniczących w
programie: /870

pracownicy zakładów: 100/61

ogół społeczeństwa: 366/366

194

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Łodzi
zorganizował dwuetapową Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o
HIV/AIDS adresowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa łódzkiego. 6 listopada 2015 r. w Powiatowych
Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego odbyły się
etapy powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.
Wzięło w nich udział 177 uczestników z 62 szkół
ponadgimnazjalnych. Dwudziestu najlepszych uczniów
zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, który odbył się 30
listopada w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łodzi. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali nagrody, a pozostali
uczestnicy upominki ufundowane przez WSSE w Łodzi.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/177

liczba szkoleń/działań: 20
liczba odbiorców: 177
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2464,95
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

195

Wojewódzki konkurs dla uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na temat
HIV/AIDS "Włączmy się do wspólnego
działania - RAZEM PRZECIW AIDS",
zorganizowany przez Zarząd
Okręgowy PCK.
—————————————————
WSSE w Łodzi.

Objęcie honorowym patronatem Konkursu przez Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Konsultacja
merytoryczna pytań konkursowych przez Oddział Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Łodzi.

młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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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3 936,85

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

196

Akcja "Mój Walenty jest the best, idzie
ze mną zrobić test".
—————————————————
PSSE Gołdap

Działaniem objęto uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
(95 osób), liczba wykładów 1, liczba godzin 3, propagowano akcje 95/95
"Mój Walenty..." oraz kampanię "Jeden test. Dwa życia. Zrób test
na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników 95

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

197

Informacja o kampaniach medialnej w
powiecie nidzickim.Współpraca z
mediami lokalnymi, informacje na
stronach internetowych, dystrybucja m
ateriałów.
—————————————————
PSSE Nidzica

Zamieszczenie informacji o kampaniach: Jeden test. Dwa życia.
Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka, Mój Walenty jest
the best, idzie ze mną zrobić test, Coś Was łączy? Zrób test na
HIV w mediach lokalnych, na stronach internetowych 6 instytucji i
rozprowadzenie materiałow do 13 placówek nauczania i
wychowania.

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 4/4
placówki oświatowe: 13/13
strony internetowe : 5/6

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 24

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania "HIVokryzja" , "Jeden Test Zamieszczenie informacji o kampaniach na stronach
dwa życia" i "Znam rekomendacje
internetowych, dystrybucja materiałów i ekspozycja materiałów w
PTN. Zalecam test na HIV".
PSSE Nowe Miasto Lubawskie.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

placówki słuzby zdrowia i szkoły 14

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania "Jeden test dwa życia.
Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka" w powiecie działdowskim.
—————————————————
PSSE Działdowo

Nagłośnienie kampanii na stronach internetowych Urzędów Gminy media, strony internetowe, gabinety
Działdowo, Lidzbark Welski, Iłowo, Płośnica i Rybno, Szpitala w
lekarskie: 21/21
Działdowie, Urzędu Miasta w Działdowie . Przekazanie informacji
do Tygodnika Działdowskiego, Gazety Działdowskiej. Dystrybucja
materiałów edukacyjnych do zakładów opieki zdrowotnej,
gabinetów ginekologicznych.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

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

200

Kampania "Mój Walenty jest the best, Zamieszczenie informcji o kampanii na stronie internetowej PSSE
idzie ze mna zrobic test", w powiecie Lidzbark Warmiński.
lidzbarskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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strony internetowe: 1/1

201

Kampania Jeden test dwa życia, Mój
Walenty jest the best idzie ze mna
zrobic test, HIV-okryzja w powiecie ol
eckim.
—————————————————
PSSE Olecko

Kampania jeden test dwa życia wysłanie pism do 4 placówek
służby zdrowia, 1 szkoły rodzenia, 1 Miejskiegio Ośrodka Sportu i
Rekreacji, dystrybucja 187 ulotek i 18 kalendarzy ściennych
kampanijnych. Mój Walenty... wysłanie pism do jedniostek
samorzadowych o umieszczenie materiałów na stronie
internetowych , w pubie w Olecku rozdwania podkładek pod kubek
w lokalu dla klientów . W ramacha akcji prowadzenie edukacji do
młodziezy szkół ponadgimnazjalnych( Zespół Szkół Technicznych
i Zespół Szkół Licelanych i Zawodowych. Eduakcją objęto 211
uczniów, dotyczyła kampanii oraz dróg zakażenia, i profilaktyce
zakażen HIV. Opracowanie artykułu do Tygodnika Oleckiego i
przesłanie informacji do prasy.

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 1/1
młodzież dorosła : 211/211
podmioty lecznicze: 4/4

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16
Wskaźnik dodatkowy 1: edukacja
młodziezy dorosłej 211

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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Kampania Jeden test dwa życia. Zrób
test na HIV. Dla siebie i swojego dziec
ka
—————————————————
PSSE Węgorzewo.

Dystrybucja materiałów do 9 podmiotów leczniczych (88 szt.),
zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP PSASE
Węgorzewo, przesłanie informacji do Stariostwa Powiatowego i
Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

liczba placówek do których trafiły
materiały kampanijne: 12/12

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

203

Kampania lokalna zrealizowana z
Mazurską Fundacją Młodzieży
Niepełnosprawnej "Marzenia".
—————————————————
PSSE Ełk

Młodzież podczas akcji prowadziła dystrybucję ulotek dla
ogół społeczeństwa: 20/20
mieszkańców Ełku. Pracownik PSSE udzielił wywiadu do Radia 5, pracownicy mediów: 3/3
Ełk i M\y i Rozmaitości Ełckie.Wywieszenie na ulicach Ełku
materiałów z profilaktyki HIV/AIDS (tablice edukacyjne wykonane
przez młodzież), PSSE udzielała porady, przekazała ulotki i
plakaty.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna "Jeden test dwa
życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i
swojego dziecka", "HIVokryzja", "Coś
was łączy Zrób test na HIV" w
powiecie iławskim.
—————————————————
PSSE Iława

Przekazanie informacji do podmiotów leczniczych i szkół,
umieszczenie informacji na stronach internetowych PSSE Iława,
Starostwo Powiatowe Iława i Gmina Kisielice, dystrybucja
materiałów.

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19
Wskaźnik dodatkowy 1:
Rozdysponowano 145 ulotek.

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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pracownicy mediów: 1/1
podmioty lecznicze: 13/13
Strony internetowe : 5/5

205

Kampania medialna w powiecie
ełckim. Współpraca z mediami
lokalnymi, propagowanie kampanii na
stronach internetowych.
—————————————————
PSSE Ełk

Kampania "Jeden test dwa życia..." - artykuł w Ełk i My, "Mój
Walenty jest the best idzie ze mną zrobic test" w Gazecie
Współczesnej, "Coś was łączy? Wykonaj test na HIV"
zamieszczono w BIP PSSE Ełk, w Rozmaitościach Ełckich, na
stronie Radia 5. Omawiano kampanie podczas szkolenia
paciowników słuzby zdrowia. Dystrybułowano materiały do 15
placówek służby zdrowia, 5 placówek nauczania, do biblioteki,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

pracownicy mediów: 5/5

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 27

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

206

Kampania medialna w powiecie
giżyckim "Jeden test dwa życia. Zrób
test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka", "Coś was łączy? Zrób test
na HIV".
—————————————————
PSSE Giżycko

Dystrybucja materiałów kampanijnych do 11 podmiotów
leczniczych. Rozdysponowano 140 broszur i 6 plakatów.
Zamieszczenie informacji na stronach internetowych PSSE
Giżycko, na stronie Starostwa Powiatowego, Centrum Profilaktyki.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 2
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 14
hetero-, homo- i biseksualne)
podmioty lecznicze

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna w powiecie
mrągowskim "Jeden test dwa życia.
Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka". Edukacja , współpraca z
mediami lokalnymi, dystrybucja materi
ałów.
—————————————————
PSSE Mrągowo

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnychpod
hasłem Jeden test dwa życia . Edukacja w Zespole Szkół
Zawodowych w Mrągowie i Zespole Szkół nr 2 w Mragowie,
prowadzono dystrybucję materiałów ( 150 ulotek, 30 broszur)
liczba edukacji 6, liczba uczestników 176.

młodzież szkół ponadgimanzjalnych :
60/176

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 176

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna w powiecie
ostródzkim: współpraca z mediami, dy
strybucja.
—————————————————
PSSE Ostróda

Akcja Mój Walenty jest The best idzie ze mna zrobic test - wywiad
Radio Zet, dystrybucja materiałów walentynkowych do 4 szkół
ponadgimnazjalnych, Kampania cos was łączy? Zrób test na HIV
wywiad do radia Zet Gold, dystrybucja materiałów do 6 placówek
służby zdrowia i 6 szkół .

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 2
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 17
hetero-, homo- i biseksualne)
pracownicy mediów
podmioty lecznicze: 6/6
szkoły ponadgimnazjalne: 10/10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna w powiecie
piskim: dystrybucja materiałów,
informacje do mediów, strony
internetowe, zajęcie edukacyjne.
Współpraca z mediami lokalnymi.
—————————————————
PSSE Pisz

Jeden test dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka - dwa spotkania w przychodni w Piszu, w których
uczestniczyło 30 ciężarnych. Dystrybucja ulotek "Kobieta, seks,
zdrowie". Kampania Zrealizowano dwa szkolenia dla pedagogów,
, pielęgniarek, przekazanie broszur "Choroby przenoszone drogą
płciową". Zamieszczenie informacji o kampanii "Mój Walenty jest
the best idzie ze mną zrobić test" w Gazecie Piskiej - 2 artykuły,
Tygodniku Piskim, na stronie internetowej gazety piskiej.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 3
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 3
hetero-, homo- i biseksualne): 30/30
media lokalne: 2/2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna w powiecie
szczycieńskim. Informacje w
internecie, dystrybucja materiałów.
—————————————————
PSSE Szczytno

Dystrybucja materiałów do 21 podmiotów leczniczych i Szpitala
Powiatowego w Szczytnie. Zamieszczenie informacji o
kampaniach na stronach internetowych: Urzędu Miasta w
Szczytnie, Starostwa Powiatowego, KP Policji, Szpitala
Powiatowego. Informacje o kampanii przesłano do 16 ośrodków
zdrowia na terenie powiatu. Wykonano ekspozycje materiałów w
PSSE Szczytno.

ogół społeczeństwa
placówki służby zdrowia : 30/30

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 35

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna: "Coś was łączy?
Zrób test na HIV " oraz "Jeden test.
Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla
siebie i swojego dziecka".

Dystrybucja materiałów kampanijnych do LO w Braniewie,
Zakładu Karnego w Braniewie, mediów lokalnych, gazety IKAT,
TV braniewskiej.
Edukacja kobiet w ciąży - szkoła rodzenia przy NZOZ w Centrum
Ginekologiczno-Położniczym w Braniewie, edukacja i dystrybucja
materiałów wśród uczestniczek szkoły rodzenia.

osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 1
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne)
zadanie: 5
pracownicy mediów
środowiska opiniotwórcze
kobiety ciężarne
media lokalne

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

—————————————————
PSSE Braniewo
212

Kampanie medialna w powiecie elbląs
kim.
—————————————————
PSSE Elbląg

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP PSSE
Elbląg o kampanii Coś was łączy? Wykonaj test na HIV, kampanii
"Jeden test dwa zycia". Akcja Mój Walenty jest Tthe best idzie
zrobic ze mna test w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w
Elblagu. Przedstawiciele szkoły przed lekcja informowali o celu
akcji rozdając materiały edukacyjne i podstawki. Akcja przebiegała
również w Gimnazjum dla dorosłych Centrum Kształcenia
Zawodowego w Elblągu oraz w wybranych klasach Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Elblągu.

osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 3
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne)
zadanie: 4
Szkoły z osobami dorosłymi : 3/3
informacje na stronie internetowej :
2/2

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

213

Kampanie medialne w powiecie
olsztyńskim. Pisma do mediów
lokalnych, informacje na stronach
internetowych, edukacja młodzieży.
—————————————————
PSSE Olsztyn

Dystrybucja materiałów do podmiotów leczniczych, informacje o
kampaniach podczas konferencji w W-M Oddziale PCK w
Olsztynie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE
Olsztyn i Biblioteki Multimedilanej Planeta 11. Dystrybucja
materiałów do biblioteki Planeta 11 oraz do Akademickiego ZOZ w
Olsztynie.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 3
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 4
hetero-, homo- i biseksualne)
pracownicy mediów
środowiska opiniotwórcze

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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214

Konferencja Powiatowa w Starostwie
Powiatowym w Iławie.
—————————————————
PSSE Iława

215

Podsumowanie kampanii medialnych organizowanych przez KC
ds AIDS w Warszwie, na przestrzeni ostatnich lat. Prezentacja
pracownika PSSE Iława "30 lat z HIV/AIDS". Podsumowanie
działań profilaktycznych w Polsce na przestrzeni 30 lat od
pierwszego zakażenia HIV do sytuacji obecnej. Przedstawienie
danych epidemiologicznych, podsumowanie działania PKD w
kieunku HIV w Olsztynie - pracownik WSSE w Olsztynie
(koordynator PKD Olsztyn). Konferencja dla pedagogów,
nauczycieli i pielęgnierek powiatu iławskiego, liczba uczestników
13. Koordynator PKD Olsztyn oraz pracownik PSSE Iława
udzieliły wywiadu do Radia Zet Gold. Ukazały sie informacje w
Kurierze Regionu Iławskiego.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 1
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 3
hetero-, homo- i biseksualne)
pracownicy mediów: 2/2
podmioty lecznicze, przedstawiciele
oświaty

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

Organizacja wykładu dla pielęgniarek Organizacja wykładu dla pielęgniarek powiatu bartoszyckiego nt.
————————————————— założeń kampanii "Jeden test dwa życia..". Działaniem objęto 11
PSSE Bartoszyce
pielegniarek ds szczepień, rozdysponowano broszury i ulotki
kampanijne.

pielegniarki: 11/11

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: wykład
uczestników 11

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

216

Promowanie kampanii Coś was
Przekazanie informacji o kampanii do Gońca bartoszyckiego,
łączy? Zrób test na HIV.
Gazety Ekstra wieści, na strony internetowe miasta Bartoszyce i
————————————————— powiatu Bartoszyckiego.
PSSE Bartoszyce

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 2/2
strony internetowe: 2/

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

217

Promowanie kampaniiHIVokryzja na
terenie powiatu bartoszyckiego.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Przekazanie informacji o kampanii do Gońca bartoszyckiego,
Gazety Ekstra, Wieści Bartoszyckie na strony internetowe miasta
Bartoszyce i powiatu bartoszyckiego. Przekazanie materiałów
kampanijnych do 13 gabinetów ( przychodni rodzinnych,
gabinetów ginekologicznych).

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 3/3
strony internetowe: 2/2

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

218

Propagowanie kampanii Coś was
łączy? Zrób test na HIV.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Publikacja kampanii w Pulsie regionu, gazecie bezpłatnej magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
nakładzie 6 000 egzemplarzy. Opracowanie tesktu do gazety,
wydruk, propagowanie badań w kierunku HIV w PKD Olsztyn.
Sponsor WSSE Olsztyn.

ogół społeczeństwa: 6000/6000
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 1000,00
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Szkolenia pracowników promocji
zdrowia w woj warmińsko-mazurskim
—————————————————
WSSE Olsztyn

Szkolenie nt kampanii Jeden test dwa życia , przedstawienie
wyników badań wykonanych przez TNS w 2014 roku pt: Postawy
kobiet planujących ciążę wobec testowania na HIV. Wykonano
prezentację z badań. Drugie szkolenie dla pracowników promocji
zdrowia nt kampanii HIVokryzja, omówienie wniosków
pokontraonych NIK .

pracownicy promocji zdrowia inspekcji liczba kampanii: 2
sanitarnej : 25/25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych Do obiektów letniego wypoczynku powiatu iławskiegio
pracownicy ochrony zdrowia: 8/8
————————————————— rozprowadzono 62 broszury Druga strona wakacji, ( 10 placówek), obiekty letniego wypoczynku : 10/10
PSSE Iława
do 7 podmiotów leczniczych i Zakładu Karnego w Iławie oraz do
dwóch zakładów pracy przekazano 120 ulotek, do Oddziału
Terenowego Krwiodawstwa w Iławie przekazano 30 ulotek
Oddając krew ratujesz życie.

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 25

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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Dystrybucja materiałów
informacyjnych do szkół i podmiotów l
eczniczych.
—————————————————
PSSE Giżycko

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 38

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
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Dystrybucja materiałów.
Do przedszkola, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
placówki systemu oświaty: 7/7
————————————————— przekazano broszury: Mali przyjaciele, Zawsze razem, Zakażenia
PSSE Szczytno
przenoszone droga płciową.

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja młodzieży szkolnej powiatu i
ławskiego.
—————————————————
PSSE Iława

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 14

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

Do 9 szkół gimnazjalnych i 12 szkół ponadgimnazjalnych
placówki szkolne i służba zdrowia :
rozprowadzono broszury Druga strona wakacji, HIV/AIDS o co
39/39
kaman?, do 11 placówek służy zdrowia rozprowadzono ulotki o
PKD Olsztyn. Do 12 szkól podstawowych przekazano kolorowanki
"Zawsze razem", 195 szt.

Szkolenie w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Iławie nt. chorób przenoszonych drogą płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV. Zajęcia ( wykład i warsztaty) na podstawie
podręcznika Zapobieganie HIV/AIDS Edukacja młodzieży
szkolnej, zajęcia prowadzone przez PSSE Iława , szkolenie
skierowane było do nauczycieli, pięlęgniarek, i pedagogów liczba
uczestników 14. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.
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edukatorzy szkolni: 14/14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja społeczności lokalnej
podczas imprezy "Wstąp po zdrowie"
w Działdowie.
—————————————————
PSSE Działdowo

225

Impreza odbyła się w hali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w
Działdowie, ze stoiskami promocji zdrowia. Podczas imprezy
rozdysponowano ulotki i broszury o tematyce HIV/AIDS.
Organizatorzy: PSSE Działdowo, Ośrodek Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia w Działdowie, Gimnazjum nr 2 w Działdowie,
Urząd Miasta w Działdowie.

ogół społeczeństwa: 68/68

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

Impreza w Braniewie "Bieg ku czci
Impreza w Braniewie "Bieg ku czci Jana Pawła II" z punktem
Jana Pawła II"
promocji zdrowia (dystrybucja materiałów edukacyjnych).
————————————————— Organizatorzy: PSSE Braniewo, Braniewskie Centrum Kultury.
PSSE Braniewo

uczestnicy : /80

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Impreza z okazji Światowego Dnia
AIDS w Olsztynie.
—————————————————
PSSE Olsztyn

ogół społeczeństwa: 100/100
pracownicy mediów: 7/7

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników imprezy 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
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Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w
Kontynuacja konkursu z lat poprzednich - organizator konkursu
Zespole Szkół w Rozogach.
Zespół Szkół w Rozogach, PSSE Szczytno.
—————————————————
PSSE Szczytno

uczniowie LO: 30/32

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
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Konkursy wiedzy w
międzygimnazjalny w powiecie ełckim,
konkurs na prezentacje multimedialną
dla szkół gimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Ełk

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/5
pracownicy oświaty: 12/12
młodzież szkół gimnazjalnych : 15/15

liczba programów oraz inicjatyw: 1
Planowana kwota: 0,00
liczba podmiotów realizujących
Wydatkowana kwota: 50,00
zadanie: 16
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Narada organizacyjna w sprawie happeningu w Olsztynie,
happening w Olsztynie, opracowanie informacji nt. obchodów
Światowego Dnia AIDS do mediów lokalnych, zamieszczenie
informacjina stronie internetowej WSSE w Olsztynie, dystrybucja
broszur. Organizatorzy:PCK Olsztyn , PSSE Olsztyn.

Podstawowa wiedza o HIV/AIDS, tematyka związana z
popularyzacją badań w kierunku HIV w Olsztynie i Ełku.
Organizatorzy: PSSE Ełk, Urząd Miasta w Ełku, Starostwo
Powiatowe w Ełku, Gimnazjum nr 4 w Ełku, udział 12 gimnazjów,
15 szkół ponadgimnazjalnych, impreza w Gimnazjum nr 4 w Ełku,
dystrybucja materiałów o HIV/AIDS ( 50 ulotek, 20 broszur).
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Obchody Światowego Dnia AIDS.
Wywiad do Radia Zet Gold w Ostródzie. Tematyka: cel obchodów
————————————————— Światowego Dnia AIDS, statystyka, kampanie medialne,
PSSE Ostróda
działnośc PKD oraz popularyzacja badań w PKD .

ogół społeczeństwa
media lokalne: 1/1

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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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Organizacja imprezy w Gimnazjym nr
2 w Działdowie "Dlaczego musisz
posiadać wiedzę nt. HIV/AIDS w dniu
solidarności z żyjącymi z HIV.
—————————————————
PSSE Działdowo

Opracowanie przez młodzież prezentacji multimedilanej,
przedstawienie podczas uroczystości, sztuka teatralna "Igraszki z
diabłem", miejsce realizacji Dom Kultury w Działdowie.
Organizatorzy: PSSE Działdowo, Ośrodek Terapii Uzależnień i
Współuzależnień w Działdowie. Liczba uczestników: nauczycilele
15 osób, uczniowie gimnazjum 70 . Dystrybucja ulotek i broszur.

pracownicy oświaty: 15/15
młodzież gimnazjlana: 75/75

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 90

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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Organizacja konkursu wiedzy dla
szkół powiatu elbląskiego.
—————————————————
PSSE Elbląg

Konkurs przeznaczony do gimnazjów powiatu elbląskiego.
Opracowano regulamin konkursu, przeprowadzono 2 narady
organizacyjne, opracowanie pytań, przeprowadzenie konkursu
wiedzy, zamieszczenie informacji o konkursie na stronie
internetowej PSSE Elbląg informacji o wynikach konkursy. Liczba
uczestników 50. Sponsorzy: Woj. Szpital Zespolony w Elblągu,
Młodziezowy Osrodek Terapeutyczny KARAN, ZOZ Szpital
Miejski w Elblagu.

szkoły gimnazjalne: 50/50

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników konnkursu 50

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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Organizacja punktów promocji
Punkty promocji zdrowia Zespół Szkół w Marcinkowie, Ośrodek
zdrowia w powiecie mrągowskim.
Kuratorski nr w Mrągowie, liczba uczestników 48, dystrybucja
————————————————— materiałów, informacje o PKD Olsztyn, poradnictwo.
PSSE Mrągowo

ogół społeczeństwa: 48/48

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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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Powiatowa Olimpiada "Wiedzy o
HIV/AIDS" dla szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzk
iego.
—————————————————
PSSE Ostróda

szkoły ponadgimnazjalne: 8/9
młodzież

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 23

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

Organizatorzy PSSE Ostróda, Starostwo Powiatowe, media TV
Mazury, Radio Mazury, Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie.
Liczba szkół ponadgimnazjalnych - 9, liczba uczestników - 23
(etap powiatowy) . Tematyka: drogi zakażenia, profilaktyka PKD,
kampanie ogólnopolskie.
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Punkty promocji zdrowia podczas
imprez lokalnych.
—————————————————
PSSE Giżycko

Biegi Rodzinne w Lesie Miejskim i punkt promocji zdrowia w
społecznośc lokalna: 1500/1500
Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesuw Giżycku
oraz podczas Weekendu zdrowia w Lesie Miejskim . Dystrybucja
materiałów oraz poradnictwo. W imprezach wzięło udział około
1500 osób. Organizatorzy PSSE Giżycko, Centreum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Nadleśnictwo
Giżycko, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska , Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa Filia w Giżycku.

liczba programów oraz inicjatyw: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

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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Punkty promocji zdrowia powiatu nidzi
ckiego.
—————————————————
PSSE Nidzica

IV Rajd rowerowy Nidzica-Łyna, Przegląd Form Tetarlanych w
Nidzicy. Rozprowadzono 300 ulotek, organizatorzy; PSSE
Nidzica, Fundacja Rozwoju Nida, UM Nidzica, NOK,
MOPS,Biblioteka nIdzica, portal Nidzica i moja nidzica.

ogół społeczeństwa: 500/500

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

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

236

Punkty promocji zdrowia z dystrybucją
materiałów
—————————————————
PSSE Pisz

IV Targi Pracy w Piszu, druga impreza w LO nr 1. Organizatorzy:
PSSE Pisz, Starostwo Powiatowe w Piszu, LO nr 1 Pisz.
Przekazano 200 ulotek o tematyce profilaktyki HIV/AIDS. W
Imprezach brało udział około 200 osób.

ogół społeczeństwa: 200/200

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Punkty promocji zdrowia, dystrybucja
materiałów edukacyjnych.
—————————————————
PSSE Szczytno

Punkty Promocji Zdrowia podczas targów pracy w Szczytnie oraz
przy Szpitalu w Szczytnie. Organizatorzy i współotrganizatorzy:
PSSE Szczytno, KP Policji, Szpital, Urząd Miasta w Szczytnie,
porady, dystrybucja materiałów.

społecznośc lokalna : 266/266

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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
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Stoiska promocji zdropwia w powiecie
kętrzyńskim.
—————————————————
PSSE Kętrzyn

POZ w Korszach, udzielono 235 porad przekazano 250 ulotek,
ogół społeczeństwa: 235/235
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy
Ketrzyn. Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rzowoju
Spółdzielczości Lokalnej WAMA COOP w Olsztynie , Inkubator
Ekonomii Społecznej w Ketrzynie ZOZ w Korszach, PSSE Kętrzyn

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

STRONA 84 z 269

239

Szkolenie dla pracowników słuzby
zdrowia. Organizacja narad dla
pedagogów i pielęgniarek.
—————————————————
PSSE Nidzica

Tematyka szkolenia: HIV i HCV epidemiologia, choroby
pracownicy ochrony zdrowia: 28/28
przenoszone droga płciową, diagnostyka w kierunku HIV, rola
pracownicy oświaty: 15/15
PKD w kierunku HIV,, informacje o kampaniach, liczba
uczestników 21. Narada z pedagogami ( 15 osób) : Epidemiologia
HIV i HCV, choroby przenoszone droga płciową, diagnostyka
HIV/AIDS, elementy kampanii ustalono dystrybucje materiałów
wśród młodzieży w szkołach. Narada z pielęgniarkami szkolnymi 7
osób nt: HIV, HCV, choorónb przenoszonych droga płciowa oraz
nt włączenia sie szkół n działania profilaktyczne ( dystrybucja
ulotek, broszur wśród uczniów).

240

Światowy Dzień AIDS w powicie szcz Przemarsz młodzieży w Dźwierzutach połączony z dystrybucją
ycieńskim
materiałów o HIV/AIDS. Liczba uczestników 335. Organizator
————————————————— PSSE Szczytno i Gimnazjum w Dźwierzutach.
PSSE Szczytno

241

XIII Powiatowy Konkurs o HIV/AIDS
dla szkół gimnazjalnych powiatu oleck
iego
—————————————————
PSSE Olecko

XIV Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS . Tematyka Tematyka
Choroby przenoszone drogą płciową, HIV, drogi zakażenia,
zapobieganie, sytuacja epidemiologiczna, organizacje i instytucje
zajmujace sie tematyka HIV/AIDS.Stoisko a materiałami
edukacyjnymi. W etapie szkolnym wzięło udział 139 uczniów
gimnazja, w etapie powiatowym 18. Sponsorzy: Zespół Szkół w
Olecku, Starostwo Powiatowe w Olecku. Poinformowano media
lokalne.
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Cykl zajęć edukacyjnych powiatu ostr
ódzkiego.
—————————————————
PSSE Ostróda

Tematyka: profilaktyka HIV/AIDS, drogi zakażenia, leczenie,
młodzież powyżej 15 r.ż.: 308/308
epidemiologia, działalnośc PKD. Liczba szkół ponadgimnazjalnych liczba placówek letniego wypoczynku
- 3, liczba uczestników - 308, liczba działań edukacyjnych - 3.
64
Edukacja młodzieży podczas letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży (m.in. dystrybucja materiałów edukacyjnych). Liczba
obozów i kolonii - 64.

243

Cykl zajęć edukacyjnych w
Edukacja w zakresie podstawowych informacji o HIV/AIDS - drogi
Gimnazjum we Fromborku oraz w LO zakażenia, profilaktyka HIV/AIDS. Udział 52 gimnazjalistów i 74
w Braniewie.
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Braniewo

STRONA 85 z 269

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników narad i szkolenia 43

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

ogół społeczeństwa: 335/335

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/5
pracownicy mediów: 2/2
młodzież ze szkól gimnazjalnych :
139/139
nauczyciele: 7/7

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników konkursu 139

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

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 308
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 126
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/52
młodzież powyżej 15 r.ż.: 70/74
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Dystrybucja materiałów informacyjnyc
h
—————————————————
WSSE Olsztyn

WSSE w Olsztynie rozdzieliła dla PSSE celem dystrybucji
19 PSSE: 19/19
materiałów do poszczególnych placówek nastepujące materiały:
Kiedy powinno sie proponowac test na HIV - 1800 szt, HIV/AIDS
dla lekarzy rodzinnych 1000 szt, To warto wiedzieć o HIV i AIDS
10 000, Oddając krew ratujesz życie 800 szt, Zakażenia
przenoszone droga płciową 2000 szt, Z doświadczeń
Wolontariuszki 450 szt, Choroby przenoszone drogą płciową 600,
Kolorowanka Zawsze razem 4400 szt.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne skierowane do
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS: dystrybucja
dzieci (przedszkolaki) i uczniów klas I materiałów "Zawsze razem", pogadanki z dziećmi.
w Gołdapi.
Liczba osób objetych działaniem 323. Liczba pogadanek 7.
—————————————————
PSSE Gołdap

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 323
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne skierowane do
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i
gimnazjalnych powiatu gołdapskiego.
—————————————————
PSSE Gołdap

Edukacja młodzieży przebywającej na obozach i koloniach letnich młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/500
w powiecie gołdapskim. Działaniem objęto 707 osób,
przeprowadzono 17 spotkań z młodzieżą. Tematyka: podstawowe
zasady profilaktyki HIV/AIDS.
Przekazano broszury "Druga strona wakacji" (108 szt.).

liczba szkoleń/działań: 17
liczba odbiorców: 707
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 18

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

247

Edukacja artystyczna, czyli Konkurs
Małych Form Teatralnych w Nidzicy.
—————————————————
PSSE Nidzica

Organizatorzy; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja,
Ośrodek Kultury, PSSE Nidzica, Starostwo Powiatowe. Miejsce
Zamek w Nidzicy. Uczestnicy prezentują przedstawienia teatralne
o tematyce zdrowotnej, między innymi o profilaktyce HIV/AIDS. W
2015 roku wzięło udział 35 uczniów szkół podstawowych, 30
uczniów szkół gimnazjalnych, 15 nauczycieli, 5 pracowników
urzędów, 50 rodziców i 150 widzów. Relacje Gazeta Nidzicka ,
portal moja Nidzica. Podczas imprezy stoisko promocji zdrowia z
materiałami o tematyce zdrowotnej .

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 236
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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
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Edukacja młodzieży podczas pobytu
Pogadanki na 10 obozach letnich i koloniach w powiecie
na koloniach i obozach letnich w
nowomiejskim dla 455 osób.
powiecie nowomiejskim.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

młodziez wypoczywająca na koloniacj liczba szkoleń/działań: 8
i obozach letnich: 455/455
liczba odbiorców: 455
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

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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młodzież poniżej 15 r.ż.: 323/323

młodzież poniżej 15 r.ż.: 65/65
wychowawcy, osoby zaproszone:
20/20
widzowie: 150/150

249

Edukacja młodzieży przed
wypoczynkiem wakacyjnym.
—————————————————
PSSE Ełk

250

Cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych (120 osób) i
gimnazjalnych (110 osób),w szkołach przed rozpoczęciem
wakacji. Liczba wykładów - 7, w tym dystrybucja materiałów
edukacyjnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 110/110
młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/120

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 230
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

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

Edukacja młodzieży szkolnej.
Zajęcia edukacyjne pt.: ABC wiedzy o HIV/AIDS skierowane do
————————————————— uczniów Gimnazjum nr 1 w Szczytnie (liczba uczestników 90).
PSSE Szczytno

młodzież powyżej 15 r.ż.: 90/90

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 90
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

251

Edukacja młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńs
kiego.
—————————————————
PSSE Kętrzyn

Konkurs plastyczny pt. "Nie daj szansy AIDS" dla 5 szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ketrzyńskiego. Liczba uczniów - 16,
nauczyciele zaangażowani - 5. Organizatorzy:PSSE Kętrzyn,
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, które ufundowało
nagrody.Uroczyste zakończenie- sala konferencyjna PSSE
Kętrzyn.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 16/16

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 16
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja młodzieży w szkołach
powiatu nidzickiego.
—————————————————
PSSE Nidzica

Cykle 6 spotkań edukacyujnych dla dzieci i młodzieży.
Przeprowadzono działania wsód 3 szkół. Dystrybucje materiałów:
Druga strona wakacji (242 szt.), Chcę chronić siebie i innych (242
szt.), Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS (242 szt.).

młodziez szkolna w różnym wieku:
242/

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 242
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

253

Edukacja młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu mrągow
skiego.
—————————————————
PSSE Mrągowo

Tematyka: drogi zakażenia HIV, profilaktyka zakażeń, leczenie,
młodzież powyżej 15 r.ż.: 90/90
rola PKD.Edukacją objęto 90 uczniów podczas trzech spotkaniach
edukacyjnych w Zespole Szkół w Marcinkowie i Zespole Szkół
Zawodowych w Mrągowie.

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 90
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja uczniów z LO w Węgorzewi Tematyka: zakażenia przenoszone drogą płciową, w tym HIV,
e.
profilaktyka HIV/AIDS. Liczba uczestników - 42.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

młodzież powyżej 15 r.ż.: 42/42

255

Edukacja zdrowotna młodzieży
Działaniami objęte zostały szkoły gimnazjalne oraz Zespół Szkół
szkolnej w powiecie działdowskim.
w Malinowie.
—————————————————
PSSE Działdowo

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

256

Edukacja zdrowotna młodzieży
Działania profilaktyczne podczas wakacji: dystrybucja materiałów - młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/45
szkolnej w powiecie działdowskim.
"Zdrowe wakcje" (elementy profilaktyki HIV/AIDS na wakacjach)
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/45
————————————————— oraz "Druga strona wakacji".
PSSE Działdowo

liczba szkoleń/działań: 37
liczba odbiorców: 90
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 38

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

257

Konferencja Powiatowa w Nowym
Mieście Lubawskim.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Światowy Dzień AIDS w Nowym Mieście Lubawskim podsumowanie konkursu wiredzy, stoisko promocji zdrowia,
relacja w TV eltronic, prelekcja "Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS,
HBV, HCV". Udział wzieło 110 osób. Organizatorzy; PSSE Nowe
Miasto Lubawskie, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście
Lubawskim.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 110
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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

258

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu nowomiejskiego.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Tematyka: choroby przenoszone drogą płciową, krwiopochodną,
młodzież poniżej 15 r.ż.: 16/16
popularyzacja PKD. Udział wzięło 16 uczniów szkół gimnazjalnych młodzież powyżej 15 r.ż.: 8/8
i 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informacje w Gazecie
Nowomiejskiej,, TV Eltronic. Organizatorzy: PSSE Nowe Miasto
Lubawskie, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół im Norwida w
Nowym Mieście Lubawskim.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 24
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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
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uczestnicy konferencji: 110/110

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 42
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

259

Konkurs wiedzy dla uczniów z Obrony
Cywilnej w Olsztynie.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Opracowanie pytań z problematyki HIV/AIDS na konkurs, etap
wojewódzki organizowany przez WSSE w Olsztynie, która
przekazała dla zwycięzców konkursu drobne upominki.
Organizatorzy W-M Urząd Wojewódzki, WSSE Olsztyn, Straż
Pożarna ZO PCK w Olsztynie, Kuratorium Oswiaty w Olsztynie.

260

Organizacja konkursu plastycznego
"Daj sobie szanse na życie bez AIDS"
dla uczniów gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych powiatu działdow
skiego.
—————————————————
PSSE Działdowo
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liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 20
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

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

Organizatorzy PSSE Działdowo, Starostwo Powiatowe w
młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/10
Działdowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
młodzież powyżej 15 r.ż.: 6/6
Działdowie, Konkurs 1, liczba szkół przystępujących do konkursu
23 liczba prac w etapie powiatowym 6( szkoły ponadgimnazjalne),
10 szkoły gimnazjalne.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 23
liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 16

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

Organizacja konkursu plastycznego
dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie
braniewskim pt. Wiem, rozumiem, nie
ryzykuję - Nie dam sznasy AIDS.
—————————————————
PSSE Braniewo

Do konkursu przystapiło 5 gimnazjów i 1 szkoła
ponadgimnazjalna. Konkurs przy współorganizacji Starostwa
Powiatowego w Braniewie, Policji, Poradni Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uroczyste zakończenie
w sali Starostwa Powiatowego w Braniewie. Nagrody ufundowali:
Urząd Gminy Płoskinia na kwote ok 1200 zł.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/9
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5/2
liczba szkół biorących udział w
konkursie : 13/

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 11
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja konkursu wiedzy i
konkursu plastycznego w powiecie ba
rtoszyckim.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Konkurs "Wszystko wiem o HIV/AIDS" wśród uczniów LO w
Bartoszycach. Konkurs plastyczny pod hasłem "Profilaktyka
HIV/AIDS". Uroczyste podsumowanie podczas Światowego Dnia
AIDS w LO Bartoszyce z udziałem TV Bart Sat w
Bartoszycach.Podczas uroczystości wykład: omówiono kampanię
Coś was łączy? Zrób test na HIV, działalnośc PKD.
Zorganizowano także stoisko promocji zdrowia, udzielono
wywiadu do Bart-Sat, dystrybucja materiałów edukacyjnych.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 88/88

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 88
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: wywiad
do tv

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja punktów promocji
zdrowia podczas imprezy "Więcej
ruchu, więcej zdrowia" oraz w
przychodni Gold Medica w Gołdapi.
—————————————————
PSSE Gołdap

Organizatorzy Nadleśnictwo Gołdap, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Gold Medica , PSSE Gołdap,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dystrybucja materiałów,
poradnictwo, liczba uczestników 969 udzielono 20 porad

społeczność lokalna : 969/969

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 969
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/20
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Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie lidzbarskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Punkt promocji zdroowia w Urzędzie Gminy w Kiwitach, w Zespole młodzież powyżej 15 r.ż.: 560/560
Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespole Szkół
nauczyciele urzędnicy: 111/111
Zawodowych w Ornecie, organizatorzy: PSSE Lidzbark
Warmiński, Urząd Gminy Kiwity, ZS Zawodowych w Lidzbarku
Warm. i Ornecie. Poradnictwo, dystrybucja materiałów
edukacyjnych, działaniami objęto 672 w tym 560 młodzieży, 57
nauczycieli, 54 urzędników.

liczba odbiorców: 672
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4
liczba szkoleń/działań: 3

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

265

Organizacja szkolenia pielęgniarek i
położnych powiatu Działdowskiego.
—————————————————
PSSE Działdowo

Miejsce szkolenia - Szpital miejski w Działdowie, adresaci pracownicy ochrony zdrowia, pielęgniarki i położne, zakres
tematyczny - profilaktyka zakażeń HIV, postępowanie po
ekspozycji na krew.

pielegniarki i położne: 19/19

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 19
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja zajęć edukacyjnych w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Bartoszycach.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Zajęcia nt. dróg zakażenia, promowania testowania w kierunku
HIV w PKD, kampanii medialnych. Liczba szkół 1, wykładów 2,
godzin 4, dystrybucja materiałów - 210 broszur, liczba
uczestników 90.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/90

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 90
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

267

Organizowanie szkoleń dla służby
zdrowia powiatu lidzbarskiego.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Dwa szkolenia dla pielegnairek medycyny szkolnej i pielegniarek
środowiskowo-rodzinnych nt. drogi zakażenia HIV, przebieg
zakażenia, testy w kierunku HIV, informacje o PKD Olsztyn.
Liczba uczestników 15.

pielegniarki: 15/15

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 15
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

268

Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV,
HCV, HPV dla uczniów ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu piskiego.
—————————————————
PSSE Pisz

W konkursie wzięło udział 4 szkoły gimnazjalne - 12 uczniów, 7
szkół ponadgimnazjalnych - 20 uczniów. Drugi konkurs na
prezentację multuimedialną "Młodość kontra HIV" ( gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne). Wpłyęły tylko 3 prace. Organizatorzy
PSSE Pisz, Urząd Miasta w Orzyszu, Urząd Miasta w Piszu,
fundator nagród Starostwo Powiatowe w Piszu

młodzież poniżej 15 r.ż.: 12/12
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/20

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 32
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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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Punkt promocji zdrowia na
Uczestnikami imprezy byli członkowie PCK ale również
Mistrzostwachg I pomocy PCK w
społeczność lokalna. Prowadzono dystrybucję materiałów
Elblągu.
edukacyjnych.
—————————————————
PSSE Elbląg

społeczność lokalna: 70/70

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 70
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

270

Punkt promocji zdrowia podczas
"Biegu bociana" w Budrach i
Półmaratonu Węgorza.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Punkt promocji zdrowia podczas Ulicznych Biegów w Budrach
oraz Ulicznych Biegach Majowych w Węgorzewie (półmaraton
węgorza). Dystrybucja materiałów edukacyjnych, organizatorzy
imprezy: PSSE Węgorzewo, Gminny Ośrodek Kultury w Budrach,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Liczba uczestników
550.

uczestnicy: 150/550

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 60
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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Szkolenia do grup zawodowych w
powiecie mrągowskim.
—————————————————
PSSE Mrągowo

Szkolenie pielęgniarek powiatu ,mrągowskiego nt podstawowych
zagadnien z HIV/AIDS.
Szkolenie strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie,
Pieckach, Wierzbowie, Krytuni, OSP w Sorkwitach nt. "Nie dajmy
szans HIV/AIDS w akcji". Uczestnycy otrzymali również materiały
edukacyjne.

pielegniarki, straz pożarna: 100/74

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 74
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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

272

Szkolenie pielęgniarek i pracowników Tematyka: narażenie zawodowe na zakażenia HIV, działanie po
Aresztu Śledczego w powiecie ostród ekspozycji, epidemiologia, PKD w kierunku HIV, liczba
zkim
uczestników 47.
—————————————————
PSSE Ostróda

pielegniarki i służby mundurowe :
47/47

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 46
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 18

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

273

Szkolenie pielęgniarek punktów
szczepień z powiatu elbląskiego.
—————————————————
PSSE Elbląg

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

Szkolenie zorganiizowane przez PSSE Elbląg, nt epidemiologii
pracownicy służby zdrowia : 35/35
zakażen HIV/AIDS, nt chorób przenoszonych drogą płciowa, nt
PKD, nt kampanii Znam rekomendacje PTN AIDS zalecam test na
HIV. Pracownicy służy zdrowia otrzymali broszury kampanijne (35
placówek służby zdrowia)
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Szkolenie skierowane do urzędów i
przedstawicieli organizacji powiatu ost
ródzkiego.
—————————————————
PSSE Ostróda

Poplularyzowanie działań związanych z realizacją Krajowego
Programy Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
powiecie ostródzkim szkolenie dla klubów Wiewiórka, opiekunów
Szkolnych Kół PCK, przedstwicieli urzędów . Udział 54 osób,
liczba szkoleń 2.

opiekunowie PCK , klubów
Wiewiórka, urzędów: 54/54

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 54
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

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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X Powiatowy Konkurs Wiedzy o
HIV/AIDS "Razem przeciw AIDS".
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Konkurs skierowany do szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, dwuetapowy. W konkursie wzięło udział 6
szkół gimnazjalnych i 6 ponadgimnazjalnych. Organizatorzy:
PSSE Węgorzewo, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w
Węgorzewie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 6/6
młodzież powyżej 15 r.ż.: 10/10

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 16
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

276

Zajęcia edukacyjne w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu olsztyńs
kiego.
—————————————————
PSSE Olsztyn

Wykłady w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/169
Olsztynie 150 osób, dla wolontariuszy z Warmińsko-mazurskiego opiekunowie w placówkach letniego
Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie 19 osób nt. ryzykownych wypoczynku: 105/105
zachowań i ich konsekwencji, o chorobach przenoszonych drogą
płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV, popularyzacja
PKD w Olsztynieliczba wykładów 3 liczba godzin 5. Edukacja w
placówkach letniego wypoczynku w powiecie olsztyńskim.
Rozprowadzono materiały do 92 placówek letniego wypoczynku ,
rozmowy instruktazowe w placówkach.

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 205
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: rozmowy
instruktażowe 92

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

277

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą w
powiecie giżyckim
—————————————————
PSSE Giżycko

Zajęcia w Gimnazjum Zespołu Szkół w Gizycku. Elementy
kampanii HIVokryzja. Edukacją objęto 88 osób.
Zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkkolno-Wychowaqwczym 3 w
Giżycku dla 68 osób. Tematyka Kampani HIVokryzja, profilaktyka
zakażeń HIV/AQIDS, PKD w Olsztynie i Ełku.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 88/88
młodzież powyżej 15 r.ż.: 68/68

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 156
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

278

Popularyzacja PKD w kierunku HIV w
powiecie olsztyńskim
—————————————————
PSSE Olsztyn

Przekazywania informacji o PKD Olsztyn i Ełk podczas wykładów
dla młodzieży ponadgimnazjalnej, podczas punktów promocji
zdrowia organizowanych przez PSSE, przekazywanie do mediów
lokalnych (Radio Olsztyn, Radio UWM FM, TVO Olsztyn, Gazety
Olsztyńskiej, Życie Olsztyna), informacji na stronach
internetowych WSSE Olsztyn i BIP PSSE Olsztyn.

ogół społeczeństwa: 1343/1343

liczba odbiorców: 1343
Wskaźnik dodatkowy 1:
informacje przekazywane ustnie

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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Popularyzacja PKD w Olsztynie i Ełku
zachęcanie do badań.
—————————————————
WSSE w Olsztynie

280

281

Wywiad do Radia Plus w Olsztynie. Sytuacja epidemiologiczna w ogół społeczeństwa
warmińsko-mazurskim, informacja o dodatkowych dyżurach pracy breloki odblaskowe: 300/300
PKD w Olsztynie z okazji Światowego Dnia AIDS.
uczestnicy konferencji: 16/16
Konferencja w Iławie dla pielęgniarek, przedstawicieli jednostek
samorządowych. Podsumowanie działań z profilaktyki HIV/AIDS
za 30 lat, rola PKD, podsumowanie działalności PKD w Olsztynie
za 15 lat, przedstawienie sytaucji epidemiologicznej,
podsumowanie działań inspekcji sanitarnej w profilaktyce zakażeń
HIV.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
3

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

Szkolenie pracowników jednostek
Szkolenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedstawiciele jednostek samorządu:
samorządowych nt. HIV/AIDS i innych Wegorzewie, tematyka zakażenia HIV, HCV, kampania medialna 20/6
chorób przenoszonych drogą płciową i Jeden test dwa życia dystrybucja materiałów.
krwi.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

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

Zajęcia edukacyjne nt profilaktyki
Zajęcia prowadzono w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i
HIV/AIDS i chorób przenoszonych
Usług w Elblągu, uczestnicy otrzymali również materiały
drogą płciową.
edukacyjne. Edukacją objęto 53 osoby.
—————————————————
PSSE Elbląg

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 53

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

Razem:

1 050,00
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 53/53

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

282

Nagłośnienie kampanii społecznych
inicjowanych na poziomie krajowym w
lokalnych środkach masowego
przekazu.
Obchody Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE Olesno, PSSE
Namysłów, PSSE Krapkowice, PSSE
Strzelce Opolskie

Zadanie zrealizowane zostało w oparciu o publikacje Krajowego
Centrum ds. AIDS, z uwzględnieniem haseł ogólnopolskich
kampanii społecznych: "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną
zrobić test", "Coś was Łączy? Zrób test na HIV", "Jeden test. Dwa
życia". Ponadto w mediach nagłośniona została kampania pt:
"HIVokryzja. Wylecz się" oraz Europejskie i Opolskie Dni
Testowania i obchody Światowego Dnia AIDS.
W regionalnych i lokalnych środkach masowego przekazu
opublikowano: 3 artykuły prasowe, 2 informacje w TVP Opole, 1
wywiad w Radiu Opole, 1 informację w telewizji kablowej, 2
informacje na portalu internetowym.
Obchody Światowego Dnia AIDS zorganizowane zostały na
Uniwersytecie Opolskim oraz w studenckim Klubie Drake w
Opolu. Studenci uczestniczyli w quizie wiedzy o HIV/AIDS (471
uczestników imprez).

283

Stoiska informacyjno-edukacyjne.
—————————————————
WSSE w Opolu, PSSE Opole, PSSE
Olesno, PSSE Krapkowice, PSSE
Namysłów

Stoiska informacyjno-edukacyjne adresowane do ogółu
ogół społeczeństwa: /524
społeczeństwa prowadzone były podczas regionalnych i lokalnych
imprez środowiskowych. Organizatorami imprez były inne
jednostki, głównie jednostki samorządu terytorialnego.
Ogółem zorganizowano 7 stoisk: w centrum wystawienniczym,
podczas targów pracy, w ramach pikniku rodzinnego, w zespole
szkół oraz podczas konferencji wojewódzkiej.

284

Konferencja wojewódzka.
Konferencja organizowana corocznie przez Wojewódzki Zespół
pracownicy Inspekcji
————————————————— ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV Sanit.,przedstawiciele jst, kadra
WSSE Opole
i Zwalczania AIDS.
medyczna,: 100/61
Konferencja obyła się w dniu 30 listopada 2015 r. w siedzibie
Wyższej Szkoły Bankowej, oddziału w Opolu. Prelegentami byli
specjaliści z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Wrocławskiego Centrum Medycznego oraz WSSE w Opolu. W
czasie Konferencji m. in. podsumowany został przebieg
Europejskich i Opolskich Dni Testowania w kierunku HIV.
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ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /471
pracownicy mediów: /7

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
publikacji: 9

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

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

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

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 61
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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Konkursy z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS adresowane do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal
nych
—————————————————
PSSE Nysa, PSSE Olesno, PSSE
Kluczbork, PSSE Krapkowice, PSSE
Głubczyce

Powiatowe konkursy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
młodzież poniżej 15 r.ż.: 15/33
W roku 2015 powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne woj.
młodzież powyżej 15 r.ż.: 315/617
opolskiego zorganizowały 6 konkursów wiedzy o HIV/AIDS: XIII
Powiatowa Olimpiada Wiedzy w Krapkowicach, Konkurs Wiedzy
w Głubczycach pt. "Warto wiedzieć - plus czy minus?", Konkurs
Wiedzy w Oleśnie, V Powiatowy Konkurs Wiedzy w Kluczborku pt.
"Warto wiedzieć - plus czy minus?", Konkurs Wiedzy w Nysie,
Szkolna Olimpiada Wiedzy w Nysie.

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 650
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół: gimnazjalnych - 11,
ponadgimnazjalnych - 20
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba:
PSSE - 5, starostwa powiatowe 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkania edukacyjne dla różnych
grup odbiorców
—————————————————
WSSE Opole, PSSE woj. opolskiego
(wszystkie)

W roku 2015 przeprowadzone zostały:
- szkolenie merytoryczne dla pracowników pionu Promocji
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PIS woj. opolskiego oraz
zainteresowanych członków Opolskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Higienicznego (27 osób),
- zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, z udziałem specjalistów: psychologa,
pedagoga, edukatora HIV/AIDS (22 warsztaty, 4 prelekcje, 781
uczniów),
- narady, instruktaże (22 spotkania, 55 uczestników).

liczba szkoleń/działań: 49
liczba odbiorców: 863
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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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Udostępnianie informacji dotyczących
problematyki HIV/AIDS na stronach
internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych.
Dystrybucja materiałów wydawniczych
Krajowego Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE woj. opolskiego
(wszystkie - 11)

Umieszczanie na stronach internetowych stacji sanitarnoogół społeczeństwa
epidemiologicznych oraz innych współpracujących jednostek
aktualnych informacji dotyczących prowadzonych kampanii
społecznych wraz z materiałami edukacyjnymi (do pobrania).
Ogółem opublikowano 41 informacji.
Promowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
w Opolu (na stoiskach informacyjnych, stronach internetowych,
podczas spotkań edukacyjnych w ramach Wojewódzkiej kampanii
zdrowotnej "Bezpieczne wakacje" prowadzonej przez PIS woj.
opolskiego).
Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do jednostek
realizujących zadania z zakresu HIV/AIDS (rozdysponowano ok.
12.500 sztuk materiałów wydawniczych przekazanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS).

statystyki odwiedzin stron
internetowych: nie prowadzono
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców materiałów
wydawniczych - ok. 12.000
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
stron internetowych: WSSE i
PSSE - 12, szkoły - 8, starostwo
powiatowe - 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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młodzież poniżej 15 r.ż.: 70/284
młodzież powyżej 15 r.ż.: 365/497
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): 20/82
kadra medyczna: 80/
kadra pedagogiczna: 20/
pacjentki poradni K i szkoły rodzenia:
70/
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Opolski Dzień Testowania w kierunku
HIV
—————————————————
WSSE Opole

W roku 2015 przeprowadzone zostało wspólne przedsięwzięcie
ogół społeczeństwa: 100/200
pn. "Europejskie i Opolskie Dni Testowania w kierunku HIV" w
okresie od 20.11 do 1.12.2015 roku. W tych dniach działał Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny w Opolu oraz stoisko informacyjne
(info-kiosk) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Porad
udzielali wolontariusze - przeszkoleni studenci z Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Laboratorium
WSSE w Opolu umożliwiło odbiór wyników w PKD w dniu badania
lub w dniu następnym. Koordynatorem działań było Towarzystwo
Rozwoju Rodziny oddział w Opolu.
Ponadto w dniu 30 listopada Wojewódzki Zespół ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS zorganizował konferencję, natomiast w dniu 1 grudnia
MONAR przeprowadził happening na opolskim Rynku.
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
4
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
przeprowadzonych testów w
kierunku HIV - 75
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
podmiotów realizujących zadanie
-6

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

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis
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Kampania medialna na rok 2015.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

W 2015r. włączono się w nagłośnienie kampanii medialnych
"Jeden test, dwa życia", "HIVokryzja! Wyleczmy się", "Coś Was
łączy? Zrób test na HIV". Informację na temat kampanii
przekazano do 149 redakcji lokalnych mediów.

ogół społeczeństwa: 300000/300000
redakcje mediów: /49
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Obchody Światowego Dzień AIDS społeczna akcja informacyjno
-edukacyjna TRAMWAJADA
—————————————————
WSSE w Poznaniu

WSSE w Poznaniu we współpracy z PSSE w Poznaniu, Polskim
Czerwonym Krzyżem - Wielkopolskim Zarządem Okręgowym,
Simontonowskim Instytutem Zdrowia, Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Studentów Medycyny (IFMSA) - Oddział w
Poznaniu zorganizowała 1 grudnia 2015r. społeczną akcję
informacyjno-edukacyjną TRAMWAJADA dla mieszkańców
miasta Poznania. Zabytkowy i oplakatowany tramwaj jeździł
ulicami Poznania, a z głośników emitowano hasła na temat
profilaktyki zakażeń HIV i choroby AIDS. Podczas postoju na
przystankach wolontariusze wręczali mieszkańcom materiały
informacyjno - edukacyjne. Celem akcji było upowszechnienie
wśród społeczeństwa informacji na temat HIV/AIDS, sposobów
zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem HIV oraz możliwości
wykonania badania w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 2500/2500
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: redakcje
lokalnych mediów - 149

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
Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
614,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 614,00
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Konkurs profilaktyczny o zasięgu woje
wódzkim.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Opracowano, przygotowano i przeprowadzono wojewódzki
konkursu na fotografię pt.: "Uzależnienia sprzyjają HIV";
skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych wraz z uroczystym
finałem w Multikinie. Regulamin konkursu dostarczono do 592
(100%) szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

292

Konkursy i olimpiady profilaktyczne
Przeprowadzono 17 konkursów wiedzy i olimpiad o zasięgu
dla uczniów szkół
powiatowym dla młodzieży z 58 szkół ponadgimnazjalnych.
ponadgimnazjalnych o zasięgu powiat
owym.
—————————————————
11 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/650

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 592
Wskaźnik dodatkowy 1:
uczestnicy na etapie
wojewódzkim: 112

Planowana kwota:
12950,00
Wydatkowana kwota:
9590,00
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
inne: 500,00
PIS: 2190,00
Starostwo Powiatowe:
5688,00
Urząd Miasta: 1054,00
Urząd Gminy: 79,00
Sponsor prywatny: 79,00

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1560

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 58

Planowana kwota: 1350,00
Wydatkowana kwota:
3899,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 409,00
Starostwo Powiatowe:
3490,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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Konkursy profilaktyczne dla uczniów
Przeprowadzono 9 konkursów związanych z tematyką HIV/AIDS
szkół gimnazjalnych o zasięgu powiat dla 1500 uczniów z 53 szkół gimnazjalnych,
owym.
—————————————————
8 PSSE województwa wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1300/1500

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 53

Planowana kwota: 690,00
Wydatkowana kwota:
1549,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 395,00
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 500,00
Urząd Gminy: 154,00
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Międzypowiatowa Olimpiada Wiedzy Zorganizowano międzypowiatową olimpiadę wiedzy o HIV/AIDS z
o HIV/AIDS
udziałem 548 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych,
—————————————————
PSSE w Nowym Tomyślu, Grodzisku
Wlkp. i Wolsztynie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/548

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
3180,00
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
pozafinansowe - sprzęt
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe:
3180,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 7 uroczystych podsumowań konkursów połączone młodzież poniżej 15 r.ż.: /650
imprezy okolicznościowe i koncerty
z wykładami, spektaklami teatralnymi dla 945 uczniów szkół
młodzież powyżej 15 r.ż.: /295
————————————————— gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
uczestnicy imprez i konferencji
7 PSSE województwa wielkopolskiego

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1141,00
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
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe:
641,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 500,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 4 happeningów dla ogółu społeczeństwa w tym:
happeningi i przemarsze ulicami miast przemarsz ulicami miast, akcje przypinania czerwonych kokardek
————————————————— z okazji Światowego Dania AIDS
PSSE w Lesznie, Kaliszu, Turku,
Wrześni

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
198,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
198,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 4 punkty informacyjno - edukacyjnych dla 760
młodzież poniżej 15 r.ż.
punkty informacyjno - edukacyjne
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klientów urzędów i przychodni młodzież powyżej 15 r.ż.: /460
————————————————— lekarskich,
ogół społeczeństwa: /300
4 PSSE województwa wielkoplskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
ogół społeczeństwa: /5200
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Planowana kwota: 0,00
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
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Obchody Światowego Dnia AIDS Przeprowadzono 26 wykładów i szkoleń, w których udział wzięło
wykłady dla młodzieży
1200 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
10 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 125/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 125/1200

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16

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

299

Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Zorganizowano i przeprowadzono 31 szkoleń z udziałem 592
- kontra HIV"
uczniów z 87 szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 620/592

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 87

Planowana kwota: 2900,00
Wydatkowana kwota:
1370,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 576,00
Starostwo Powiatowe:
620,00
Urząd Miasta: 174,00
Urząd Gminy: 0,00
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Druk kalendarza ściennego na 2016r. Nagrodzone prace konkursowe "Uzależnienia sprzyjają HIV" oraz
————————————————— inne, nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu, zostały
WSSE w Poznaniu
zamieszczone w kalendarzu ściennym na 2016 rok , opatrzonym
logo organizatora - PIS woj. wielkopolskiego i partnera - Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Kalendarz
został dostarczony do placówek szkolnych na terenie
Wielkopolski.

placówki szkolne: 592/592

liczba tytułów: 1
nakład: 2400

Planowana kwota:
14700,00
Wydatkowana kwota:
14700,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 7200,00
Marszałek: 7500,00
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Promowanie stron internetowych o
tematyce HIV/AIDS oraz informacji o
Punktach Konsultacyjno - Diagnostycz
nych.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkoposkiego

Promowano strony internetowe o tematyce HIV/AIDS oraz
młodzież poniżej 15 r.ż.: /600
umiejętność szukania informacji i pomocy wśród młodzieży
ogół społeczeństwa:
biorącej udział w szkoleniach "MLZ - kontra HIV" i innych
3000000/3000000
spotkaniach z młodzieżą. Zamieszczano i aktualizowano
informację o działalności PKD na stronach internetowych WSSE w
Poznaniu, 31 PSSE województwa wielkopolskiego oraz lokalnej
prasie.
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Akcja "Bezpieczne Wakacje"
Przeprowadzono 16 akcji informacyjno - edukacyjnych wśród
młodzież poniżej 15 r.ż.: /753
————————————————— młodzieży przebywającej na wypoczynku letnim oraz pracowników młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/137
5 PSSE województwa wielkopolskiego i klientów 10 biur podróży.
klienci biur podróży: 50/20

liczba podjętych działań/inicjatyw:
26

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja "Bezpieczne Walentynki 2015"
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

liczba podjętych działań/inicjatyw:
56

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

Przygotowano i przeprowadzono 31 akcji informacyjno edukacyjnych o HIV/AIDS. Działaniami objęto ok. 8200 osób. W
ramach akcji zorganizowano:
- 30 szkoleń dla 1019 uczniów z 37 szkół ponadgimnazjalnych,
- 3 wykłady dla 163 studentów z 4 uczelni wyższych,
- 3 wykłady dla 390 uczniów gimnazjum z 3 szkół gimnazjalnych,
-12 akcji informacyjno-edukacyjnych na temat HIV/AIDS dla 3150
uczniów szkół ponadgimnazjalnych połączonych z dystrybucją
materiałów edukacyjnych,
- 4 wystawy tematyczne oraz prezentowano filmy i audycje w
szkolnych radiowęzłach dla 3650 osób,
- 2 badania ankietowe z udziałem 171 uczniów,
- 4 akcje dystrybucji materiałów edukacyjno-informacyjnych w
pubach dla 300 gości.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1500/390
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/7819
studenci : 100/163
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenia dla osób z różnych
Zorganizowano i przeprowadzono 13 szkoleń w tym 10 szkoleń
środowisk społecznych.
dla 180 szkolnych koordynatorów zdrowia oraz 3 dla 63 seniorów
————————————————— z Koła Gospodyń Wiejskich.
PSSE w Koninie, Nowym Tomyślu i
Wolsztynie.

pracownicy oświaty: 85/180
seniorzy: /63

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
723,00
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: 723,00
Razem:
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36 964,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

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

ogół społeczeństwa: /71714

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 187
Wskaźnik dodatkowy 1: Akcja
cieszy się dużą popularnością
wśród ludzi młodych. Jest dobrą
formą promowania bezpłatnego
testowania w kierunku HIV.
Wskaźnik dodatkowy 2: Dzięki
wykorzystaniu współczesnych
nośników informacji, z których
korzystają ludzie młodzi można
dotrzeć do szerokiego grona
odbiorców.

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
informacyjnych 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
form.

ogół społeczeństwa: /44500

Wskaźnik dodatkowy 1: materiały
przekazano do podmiotów
leczniczych, placówek nauczania i
wychowania, uczelni wyższych,
akademików, zakładów pracy,
urzędów i innych.

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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Inauguracja kampanii edukacyjnej
"Coś Was łączy? Zrób test na HIV".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Kampania "Coś Was łączy? Zrób test na HIV", ma na celu
przekazanie wiedzy na temat zakażeń HIV i choroby AIDS oraz
promowanie anonimowego bezpłatnego testowania w kierunku
HIV.

ogół społeczeństwa: /128693

liczba kampanii: 1
Planowana kwota: 0,00
liczba podmiotów realizujących
Wydatkowana kwota: 0,00
zadanie: 348
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
pozafinansowe - lokal
spotkała się z dużym
pozafinansowe - sprzęt
zainteresowaniem odbiorców.
pozafinansowe - kadra
Wskaźnik dodatkowy 2:
pozafinansowe - materiały
Realizowana poprzez
informacyjne
wykorzystanie współczesnych
pozafinansowe - inne
nośników informacji ( internet,
zadanie realizowane przez
telebimy, mass media itp. ).
pracownika w ramach etatu
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Informacje w regionalnych i lokalnych
mediach dot. kampanii medialnych
m.in. "Jeden test. Dwa życia",
obchodów Światowego Dnia AIDS i
innych działań.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Audycje radiowe, informacje prasowe i inne w lokalnych i
regionalnych mass mediach, informacje na stronach
internetowych WSSE i 20 PSSE, lokalnych samorządów,
placówek oświatowo-wychowawczych, portali społecznościowych
i współpartnerów działań.

ogół społeczeństwa: /271410
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Kontynuacja kampanii edukacyjnej
"Jeden test.Dwa życia. Zrób test na
HIV. Dla siebie i swojego dziecka".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Kontynuacja kampanii edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie ogół społeczeństwa: /91842
liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz
zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV u
dorosłych.
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Obchody Światowego Dnia AIDS
W ramach corocznej kontynuacji obchodów Światowego Dnia
————————————————— AIDS organizowano konkursy, olimpiady, imprezy, wystawy,
WSSE i 20 PSSE
prowadzono rozdawnictwo materiałów informacyjno edukacyjnych. Współpracowano z partnerami działań, w tym
również z lokalnymi samorządami. W prowadzonych działaniach
wykorzystywano współczesne nośniki informacji aby dotrzeć do
jak najszerszego grona odbiorców.

ogół społeczeństwa: /95000
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liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: Do
lokalnych mass mediów
przekazano 42 informacje nt.
kampanii, realizowanych
przedsięwzięć i innych działań.
Wskaźnik dodatkowy 2: 132 razy
przekazano informacje na strony
internetowe ( PSSE, WSSE,
partnerów ). Na telebimie
Samorządowego Centrum Kultury
w Mielcu emitowany był spot.

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

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 445
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
realizowana poprzez narady,
stoiska informacyjno edukacyjne, dystrybucję
materiałów, informacje do prasy i
na strony internetowe.

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

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 609
Wskaźnik dodatkowy 1: Inspekcja
Sanitarna aktywnie włączyła się
do obchodów poprzez różne
formy działań.
Wskaźnik dodatkowy 2: Wiele
instytucji, zakładów, szkół,
uczelni, władz lokalnych i innych
włączyło sie do obchodów
poprzez m. in. zamieszczenie na
swoich stronach internetowych
symbolu czerwonej kokardki.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja konkursów, imprez
Organizowane były konkursy plastyczne, fotograficzne, wiedzy,
prozdrowotnych, olimpiad wiedzy,
literackie, olimpiady wiedzy o HIV/AIDS, imprezy itp. Działania
akcji i punktów informacyjnoskierowane głównie do młodzieży szkolnej.
edukacyjnych, innych przedsięwzięć.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

młodzież szkolna: /19963

liczba kampanii: 27
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 187
Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano i przeprowadzono
19 konkursów, olimpiad, zgaduj
zgaduli, 6 stoisk informacyjno edukacyjnych i imprezy.

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
780,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1935,00
Urząd Miasta: 1000,00
Urząd Gminy: 0,00
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Rozpowszechnianie informacji o
Przekazywanie różnorodnych informacji otrzymywanych z
szkoleniach, akcjach i innych
Krajowego Centrum ds. AIDS do podległych placówek, jednostek
przedsięwzięciach rekomendowanych współpracujących i innych.
przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

ogół społeczeństwa: /892

liczba kampanii: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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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Sesja edukacyjna "Porozmawiajmy o
HIV".
—————————————————
WSSE i Wojewódzki Zespół ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS

Organizacja sesji edukacyjnej dla młodzieży, nauczycieli i innych ogół społeczeństwa: /250
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pt. "Porozmawiajmy o
HIV" w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS, w dniu 7 grudnia.
Sesja połączona była z wykładami, wystawą prac plastycznych
Wojewódzkiego Konkursu "Porozmawiajmy o AIDS", wręczeniem
nagród laureatom, w tym również nagród publiczności.
Prowadzono rozdawnictwo materiałów. Przedsięwzięciu
towarzyszyły lokalne media.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 88
liczba kampanii: 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 przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkania Wojewódzkiego Zespołu
ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE

Opracowanie harmonogramu działań i przedsięwzięć
ogół społeczeństwa: /24
prozdrowotnych w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS dla mieszkańców województwa podkarpackiego.

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16

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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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet ciężarnych i
planujących ciążę.
—————————————————
PSSE Leżajsk, Ustrzyki Dolne

316

317

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

osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 1450
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne): /1450
zadanie: 30
Wskaźnik dodatkowy 1: Edukację
kobiet w wieku prokreacyjnym
prowadzi PSSE w Leżajsku i
Ustrzykach Dolnych, w
poradniach K, poradniach
przedmałżeńskich i innych.
Wskaźnik dodatkowy 2: W
Dekanalnej Poradni Rodzinnej w
Leżajsku odbyło się spotkanie, w
którym udział wzięło 100 osób.

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

Edukacja młodzieży z placówek
Wykłady, prelekcje, sesje edukacyjne, warsztaty profilaktyczne,
szkolno wychowawczych i innych.
spotkania informacyjno - edukacyjne dla młodzieży.
—————————————————
PSSE Ustrzyki Dolne, PSSE
Jarosław, PSSE Krosno, PSSE
Leżajsk, PSSE Dębica

młodzież poniżej 15 r.ż.: 70/575
młodzież powyżej 15 r.ż.: /706
ogół społeczeństwa: /827

liczba szkoleń/działań: 25
liczba odbiorców: 2108
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 35

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

Szkolenia dla przedstawicieli różnych Szkolenia skierowane do pracowników placówek oświatowo grup zawodowych.
wychowawczych i pielęgniarek.
—————————————————
PSSE Jarosław, Dębica, Łańcut

fryzjerki, kosmetyczki, policjanci
pielegniarki: 95/
nauczyciele: /55
pielęgniarki: /18

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 73
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej" w roku
szkolnym 2014/2015.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: /7841
rodzice uczniów i nauczyciele:
800/668

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 8509
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 77
Wskaźnik dodatkowy 1: 1
szkolenie, 29 narad, 29
instruktaży, 26 wizytacji, 10
różnych konkursów, 2 imprezy.
Wskaźnik dodatkowy 2: Program
realizowało 57 szkół
ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego.

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" - rok szkolny 2014/2015
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Program skierowany jest do uczniów klas I - III szkół
podstawowych. W programie uczestniczyło 226 placówek
województwa podkarpackiego. Celem głównym programu jest
kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec
słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz
podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 7000/8450
rodzice uczniów, nauczyciele:
2000/3478

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 11928
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 247
Wskaźnik dodatkowy 1:
Przygotowując koordynatorów
programu przeprowadzono 4
szkolenia, 45 narad, udzielono 79
instruktaży - dla 287 osób.
Wskaźnik dodatkowy 2: Program
"Zawsze Razem" realizowało 226
placówek, w tym 209 szkół
podstawowych, 17 przedszkoli
województwa podkarpackiego.
Przeprowadzono 120 wizytacji
programu.

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
Urząd Gminy: 250,00
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Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne, instruktaże, rozmowy
indywidualne, narady.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Uczestnikami udzielanych narad, porad byli nauczyciele - szkolni
koordynatorzy i realizatorzy programów edukacyjnych, kampanii i
innych przedsięwzięć prozdrowotnych, pracownicy ochrony
zdrowia, partnerzy i organizatorzy imprez, przedstawiciele
jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i innych.

ogół społeczeństwa: /643

liczba szkoleń/działań: 379
liczba odbiorców: 643
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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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Program edukacyjny "Mali przyjaciele" Kontynuacja powiatowego programu edukacyjnego "Mali
————————————————— przyjaciele" w roku szkolnym 2014/2015. W programie
PSSE Mielec
uczestniczyły 2 placówki nauczania i wychowania. Celem
programu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań
wobec słabszych, chorych i niepełnosprawnych we własnym
środowisku, rozwijanie więzi miedzy rówieśnikami, motywowanie
do podejmowania zdrowych wyborów życiowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 27/52
rodzice przedszkolaków: /71

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 123
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
"Mali przyjaciele" realizowały 2
przedszkola, poprzez różne formy
pracy.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Przeprowadzono 2 wizytacje
programu.

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 AIDS"
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/280
młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/128
nauczyciele, rodzice uczniów i inni:
/120

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 1584
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 144
Wskaźnik dodatkowy 1: 7 grudnia
w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim wręczono
uroczyście nagrody laureatom
konkursu, połączone z sesją
edukacyjną.
Wskaźnik dodatkowy 2: Wystawę
prac plastycznych zorganizowano
w holu PUW i następnie w WSSE,
wydano kalendarz na rok 2016 z
pracami laureatów.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1994,79
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1300,00
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem"
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/420
rodzice, nauczyciele: /100

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 520
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 88
Wskaźnik dodatkowy 1: 16
czerwca w WSSE w Rzeszowie
uroczyście wręczono nagrody
laureatom konkursu. Na
wojewódzki etap konkursu
wpłynęło 385 prac plastycznych.
Wskaźnik dodatkowy 2: W holu
WSSE zorganizowano wystawę
prac plastycznych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
511,33
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 200,00
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Udostępnienie informacji na temat
realizowanych działań w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE

Udostępnianie informacji na temat działań w latach 2013-2014
realizowanych w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przez Inspekcję Sanitarną
województwa podkarpackiego.
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liczba i rodzaj realizowanych
programów: 18
Wskaźnik dodatkowy 1:
Informacje nt. realizowanych
działań przekazano Społecznemu
Komitetowi ds. AIDS, Urzędowi
Marszałkowskiemu województwa
podkarpackiego, Podkarpackiemu
Urzedowi Wojewódzkiemu.

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:

3 286,12

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Organizacja i prowadzenie konferencji
prasowych, w tym w związku z
obchodami Światowego Dnia Walki z
AIDS. Umieszczanie informacji na
stronach internetowych stacji i
nawiązywanie współpracy z lokalną pr
asą.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W roku 2015 konferencje w ramach profilaktyki HIV/ AIDS
przeprowadziły 4 PSSE: Drawsko Pomorskie, Goleniów,
Szczecin, Świdwin. Odbyły się 4 tematyczne konferencje dla 722
osób. Nagłośniono także działania w lokalnej prasie, Internecie,
TV i Radio.
Umieszczono 69 informacji na stronach internetowych:
- w ramach kampanii ,,Mój Walenty jest the best idzie ze mną
zrobić test"
————————————————— - w ramach kampanii ,,Jeden test. Dwa życia"
WSSE Szczecin i 20 podległych
- w ramach kampanii ,,Coś Was łączy? Zrób test na HIV"
PSSE woj. zachodniopomorskiego
- informacje na temat przeprowadzonych własnych działań
(PSSE: Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Białogard.
Kamień Pomorski, Gryfino, Kołobrzeg, Myślibórz, Police, Pyrzyce,
Łobez, Sławno, Stargard, Szczecin, Szczecinek, Koszalin) dla
10495 odbiorców.
Oprócz stron internetowych BIP WSSE i PSSE informacje zostały
zamieszczone na portalach internetowych: www.superportal24.pl;
www.gryfice.pl; http://pl-plfacebook.com/RadioGryfice;
www.ikamien.pl; www.kamienskie.info.pl; www.echokamienia.pl;
www.dziennikkamienski.pl; www.igryfino.pl; www.egryfino.pl;
www.nowogrodekpomorski.pl; www.debno.pl;
www.boleszkowice.pl www.barlinek.pl; www.mysliborz.pl;
www.gminadobra24.pl; www.dziennikpolicki.pl;
www.bip.bornesulinowo.pl; www.gimnazjum2.szczecinek.pl
Opublikowano 22 informacje w prasie dla 863 odbiorców
(PSSE: Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Białogard,
Gryfino, Myślibórz, Pyrzyce, Łobez, Sławno, Stargard, Koszalin).
Nawiązano współpracę z następującymi redakcjami gazet:
,,Powiatowa Gazeta Drawska; ,,Gazeta Goleniowska;.,,Dziennik
Nowogardzki;; ,,Gryfickie Echa;,,Białogardzianin; ,,Gazeta
Chojeńska;; ,,Echo Barlinka; ,,Merkuriusz Dębnowski; ,,Tygodnik
Pyrzycki; ,,Tygodnik łobeski; ,,Obserwator lokalny; ,,Nowy
Tygodnik Łobeski; ,,Tygodnik Koszaliński MIASTO;.
Nawiązano również współpracę z Radiem oraz Telewizją: Radio
,,Plus Gryfice, TV Kab Police, Radio ESKA Szczecinek, Radio
Eska Koszalin, Radio Koszalin, TVK MAX Koszalin,
Przeprowadzono 4 Wywiady, 1 Audycję oraz podano 3
wiadomości dla ogółu społeczeństwa, którymi było 43 800
odbiorców. (PSSE Gryfice, Police, Szczecinek, Koszalin).
Działania:
PPIS w Drawsku Pomorskim zorganizował i przeprowadził dwie
konferencje naukowo szkoleniowe. 26.02.2015r dla uczniów szkół
średnich, pracowników oświaty i pracowników ochrony zdrowia.
Prelegentemi byli lekarze specjaliści Kliniki Zakaźnej PUM w

pracownicy administracji
samorządowej : 10/4
Pracownicy medyczni i socjalni : 5/3
ogół społeczeństwa : 154226/55880
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 528/658
pracownicy oświaty: 47/53
pracownicy ochrony zdrowia: 15/4
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Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 103
liczba odbiorców: 55880
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
420,02
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 300,00
PIS: 120,00

Szczecinie oraz Promotor Zdrowia PSSE w Szczecinku.
30.11.2015r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla pedagogów
szkół powiatu drawskiego, pracowników medycznych i
pracowników socjalnych (pielęgniarki szkolne, asystenci
społeczni)- Prelegentem był Specjalista Epidemiolog PSSE w
Drawsku Pomorskim.
PPIS w Goleniowie 20.11.2015 przeprowadził konferencję
szkoleniową z okazji Światowego Dnia AIDS pt. ,,Zwalczanie
AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV", w której udział wzieli
dyrektorzy oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 15 rok życia, a także
pielęgniarki szkolne. Szkolenie zostało objęte honorowym
patronatem przez Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
dr n. med. Małgorzatę Domagałę- Dobrzycką, Tomasza Kulinicza
Starostę Powiatu Goleniowskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta
w Goleniowie Roberta Krupowicza. Prelegentem konferencji była
dr n. med. Anita Wnuk z Poradni Nabytych Niedoborów
Immunologicznych w Szczecinie i Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie. Tematem wykładu był ,,Seks, a
wirusy- co wiemy na ten temat. W trakcie konferencji szkoleniowej
zorganizowano stolik edukacyjny.
PPIS w Świdwinie 09.12.2015 zorganizował Konferencję pod
tytułem ,,Wiedza ratuje życie w ramach Światowego Dnia AIDS".
Jej uczestnikami byli uczniowie Niepublicznego Gimnazjum przy
Młodzieżowym Ośrodku Wychowania w Rzepczynie oraz 3 szkół
ponadgimnazjalnych. W konferencji uczestniczyli również
przedstawiciele władz lokalnych, oraz pracownicy oświaty. W
trakcie trwania konferencji młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych
CKP w Świdwinie przygotowała część artystyczną. Podczas
konferencji Pani Izabela Jadwiżyc- laureatka ,,Czerwonej Kokardki
2014 KC ds. HIV/ AIDS" wygłosiła wykład pt. ,,Świat z AIDS.
PPIS w Szczecinie 20.11.2015 zorganizował przy współpracy z
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Szczecinie konferencję pt. ,,Młodzieżowe Forum HIV/ AIDS, w
trakcie której przeprowadzone zostały warsztaty oraz edukacja z
zakresu profilaktyki chorób zakaźnych przenoszonych drogą
płciową przez kierownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w
Szczecinie. Uczestnikami Konferencji byli uczniowie i dyrektorzy
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pracownicy
oświaty.
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (materiały programowe,
kampanijne) adresowane do grup
docelowych
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 podległych
PSSE woj. zachodniopomorskiego

W ciągu całego roku 2015 pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz 20 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego
rozdysponowali 26212 sztuki materiałów edukacyjnoinformacyjnych. Dystrybucja odbywała się również przy okazji
prowadzenia stoisk edukacyjno- informacyjnych, których
zorganizowano 8 dla 1140 osób (PSSE Białogard, Myślibórz,
Łobez, Świnoujście, Koszalin, Stargard)

ogół społeczeństwa: 13974/14058
kobiety ciężarne i wieku
prokreacyjnym : 2653/2652
pracownicy ochrony zdrowia:
2231/2237
młodzież powyżej 15 roku życia:
2524/2515
młodzież poniżej 15 roku życia :
1340/1341
konsumenci restairacji, kawiarni,
pubów i barów: 4/4
pracownicy oświaty: 141/152
pacjenci: 788/838
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych :
1635/1690
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 9/9
osadzeni w zakładzie karnym : 26/26
studenci : 100/100
klienci biur podróży: 400/400
młodzież uczęszczająca do MDK :
190/190
Razem:: 26015/26212
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liczba tytułów: 59
Planowana kwota: 0,00
nakład: 26212
Wydatkowana kwota: 0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
Wsparcie z innych źródeł:
rekomendacje PTN AIDS, pomyśl
pozafinansowe - lokal
o HIV 8
pozafinansowe - sprzęt
Wskaźnik dodatkowy 1:
pozafinansowe - materiały
receptownik Znam rekomendacje
informacyjne
PTN AIDS 14
zadanie realizowane przez
Wskaźnik dodatkowy 1: wizytówki pracownika w ramach etatu
testowanie kobiet 296
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
postępowanie po ekspozycji
zawodowej 61
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
dla lekarzy ginekologów HIV/
AIDS 67
Wskaźnik dodatkowy 1: kartka
pocztowa mój Walenty 510
Wskaźnik dodatkowy 1:
podkładka pod kubek mój Walenty
1325
Wskaźnik dodatkowy 1:
kolorowanki pt. zawsze razem
808
Wskaźnik dodatkowy 1: broszurka
pt. informacja o teście na HIV 505
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
informacyjna o HIV/ AIDS 143
Wskaźnik dodatkowy 1: zakładka
do ksiązki pt. jak możesz uniknąć
zakażenia HIV 339
Wskaźnik dodatkowy 1: składanka
pt. kobieta,sex, zdrowie 375
Wskaźnik dodatkowy 1: ksiażka
pt. z doświadczeń wolontariuszki
158
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. badania w kierunku HIV dla
kobiet w ciązy 20
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
nie ryzykuj... 146
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. druga strona wakacji 840
Wskaźnik dodatkowy 1:
segregator na receptowniki pt.
Doktorze nie daj szansy AIDS
pomyśl o HIV 11
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.

postępowanie po ekspozycji
zawodowej 310
Wskaźnik dodatkowy 1: kalendarz
ścienny pt. Znam rekomendacje 4
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat pt.
Badanie w kierunku HIV- dla
kobiet w ciąży 102
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
kiedy powinno się proponować
test na HIV 16
Wskaźnik dodatkowy 1: kalendarz
ścienny Jeden test. Dwa życia
124
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
zakażenia przenoszone drogą
płciową, czyli jak zadbać o
zdrowie 4215
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
dla lekarzy rodzinnych HIV 313
Wskaźnik dodatkowy 1: broszurka
pt. HIV/AIDS o co kaman? 3038
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka dla
lekarzy rodzinnych rekomendacje
kiedy powinno się proponować
test na HIV 646
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
dla pielęgniarek i położnych Znam
rekomendacje 348
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka dla
lekarzy ginekologów pt. Jeden
test. Dwa życia 221
Wskaźnik dodatkowy 1: naklejki
pt. Nie zakazisz się HIV 22
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. Co musisz wiedzieć o HIV i
AIDS bez względu na to gdzie
mieszkasz i pracujesz 2750
Wskaźnik dodatkowy 1: AIDS i
prawo 11
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Wróć bez HIV 10
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Punkt konsulatacyjnodoagnostyczny 10
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Ciąża, HIV a Twoje dziecko 261
Wskaźnik dodatkowy 1: zakładka
do książki pt. Kocham... 55
Wskaźnik dodatkowy 1: zakładka
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do książki pt. ENE, DUE, AIDS
100
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. choroby przenoszone drogą
płciową 1010
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Daj szansę swojemu dziecku. Nie
daj szansy AIDS 230
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
siatkarka roku 33
Wskaźnik dodatkowy 1: Jeden
test. Dwa życia- zrób test na HIV
dla siebie i swojego dziecka 3159
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
o życiu decydują chwile 30
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat pt.
Coś Was łączy? Zrób test na HIV
51
Wskaźnik dodatkowy 1: zakładka
do książki pt. Chronię siebie i
innych 40
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Bądź mamą na medal. Zrób w
ciąży badania w tym test na HIV
44
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Rodzina przeciw AIDS 21
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
HIVokryzja wyleczmy się 9
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Zanim zostaniesz mamą 50
Wskaźnik dodatkowy 1: zakładka
do książki pt. Jak mogę uniknąć
zakażenia HIV? 125
Wskaźnik dodatkowy 1: pakiety z
prezerwatywą 25
Wskaźnik dodatkowy 1: To warto
wiedzieć 20
Wskaźnik dodatkowy 1: w czasie
ciąży i połogu vzatroszcz się o
siebie i swoje dziecko 40
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pt. STOP HIV 200
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
ABC zabopiegania 695
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Praca za granicą 275
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka dla
pielęgniarek i położnych pt. Zanm
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rekomendacje PTN AIDS 120
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka pt.
Choroby przenoszone drogą
płciową 53
Wskaźnik dodatkowy 1: broszuraRodzina 140
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotkarodzina 250
Wskaźnik dodatkowy 1: broszuraciąża 100
327

Organizacja i prowadzenie narad i
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 podległych
PSSE woj. zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 124 działania, w tym 24 narady, 5 szkoleń i
wystosowano 95 listów informacyjno- intencyjnych. Łącznie dla
1796 odbiorców.
Przy czym nawiązano współpracę Szkołą Rodzenia w SPZOZ w
Choszcznie, ZS nr 4 RCKU Wałcz, Urzędem Miasta i Gminy w
kamieniu Pomorskim, LO w Kamieniu Pomorskim, SOSW w
Policach, Ośrodkami zdrowia w Policach, Gminnym Biurem
Przeciwdziałania Narkomanii w Policach, Sądem Rejonowym w
Myśliborzu, Starostwem Powiatowym w Pyrzycach, Starostwem
Powiatowym w Stargardzie, Wydziałem Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Szczecinie,Kliniką Chorób Zakaźnych PUM,
Księgarnią Uczniowską w Szczecinie, Wydziałem Zdrowia
Publicznego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, OHP przy
Gimnazjum nr 2 w Szczecinku, Gimnazjum nr 2 Szczecinku,
Szkołą ponadgimnazjalną w Koszalinie, Urzędem Miasta i Gminy
Kamienia Pomorskiego, LO w Kamieniu Pomorskim, Polskim
Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Kamieniu Pomorskim.
Przeprowadzono 24 narady z pracownikami ochrony zdrowia,
pracownikami administracji rządowej i samorządowej,
pracownikami oświaty, przedstawicielami mediów. W naradach
łącznie brało udział 145 osób. (PSSE Choszczno, Gryfice, Wałcz,
Koszalin, Kamień Pomorski, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Stargard,
Szczecin, Szczecinek)
Rozesłano 95 listów intencyjno- informacyjnych do 1532
odbiorców, w tym placówek szkolno- wychowawczych,
ZOZ-ów, NZOZ-ów, gabinetów i poradni ginekologicznych.
Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin. (PSSE Białogard,
Choszczno, Gryfice, Gryfino, Wałcz, Kamień Pomorski,
Kołobrzeg, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Sławno, Szczecin,
Szczecinek, Świnoujście, Koszalin, Stargard)
Przeprowadzono 5 szkoleń dla kuratorów sądowych,
zawodowych, społecznych, rodzinnych, nauczycieli, pedagogów
szkolnych, pracowników ochrony zdrowia. Łącznie w szkoleniach
uczestniczyło 119 osób (PSSE Gryfice, Myślibórz, Szczecinek)

młodzież poniżej 15 r.ż.: 137/136
młodzież powyżej 15 r.ż.: 131/127
pracownicy księgarni : 2/2
pracownicy mediów : 133/133
kuratorzy sądowi, rodzinni, społeczni,
zawodowi : 77/74
pracownicy oświaty: 732/725
pracownicy zakładów karnych : 35/50
pacjenci: 25/25
pracowincy mundurowi : 1/1
Razem:: 1796/1796
pracownicy ochrony zdrowia: 302/302
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 221/221
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
124
liczba podmiotów podejmujących
działania: 21
liczba odbiorców: 3592

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

328

Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych, takich jak: wykłady,
warsztaty edukacyjne, prelekcje,
instruktaże, rozmowy indywidualne,
organizacja i prowadzenie konkursów,
olimpiad wiedzy, quizów, projekcje
spotów i filmów, przegląd sztuk
teatralnych oraz imprezy
prozdrowotne.

W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/ AIDS zrealizowano 88 działania dla 6989
odbiorców, oto następujące działania:
Prowadzono 7 wykładów m.in. dla młodzieży szkolnej, nauczycieli
i opiekunów, pracownika ochrony zdrowia oraz kobiet ciężarnych.
Łącznie w spotkaniach udział wzięło 201 osób (PSSE:
Choszczno, Myślibórz, Police, Pyrzyce).
Zorganizowano 24 konkursy/ quizy/olimpiady wiedzy na temat
wiedzy o AIDS dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
uczestników imprez dla 1266 osób (PSSE: Drawsko Pomorskie,
Choszczno, Gryfice, Wałcz, Białogard, Kamień Pomorski,
————————————————— Koszalin, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Łobez, Szczecin,
WSSE Szczecin i 20 podległych
Szczecinek).
PSSE woj. zachodniopomorskiego
Zorganizowano 2 warsztaty i 2 prezentacje multimedialne
zajęciowe dla 149 osób (PSSE Kamień Pomorski, Stargard,
Białogard).
Przeprowadzono 36 prelekcji nt. profilaktyki HIV/ AIDS dla 4 113
osób (PSSE Goleniów, Gryfice, Białogard, Kamień Pomorski,
Kołobrzeg, Myślibórz, Szczecin, Szczecinek, Koszalin).
Przeprowadzono 1 przegląd sztuk teatralnych i 2 przeglądy
projekcji filmów o tematyce przeciwdziałaniu zakażenia HIV i
zapobiegania AIDS dla 344 osób ( PSSE: Szczecin, Świnoujście,
Koszalin).
Zorganizowano 8 instruktarzy, 2 warsztaty edukacyjne dla 302
osób (PSSE: Myślibórz, Pyrzyce, Szczecinek, Kamień Pomorski,
Stargard).
Zorganizowano 2 wystawy wizualne jako wystawy nagrodzonych
prac laureatów konkursów dla 540 osób (PSSE: Kamień
Pomorski, Szczecinek).
Zorganizowano 1 imprezę prozdrowotną dla 100 osób oraz 1
akcję informacyjną dla 29 kobiet w ciężarnych i planujących ciążę
a także w wieku prokreacyjnym (PSSE Myślibórz).

osoby pozbawione wolności: 38/34
liczba odbiorców projektu: 6989
pracownicy ochrony zdrowia: 116/75
pracownicy oświaty: 73/67
kuratorzy rodzinni: 5/5
młodzież wypoczywająca podczas
wakacji : 220/191
internauci w wieku 18-31 lat: 8/8
kobiety ciężarne,planujące ciąży i
kobiety w wieku prokreacyjnym:
124/112
uczniowie policealnej szkoły dla
dorosłych : 120/114
uczniowie szkoły podstawowej : 77/75
Uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 6144/6152
uczniowe szkoły prywatnej : 50/39
ogół społeczeństwa : 98/98
pracownicy PCPR: 1/1
kuratorzy sądowi : 20/18

Opis niektórych działań:
- PSSE Myślibórz: impreza prozdrowotna - finał V edycji
Rejonowego konkursu ,"Wiedza Ratuje Życie".
02.12.2015r. pod hasłem ,,Tolerancja" odbyła się Akcja szkolna
Obchodów Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół im. Noblistów
Polskich w Myśliborzu. Na ten dzień młodzież gimnazjalna
przygotowała przedstawianie pod tym samym tytułem.
Zgormadzeni obejrzeli prezentację obejrzeli prezentację
multimedialną pt. ,"HIVokryzja" przygotowaną przez uczniów LO w
ramach powiatowego konkursu ,"Wiedza Ratuje Życie". Pracownik
OZiPZ wygłosił krótki wykład. Na zakończenie obchodów odbyło
się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy.
- PSSE Police: Olimpiada wiedzy.
W dniu 01.12.2015r. z okazji Obchodów Światowego Dnia Walki z
ADIS w Gimnazjum nr 3 w Policach odbyła się XV powiatowa
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1999,56
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 300,00
Urząd Gminy: 1699,00

olimpiada wiedzy o AIDS. Podczas olimpiady uczniowie
rozwiązywali test wiedzy, po jego rozwiązaniu specjalista ds.
uzależnień przeprowadził zajęcia związane z tematyką HIV/ AIDS,
po zakończeniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród.
- PSSE Gryfice: Olimpiada wiedzy.
W dniu 04.12.2015r. w siedzibie PSSE w Gryficach odbył się finał
VII Powiatowego Konkursu wiedzy ,,Być Młodym w dobie AIDS. A
także Obrady komisji Konkursowej, wyłonienie i nagrodzenie
laureatów I, II i III miejsca.
-PSSE Choszczno: Olimpiada wiedzy.
W dniu 02.12.2015r. w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie w
ramach Obchodów Światowego Dnia Walki z ADIS
zorganizowano olimpiadę wiedzy o AIDS dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu choszczeńskiego,
która zakończyła się obradami komisji konkursowej i wyłonieniem
laureatów.
- PSSE Szczecin: Przegląd sztuk teatralnych
Uczestnikami powiatowego przeglądu było 7 zespołów ze
szczecińskich szkół. Przegląd odbył się 01.12.2015r. w siedzibie
Szkoły Gimnazjalnej nr 12 przy ul. Świętoborzyców 40 w
Szczecinie. Przedstawiania teatralne dotyczyły tematu profilaktyki
ryzykownych zachowań w tym profilaktyki uzależnień oraz HIV/
AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.
- PSSE Szczecin: Konkurs Wiedzy.
W dniu 02.12.2015 odbył się XV finał konkursu wiedzy o HIV/
AIDS w Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie.
W trakcie konkursu młodzież gimnazjum nr 10 zaprezentowała
przedstawienie z zakresu profilaktyki uzależnień i zakażeń HIV/
AIDS.
- PSSE Świnoujście:
W dniu 25.11.2015r w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym mieszczącym się w Świnoujściu przy ul.
Piastowskiej PPIS w Świnoujściu zorganizował Młodzieżowe Dni
Filmowe dla uczniów szkół gimnazjalnych. W wydarzeniu
uczestniczyła zarówno młodzież polska jak i niemiecka. Filmy
profilaktyczne nt. HIV/ AIDS zostały wyświetlone z okazji
rozstrzygnięcia konkursu plastycznego zorganizowanego dla szkół
gimnazjalnych z okazji Światowego Dnia AIDS. W obradach
komisji konkursowej udział brali przedstawiciele Wydziału Zdrowia
Urzędu Miasta Świnoujście, natomiast nagrody dla uczestników
konkursu zostatały ufundowane przez stroną niemiecką CJD
Usedom Zinnowitz, w ramach wieloletniej polsko- niemieckiej
współpracy transgranicznej.
Razem:
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Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

329

Akcja "Czerwona Kokardka"
—————————————————
2 placówki szkolno-wychowawcze
objęte oddziaływaniem OZiPZ

Liczba zadań: 2. Akcja "Czerwona Kokardka", polegająca na
wykonaniu przez uczniów 2 szkół gimnazjalnych kokard do ubrań
na znak solidarności z chorymi. Działania wykazane przez 1
PSSE na podstawie informacji z instytucji współpracujących.

330

Dystrybucja materiałów edukacyjno-in
formacyjnych
—————————————————
38 PSSE i WSSE / 244 instytucje
współpracujące

Liczba zadań: 313. Dystrybucja materiałów edukacyjnoogół społeczeństwa
informacyjnych mająca na celu wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS. Wśród odbiorców znajdują się: studenci, młodzież,
pacjenci, pracownicy oświaty i medyczni. Działania wykazane
przez 38 PSSE, WSSE Warszawa na podstawie informacji z
instytucji współpracujących oraz własnych informacji (rozdzielniki).

młodzież poniżej 15 r.ż.: /50

Materiały:
1. Wydane przez KC ds. AIDS:
Podkładka Walentynkowa 2015 - 1 375 szt.
Broszura Zakażenia przenoszone drogą płciową;, skierowana do
ogółu - 9 000 szt.
Broszura Choroby przenoszone drogą płciową;, skierowana do
lekarzy - 800 szt.
Książka Z doświadczeń wolontariuszki - 450 szt.
Broszura HIV?! AIDS?! O co kaman?; - 28 400 szt.
Kolorowanka Zawsze razem; - 4 400 szt.
Broszura Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS; - 2 000 szt.
Broszura HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych -19 000 szt.
Informacja o HIV/AIDS\; -11 400 szt.
Plakat Jeden test. Dwa życia-450 szt.
Jeden test. dwa życia. ulotka dla ginekologów - 11 400 szt.
Jeden test dwa życia. ulotka dla kobiet w ciąży - 30 400 szt.
Kalendarze plakatowe "Jeden Test Dwa Życia" -950 szt.
Międzynarodowe Wytyczne w zakresie HIV/AIDS i Praw
Człowieka -380 szt.
Postępowanie po ekspozycji zawodowej (ulotka) -19 000 szt.
Rekomendacje PTN AIDS (ulotka) - 1 900 szt.
Płyta CD "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym
drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej" 1 900 szt.
Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej - podręcznik\segregator - 38 szt.
Plakat Coś Was łączy? Zrób test na HIV - 200 szt.
Kiedy powinno się proponować test na HIV - 3 000 szt.
HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych - 3800 szt.
To warto wiedzieć o HIV/AIDS - 140 000 szt.
Oddając krew, ratujesz życie. Oddawaj ją odpowiedzialnie - 800
szt.
Siatka z logo 50 szt.
Kalendarzyk kieszonkowy 50 szt.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

liczba kampanii: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 283

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

Kalendarz książkowy ; 10 szt.
2. Opracowane przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim
Ulotka "Seniorze, nie masz HIV - na pewno?"- 10 000 szt.
3. Wydane przez stowarzyszenie Pomoc Socjalna
Przewodnik po HIV/AIDS - 40 szt.
ŁĄCZNIE ok. 349 685 szt.
331

Edukacja młodzieży (pogadanki,
prelekcje, wykłady)
—————————————————
10 PSSE / 133 instytucje
współpracujące

Liczba zadań: 377. Działania wykazane przez 20 PSSE na
podstawie informacji z instytucji współpracujących oraz własnych
informacji z realizacji zadania, podejmowane przez specjalistów
oświaty zdrowotnej oraz realizatorów programów edukacyjnoprofilaktycznych w formie pogadanek, prelekcji

ogół społeczeństwa: /433
pracownicy oświaty: /84

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 143

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

332

Ekspozycje wizualne nawiązujące do
treści kampanii.
—————————————————
25 PSSE i WSSE / 96 instytucji
współpracujących

Liczba zadań: 111 Wystawki, plakaty, gazetki, plansze, materiały
informacyjne. Forma działań wciąż oczekiwana i dobrze odbierana
przez odbiorców. Działania wykazane przez 25 PSSE na
podstawie informacji z instytucji współpracujących oraz własnych
informacji z realizacji zadania.

ogół społeczeństwa: /71987
młodzież poniżej 15 r.ż.: /10147
młodzież powyżej15 r.ż.: /7205
rodzice: /411
pracownicy oświaty: /74

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 122

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

333

Emisje filmów / spotów
—————————————————
12 PSSE / 23 instytucje
współpracujące

Liczba zadań:43. Emisje spotów / filmów. Spoty dotyczące
ogół społeczeństwa: /122
kampanii "HIVokryzja", filmy: "Jestem chory na AIDS", " Życie pod młodzież powyżej15 r.ż.: /1947
murem", "AIDS - epidemia wciąż niepokonana", "Nosicielka",
młodzież poniżej 15 r.ż.: /1719
"Miało być", "Wiedzieć". Wykorzystanie nieodpłatnego przekazu w
mediach lokalnych.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 35

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

334

Informacje na stronie internetowej
Liczba zadań: 38. Informacje na stronie internetowej PSSE i
PSSE i WSSE, związane z kampania WSSE.
mi.
—————————————————
24 PSSE oraz WSSE

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 25

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

ogół społeczeństwa
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335

Informacje w mediach lokalnych
Zadanie obejmuje: przygotowanie informacji przez pracownika
ogół społeczeństwa
————————————————— ozipz (8), wystąpienia w radio(9) i lokalnej TV(1), artykuły w prasie
17 PSSE
lokalnej (7), informacja na stronie internetowej tv lokalnej (1).
Negocjowane jest nieodpłatne umieszczanie / przekazywanie
informacji. Liczba odbiorców trudna do określenia. Podmioty
współpracujące (m.in.): Tygodnik Ciechanowski, Małkiński
Aserwis Internetowy, Ostrowski Serwis Internetowy, Tygodnik
Siedlecki, Zycie Siedleckie, Kurier Siedlecki, TV Wschód, TV
lokalna Nasz Powiat, itd. Tematyka: kampania "Twój Walenty jest
the best..."; kampania "Coś Was łączy? Zrób test na HIV";
promocja konkursu wiedzy dla kobiet, organizowanego przez KC
ds. AIDS, kampania "1 test, 2 życia", promocja ulotek dotyczących
chorób przenoszonych drogą płciową.

336

Koncert rockowy
—————————————————
Instytucja współpracująca z PSSE w
Piasecznie

Wsparcie organizatora: Urząd Miasta Piaseczno przez pracownika ogół społeczeństwa: /400
pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia: poradnictwo
osoby pow. 15 r.ż.: 400/
merytoryczne, materiały edukacyjne, dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS.

337

Konkursy szkolne w ramach działań
kampanijnych
—————————————————
5 PSSE/18 instytucji
współpracujących

Liczba zadań: 13. Konkursy wiedzy na temat HiV/AIDS w formie
testów, plastyczne. Działania wykazane przez 7 PSSE na
podstawie informacji z instytucji współpracujących oraz własnych
informacji z realizacji zadania.

338

339

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17

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

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: /940
młodzież powyżej15 r.ż.: /201

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 23

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

Narady
Liczba zadań: 77. Narady mające na celu ustalenie zasad
————————————————— współpracy z instytucjami współpracującymi: placówkami szkolno12 PSSE
wychowawczymi, podmiotami leczniczymi, mediami, etc lub
spotkania inaugurujące program w danym roku szkolnym.

pracownicy mediów: /4
pracownicy podmiotów leczniczych:
/124
pracownicy oświaty: /154

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

Obchody Międzynarodowego Dnia
Liczba zadań: 1. Promocja tolerancji i odpowiedzialności.
Pamięci o Zmarłych na AIDS
—————————————————
1 PSSE oraz 10 instytucje
współpracujące

młodziez pow. 15 r.ż.: 400/
młodzież poniżej 15 r.ż.: /3097

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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340

Obchody Światowego Dnia AIDS
—————————————————
37 placówek szkolnowychowawczych, objętych
oddziaływaniem 1 PSSE

Liczba zadań: 1. Przekazywanie przesłania ŚDA, współpraca z
partnerami lokalnymi, m.in. podmiotami leczniczymi, placówkami
szkolno-wychowawczymi , wsparcie merytoryczne. Działanie
wykazane przez PSSE m.st. Warszawa na podstawie informacji z
instytucji współpracujących oraz własnych informacji z realizacji
zadania.

ogół społeczeństwa: /8869
pracownicy oświaty: /7154
młodzież poniżej 15 r.ż.: /8411
młodzież powyżej15 r.ż.: /3872

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 38

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

341

Poradnictwo indywidualne / Punkty
informacyjno-edukacyjne podczas
imprez masowych oraz w siedzibach
PSSE i in. instytucji.
—————————————————
16 PSSE/ 24 instytucji
współpracujących

Liczba zadań: 883. Poradnictwo indywidualne / Punkty
informacyjne podczas imprez masowych mające na celu wzrost
poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS. Działania wykazane przez 24
PSSE na podstawie informacji z instytucji współpracujących oraz
własnych informacji z realizacji zadania.

ogół społeczeństwa: /4881
młodzież powyżej15 r.ż.: /574
kobiety w wieku reprodukcyjnym i ich
partnerzy: /120
młodzież poniżej 15 r.ż.: /128
osoby 50+: /276

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 40

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

342

VII Przegląd Sztuk Teatralnych
Liczba zadań: 1. Przegląd Sztuk Teatralnych pod hasłem
————————————————— "HIV/AIDS - kogo dotyczy?", organizowany przez PSSE w
1 PSSE
Garwolinie. Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy w
zakresie profilaktyki zakażeń HIV i kształtowanie
odpowiedzialności za własne zdrowie. W tym roku w konkursie
wzięło udział 5 szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywę opisano w
mediach lokalnych: www.egarwolin.pl - "Ekonomik" zwyciężył w
VII Przeglądzie Sztuk Teatralnych; www.garwolin.psse.waw.pl. VII Przegląd Sztuk Teatralnych pt. "HIV, AIDS"kogo dotyczy?"

343

Imprezy prozdrowotne w szkołach
—————————————————
7 placówek szkolno-wychowawczych,
objętych oddziaływaniem 3 PSSE

344

Bezpieczny Przedszkolak Liczba zadań: 1. Działania PSSE m.st.Warszawa obejmują:
kontynuacja i rozwój modułów
monitorowanie realizacji, wydawanie materiałów do realizacji
szkoleniowych (edukacyjnoprojektu.
profilaktycznych)
—————————————————
1 PSSE

młodzież powyżej15 r.ż.: /200

Liczba zadań: 6. Imprezy prozdrowotne w szkołach jako działania młodzież poniżej 15 r.ż.: /270
edukacyjne w zakresie ochrony przed zakażeniami
młodzież powyżej 15 r.ż.: /130
przenoszonymi drogą płciową i .HIV/AIDS, łączone z in. tematami, pracownicy oświaty: /50
np. Zachowaj trzeźwy umysł.
młodzież poniżej 15 r.ż.: 237/
pracownicy oświaty
rodzice: 237/
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7
liczba odbiorców: 474

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

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

345

Konkursy szkolne
—————————————————
4 PSSE / 40 instytucji
współpracujących

Liczba zadań: 41. Działania wykazane przez 11 PSSE na
podstawie informacji z instytucji współpracujących oraz własnych
informacji z realizacji zadania. Współpraca specjalisty oświaty
zdrowotnej - pomoc merytoryczna, uczestnictwo w jury, pytania.

346

Minikonferencja pt.: "Starość a HIV".
Liczba zadań: 1. Prelekcje zorganizowane przez WSSE w
————————————————— Warszawie w ramach spotkania Oddziału Mazowieckiego
WSSE w Warszawie
Polskiego Towarzystwa Higienicznego pt.: "Starość a HIV".
Prelekcje dotyczyły: sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS na
Mazowszu z uwzględnieniem osób starszych; profilaktyki HIV z
uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej; realizacji
Mazowieckiej Akademii Seniora przez Państwową Inspekcję
Sanitarną na terenie województwa mazowieckiego.

347

348

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/1297
młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/636

członkowie PTH oraz osoby z
zewnątrz: /43

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
Urząd Miasta: 1000,00
Urząd Gminy: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00
liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 43
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
Liczba zadań: 1. Współpraca specjalisty oświaty zdrowotnej PSSE młodzież powyżej 15 r.ż.: 540/20
————————————————— Wyszków - pomoc merytoryczna, uczestnictwo w jury, testy.
1 PSSE i jedna szkoła

liczba odbiorców: 20
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia
Liczba zadań: 6. Współpraca specjalisty oświaty zdrowotnej ————————————————— pomoc merytoryczna, uczestnictwo w jury, testy.
6 PSSE/ 6 Oddziałów PCK

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 74
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 0,00
NGO: 750,00
Urząd Miasta: 0,00

młodzież poniżej 15 r.ż.: 43/25
młodzież powyżej 15 r.ż.: 45/49
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349

Opracowanie wyników badań
ankietowych wśród młodzieży pow. 15
r.ż.
—————————————————
1 PSSE

Opracowanie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w
2014 roku z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ciechanowie, wśród 461 uczniów w 7 szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego. Badanie miało na
celu określenie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród
odbiorców badania oraz określenie, jakie postawy wobec osób
zakażonych HIV prezentuje młodzież, zaś w konsekwencji
ukazanie potrzeb edukacyjnych młodzieży. Wyniki badania
wskazały na potrzebę dalszej edukacji młodzieży. Uczniowie na
ogół znają drogi zakażenia, ale nie do końca wiedzą, że
przebywanie z osobami zakażonymi lub chorymi jest bezpieczne.
Przekłada się to na stosunek do osób żyjących z HIV i chorych na
AIDS. W świetle wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ciechanowie podjął decyzję o wzmocnieniu działań
edukacyjnych w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w roku 2016 w celu
podniesienia wiedzy w zakresie HIV/AIDS i przełamania barier
związanych z postawą wobec osób zakażonych HIV i chorych na
AIDS. Wyniki badania udostępniono społeczności lokalnej w
dużej lokalnej gazecie (Tygodnik Ciechanowski) w grudniu 2015 r.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

350

Projekt "Dziecko a HIV"
—————————————————
1 instytucja objęta oddziaływaniem
PSSE Grodzisk Maz.

Liczba zadań: 1. Projekt szkolny, wykazany przez 1 gimnazjum,
nad którym pracują uczniowie jednej klasy. Rozpoczął się w
grudniu 2015. Chodzi w nim o ukazanie problemu dzieci chorych
na AIDS lub zakażonych wirusem HIV, i jak odnajdują się w tej
chorobie. Po zakończeniu projekt ten będzie przedstawiony na
forum klasy lub szkoły.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /25

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

351

Szkolenia. Warsztaty
—————————————————
2 PSSE/ 11 instytucji
współpracujących

Liczba zadań: 17. Edukacja dotycząca profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV. Działania
wykazane przez 5 PSSE na podstawie informacji z instytucji
współpracujących oraz własnych informacji z realizacji zadania.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /132
młodzież powyżej 15 r.ż.: /365
pracownicy oświaty: /72
rodzice: /112
kobiety w wieku reprodukcyjnym : /29

liczba szkoleń/działań: 17
liczba odbiorców: 710
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

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
Starostwo Powiatowe:
800,00

352

Warsztaty edukacyjne
POROZMAWIAJMY O AIDS.
—————————————————
2 PSSE

Liczba zadań: 15. Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS, prowadzone są wg autorskiego programu specjalisty
oświaty zdrowotnej. Uczestnicząca młodzież otrzymuje
podstawową wiedzę nt: sytuacji epidemiologicznej na świecie i w
Polsce, o drogach zakażenia i zachowaniach stwarzających
ryzyko zakażenia, o sposobach eliminacji bądź zmniejszenia tego
ryzyka, o testowaniu i leczeniu HIV/AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/426

liczba szkoleń/działań: 15
liczba odbiorców: 426
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wsparcie merytoryczne VII Przeglądu Impreza organizowana w ramach PaT, Działania wykazane przez
Małych Form Teatralnych
1 PSSE na podstawie informacji z 6 instytucji współpracujących
————————————————— oraz własnych informacji z realizacji zadania.
6 instytucji współpracujących/1 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/200

liczba odbiorców: 200

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

354

Wykłady
Liczba zadań: 15 Wykłady, podnoszące poziom wiedzy wśród
————————————————— młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz kobiet
2 PSSE / 2 instytucje współpracujące ciężarnych i ich partnerów. Działania wykazane przez 3 PSSE na
podstawie informacji z instytucji współpracujących oraz własnych
informacji z realizacji zadania.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /192
młodzież powyżej 15 r.ż.: /133
kobiety w wieku reprodukcyjnym i ich
partnerzy: /59
rodzice: /99

liczba szkoleń/działań: 15
liczba odbiorców: 483
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

355

Spotkania edukacyjne dla
Liczba zadań: 2. Spotkania edukacyjne przedstawiciela OZiPZ
przedszkolaków
PSSE w Ostrołęce w Przedszkolu nr 10 w Ostrołęce połączone z
————————————————— dystrybucją książeczki "Na zawsze razem".
1 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /54

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 54
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

356

Dystrybucja materiałów edukacyjno-in Liczba zadań: 413. Dystrybucja materiałów edukacyjnoformacyjnych
informacyjnych mająca na celu poszerzenie oferty informacyjnej
————————————————— dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy.
23 PSSE/256 instytucji
współpracujących

młodzież poniżej 15 r.ż.: /430
ogół społeczeństwa: /5959
osoby powyżej 50 r.ż.: /20

357

Punkty informacyjno-edukacyjne
Liczba zadań: 35 Punkty informacyjne mające na celu
————————————————— poszerzenie oferty informacyjnej. Działania podejmowane
12 PSSE
podczas pikników, festynów, na terenie instytucji.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /35
młodzież powyżej 15 r.ż.: /125
ogół społeczeństwa: /26164
osoby powyżej 50 r.ż.: /320
pracownicy oświaty: /5

liczba odbiorców: 26000

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

358

Telefon Informacyjny
Telefon Informacyjny, uruchamiany co roku w dniu 1 grudnia
————————————————— przez pracowników PSSE Siedlce.
1 PSSE

ogół społeczeństwa: /4

liczba odbiorców: 4
liczba konsultacji: 4

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

359

Listy intencyjne
Liczba zadań: 43. Promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki pracownicy ochrony zdrowia : 133/255 liczba odbiorców: 617
————————————————— zdrowotnej, ginekologów i położnych oraz realizatorów programów pracownicy oświaty: /362
16 PSSE
edukacyjno-profilaktycznych wiedzy o możliwości wykonania testu
w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet
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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

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

360

Ekspozycje wizualne promujące PKD. Liczba zadań: 23. Ekspozycje wizualne / tablice informacyjne
————————————————— PSSE - działania mające na celu promocję punktów
17 PSSE
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV

ogół społeczeństwa: /8345

361

Informacje na stronie internetowej
Liczba zadań: 17. Działania informacyjne, mające na celu
PSSE i WSSE.
promocję funkcjonowania PKD. Liczba odbiorców trudna do
————————————————— określenia.
11 PSSE i WSSE

ogół społeczeństwa

liczba podjętych działań/inicjatyw:
17

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

362

Promocja testów wśród seniorów
Liczba zadań: 2. Promocja punktów testowania podczas szkoleń
————————————————— dla seniorów - Mazowiecka Akademia Seniora - ma na celu
1 PSSE i WSSE
zwiększenie świadomości wśród seniorów w zakresie testowania
w kierunku HIV.

osoby 50+: /73

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2

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

363

Poradnictwo metodyczne
Liczba zadań : 136. Poradnictwo metodyczne jako wzmocnienie
————————————————— realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, chorób
8 PSSE/ 12 podmiotów leczniczych
przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej w ramach
podstawy programowej na wszystkich poziomach kształcenia

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 13/84
pracownicy podmiotów leczniczych:
/122

364

Apele szkolne jako działania
edukacyjne
—————————————————
2 PSSE / 71 instytucje
współpracujące (placówki szkolnowychowawcze).

Liczba zadań: 38 Współpraca specjalistów oświaty zdrowotnej z
realizatorami programów edukacyjno-profilaktycznych. Apele
organizowane przez placówki szkolno-wychowawcze. Działania
wykazane przez 9 PSSE na podstawie informacji z instytucji
współpracujących oraz własnych informacji z realizacji zadania.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1600
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1550
pracownicy oświaty

liczba podmiotów podejmujących
działania: 73
liczba odbiorców: 3150

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

365

Działania edukacyjne
—————————————————
14 PSSE / 178 instytucji
współpracujących

Liczba zadań: 647. Edukacja młodzieży, rodziców i nauczycieli
oraz słuchaczy UTW, dotycząca HIV/AIDS, STD i ryzykownych
zachowań. Działania wykazane przez 24 PSSE na podstawie
informacji z instytucji współpracujących (placówki szkolnowychowawcze oraz in., np. PCK) oraz własnych informacji z
realizacji zadania.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /9992
młodzież powyżej 15 r.ż.: /12118
osoby powyżej 50 r.ż.: /193
rodzice: /1003
pracownicy oświaty: /215

liczba podjętych działań/inicjatyw:
647
liczba podmiotów podejmujących
działania: 192
liczba odbiorców: 23521

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

366

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Liczba zadań: 22. Działania prowadzone wśród służby więziennej. pracownicy aresztów śledczych: /467
—————————————————
5 PSSE / 3 instytucje współpracujące
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 467

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

367

Pogadanki
Liczba zadań: 6. Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami osoby pozbawione wolności: 85/
————————————————— przenoszonymi drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym
pracownicy ochrony zdrowia: /41
2 PSSE
spowodowanymi przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
służby mundurowe: /29
drogą iniekcji) ze szczególnym uwzględnieniem HIV

liczba odbiorców projektu: 60

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

368

Szkolenia
Liczba zadań: 2. Edukacja pracowników podmiotów leczniczych w
————————————————— zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą
2 PSSE
płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze szczególnym
uwzględnieniem HIV

liczba odbiorców projektu: 45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 0,00

369

Udział w posiedzeniach Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w woj.mazowieckim.
—————————————————
WSSE w Warszawie

osoby pozbawione wolności: 20/
pracownicy mediów: 10/
pracownicy ochrony zdrowia: 30/45
pracownicy socjalni: 30/
pracownicy zakładów fryzjerskich i
kosmetycznych : 100/

Udział w pracach Zespołu 2 przedstawicieli Oddziału Promocji
Zdrowia WSSE w Warszawie (4 spotkania Zespołu). W ramach
prac Zespołu m.in. współpracowano przy opracowywaniu ulotki
"Seniorze, nie masz HIV .. na pewno?", która będzie
wykorzystywana przez pion OZiPZ PIS podczas szkoleń i spotkań
z osobami starszymi (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w grudniu
2015 r. przekazał 10 0000 egzemplarzy do wykorzystania przez
pracowników OZiPZ).

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

Data wygenerowania: 2016-10-24

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

370

Obchody Światowego Dnia Walki z AI W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS
DS
przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne w formie
————————————————— wykładów prelekcji/pogadanek, uroczystych apeli
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

ogół społeczeństwa: 20000/23000
organizacje pozarządowe: 5/5
pracownicy mediów: 2/5
pracownicy ochrony zdrowia: 200/
pracownicy oświaty: 150/200
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, studenci:
3000/12

liczba programów oraz inicjatyw:
260

371

3 Powiatowe Olimpiady Wiedzy o
Współorganizowano 3 Powiatowe Olimpiady Wiedzy o
Uzależnieniach i Chorobie AIDS
Uzależnieniach i Chorobie AIDS
—————————————————
PSSE Dzierżoniów, PSSE Legnica,
PSSE Ząbkowice Śląskie

młodzież powyżej 15 r.ż.: /101

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 101

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

372

Lokalne imprezy środowiskowe
Zorganizowano lokalne imprezy środowiskowe podczas których
————————————————— odbywały się m.in.spektakle teatralne dotyczące problematyki
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj. HIV/AIDS
dolnośląskieego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/2500
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/2000
osoby powyżej 50 r.ż.: 200/200
społeczność lokalna: 5000/7300

liczba odbiorców: 12000

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

373

Przygotowanie i organizacja
Przeglądu Spektakli Teatralnych
—————————————————
PSSE Wołów woj.dolnośląskie

Opracowanie regulaminu konkursu oraz organizacja Przeglądu
Spektakli Teatralnych w Miejskim Domu Kultury w Wołowie.
Wsparcie finansowe: Starostwo Powiatowe w Wołowie,Gmina
Wołów, Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/100
pedagodzy, animatorzy kultury: 10/

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
3140,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 3140,00

374

Przygotowanie i przeprowadzenie 14
wykładów, oraz 495 prelekcji/pogadan
ek
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

Przygotowano i przeprowadzono wykłady, prelekcje/pogadanki
na temat problematyki HIV/AIDS wśród różnych grup docelowych:
m.in. dla młodzieży akademickiej, szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/4000
liczba odbiorców: 5100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/6900
liczba szkoleń/działań: 164
pracownicy ochrony zdrowia: 100/100
osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej: /1778
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

375

Przygotowanie i przeprowadzenie 31
konkursów: wiedzy, plastycznych,
teatralnych, quizów
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

Opracowanie regulaminów konkursowych oraz przygotowanie i
przeprowadzenie konkursów plastycznych, teatralnych, quizów.
Wsparcie finansowe Starostwo Powiatowe w Legnicy, Urząd
Miasta w Zgorzelcu, Gimnazjum w Węglińcu,Urząd Miasta i
Gminy i gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, Rada
Rodziców z Gimnazjum w Węglińcu

376

Realizacja programu edukacyjnego
Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach lokalnego programu
"Razem przeciw zagrożeniom" XIX ed edukacyjnego "Razem przeciw zagrożeniom" XIX edycja.
ycja
Program finansowany przez Urząd Miejski w Wałbrzychu
—————————————————
PSSE Wałbrzych woj. dolnośląskie

uczniowie szkół gimnazjalnych:
300/430

377

Zorganizowano 2 cykle zajęć
Przygotowano i przeprowadzono 2 cykle zajęć edukacyjnoedukacyjno- warsztatowych
warsztatowych dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/848
osadzeni w areszcie śledczym: /94

liczba odbiorców: 942

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

378

Organizacja 43 wystaw tematycznych. Organizacja wystaw związanych z problematyką HIV/AIDS na
————————————————— terenie placówek oświatowo-wychowaczych, ochrony zdrowia
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj. oraz innych lokali użyteczności publicznej.
dolnośląskieego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2500/3000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/3000
ogół społeczeństwa: /2000
osoby powyżej 50 r.ż.: 1000/1000
petenci PIS woj. dolnośląskiego: 500/

liczba odbiorców: 9500

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

379

Artykuły prasowe
Opracowano i przekazano 5 artykułów prasowych dotyczących
————————————————— zagadnień profilaktyki HIV/AIDS m.in. do "Tygodnika
PSSE woj. dolnośląskiego
Dzierżoniowskiego", "Panorama Oleśnicka", "Ekspres Średzki" ,
"Roland"

czytelnicy gazet: /10

liczba podjętych działań/inicjatyw:
5

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

380

Edukacja w mediach
—————————————————
PSSE Dzierżoniow, PSSE Jelenia
Góra. woj. dolnośląskie

telewidzowie i słuchacze radia: /25000 liczba podjętych działań/inicjatyw:
25

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

Emitowano cyklicznie w lokalnej TV Dami zrealizowanego 20
minutowego filmu dotyczącego anonimowego testowania "Nie daj
szansy AIDS, zrób test na HIV" oraz udzielenie wywiadu
telewizyjnego i 2 wywiadów radiowych dotyczących problematyki
HIV/AIDS (TV Dami, Radio ZET-Gold w Dzierżoniowie, Muzyczne
Radio w Jeleniej Górze

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/2000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/3849
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liczba szkoleń/działań: 31
liczba odbiorców: 5849

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
6460,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 6400,00
PIS: 60,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

381

Popularyzacja testowania w kierunku
HIV wśród uczestników
poszczególnych działań
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE woj.
dolnośląskiego

Prowadzono działania popularyzujące testowanie w kierunku HIV
m.in. podczas szkoleń, w punktach informacyjno-edukacyjnych ,
plenerowych imprez środowiskowych m.in.na Wyspie Słodowej
we Wrocławiu w ramach Miesiąca Rodziny

ogół społeczeństwa: 2000/5000

liczba podjętych działań/inicjatyw:
500

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

382

Zorganizowanie 37 punktów informac Punkty informacyjno-edukacyjne zorganizowano podczas
ogół społeczeństwa: 5000/8000
yjno-edukacyjnych
różnorodnych imprez lokalnych m.in. na terenie wyższych uczelni i studenci: 500/650
————————————————— innych lokali użyteczności publicznej
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

liczba podjętych działań/inicjatyw:
37

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

383

Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne dla współrealizatorów w
zakresie realizacji programu
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

autorzy i realizatorzy programów
liczba podjętych działań/inicjatyw:
edukacyjno-profilaktycznych: 30/30
80
pedagodzy: 20/30
pielęgniarki medycyny szkolnej: 20/20

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

384

Indywidualny kontakt z uczestnikami
Przeprowadzono 2615 rozmów indywidualnych z uczestnikami
poszczególnych działań
poszczególnych działań w zakresie nurtujących ich wątpliwości
————————————————— dotyczących tematyki HIV/AIDS
WSSE we Wrocławiu i PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /2000
liczba podjętych działań/inicjatyw:
osoby podejmujące aktywność
2615
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba odbiorców: 2615
hetero-, homo- i biseksualne): /615

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

385

Szkolenia (95)
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/1420
liczba podjętych działań/inicjatyw:
osoby podejmujące aktywność
95
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba odbiorców: 1765
hetero-, homo- i biseksualne):
100/200
podchorążowie, osadzeni w Areszcie
Śledczym we Wrocławiu: 120/169
nauczyciele: 25/25

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 7500,00
Urząd Gminy: 0,00

Razem:

17 100,00

Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego przez
koordynatora wojewódzkiego z WSSE we Wrocławiu oraz
koordynatorów powiatowych z PSSE woj. dolnośląskiego w
zakresie realizacji programu

Szkolenia przeprowadzono metodami aktywizującymi
młodzieżowych liderów zdrowia, młodzieży akademickiej oraz
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób
aktywnych seksualnie. m.in. wśród osadzonych w Areszcie
Śledczym we Wrocławiu, podchorążych z Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
a) Wspieranie programu
wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki w szkołach i placówkach
systemu oświaty w zakresie
zapobiegania zachowaniom
ryzykownym u dzieci i młodzieży
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W 2015 roku zrealizowano następujące działania:
1.Szkolenie pt. Program wychowawczy i program profilaktyki
szkoły dla dyrektorów szkół i specjalistów szkolnych. Celem
szkolenia było podniesienie kompetencji uczestników w zakresie
konstruowania i ewaluacji programu wychowawczego i programu
profilaktyki w szkole. Przeszkolono 19 osób.
2.Szkolenie pt. Konstruowanie programów profilaktycznych w
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii dla pracowników zatrudnionych w
MOW/MOS i zajmujących się w swoich placówkach
konstruowaniem i realizacją programów profilaktycznych. Celem
20-godzinnych warsztatów było wsparcie merytoryczne
pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru
właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie
przebywającej w MOW/MOS. Przeszkolono 16 osób.
3.Szkolenie pt. Metody twórczej resocjalizacji w praktyce
wychowawczej dla nauczycieli/wychowawców i specjalistów
(pedagogów, psychologów) zatrudnionych w MOW/MOS,
poświęcone profilaktyce uzależnień realizowanej poprzez
proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i
angażowanie młodzieży w działania artystyczne i sportowe.
Odbyły się 2 szkolenia; przeszkolono 65 osób.
4.Szkolenie pt. Przeciwdziałanie narkomanii w szkole. Treści
szkolenia dostarczyły podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki
uzależnień i substancji psychoaktywnych oraz efektywnych
działań profilaktycznych realizowanych w szkole. W trzydniowym
szkoleniu, realizowanym w formie wykładów i warsztatów,
przeszkolono 19 osób.
5.Szkolenie pt. Seminarium programu Unplugged dla trenerów,
realizatorów programu Unplugged oraz przedstawiciele JST. Jego
celem było: wymiana informacji i doświadczeń z wdrażania
programu w szkołach, omówienie przebiegu realizacji szkoleń dla
nauczycieli oraz wypracowanie strategii działań związanych z
wdrażaniem programu w szkołach we współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego.
6.Program pt. Szkolna interwencja profilaktyczna adresowany do
nauczycieli i uczniów szkół wszystkich typów, upowszechniany
jest przez sieć 52 instruktorów z terenu całego kraju,
rekomendowanych przez ORE. Lista instruktorów jest dostępna
pod adresem: http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/sz
kolna-interwencja-profilaktyczna/instruktorzy/lista-instruktorow.
Celem głównym Programu jest przygotowanie nauczycieli i

ogół społeczeństwa
uczniowie
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 8
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeszkolonych osób: 262
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
udostępnionych na stronie
internetowej ORE publikacji: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 32875,00

szkolnych specjalistów do prowadzenia na co dzień rozmów z
uczniami, sięgającymi po różne substancje psychoaktywne i
zapobieganie dalszemu ich używaniu. Program jest wprowadzany
do szkół dwuetapowo: część I to szkolenie rady pedagogicznej,
część II: szkolenie osób, które będą prowadziły interwencję. W
2015 roku instruktorzy przeszkolili kolejnych 1053 nauczycieli,
uczestników rad pedagogicznych oraz 191 realizatorów. Odbyły
się również regionalne konferencje i seminaria profilaktyczne,
podczas których upowszechniono wiedzę o Programie wśród ok.
700 uczestników. Odbyło się 6 szkoleń; przeszkolono 131
specjalistów szkolnych.
Ponadto w ramach realizacji zadania w 2015 r. upowszechniono:
- informacje o wartościowych programach profilaktycznych i
promocji zdrowia psychicznego.
Od 2010 roku działa System Rekomendacji Programów
Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Baza
programów rekomendowanych, zamieszczona na stronie
Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W Bazie
tej znajdują się informacje na temat profesjonalnych programów:
promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki, leczenia, redukcji
szkód oraz opieki postterapeutycznej:
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=105944
W bazie znajdują się programy, które poddane zostały ocenie i
selekcji przez Zespół specjalistów, zgodnie z przyjętymi nowymi
standardami i kryteriami jakości, opracowanymi w ramach
Systemu Rekomendacji Programów oraz określonymi w
Programie Exchange on Drug Reduction Action (EDDRA).
Ośrodek Rozwoju Edukacji, na podstawie przedstawionych w
Bazie informacji, przygotował wykaz programów, z podziałem na
poziomy profilaktyki, pn. Bank Programów Profilaktycznych.
Wykaz zawiera krótki opis programu i informacje o poziomie
rekomendacji. Umożliwia również przekierowanie do informacji o
autorach, adresatach, celach i treściach programów, zawiera
także dane teleadresowe do kontaktu z ich koordynatorami.
Informacja jest dostępna na stronie internetowej: http://www.ore.e
du.pl/programy-profilaktyczne/bank-programowprofilaktycznych/bank-programow-profilaktycznych-22811
- publikacje z zakresu epidemiologii problemowych zachowań
dzieci i młodzieży oraz profilaktyki przeznaczonych dla
nauczycieli, szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępniono
następujące publikacje i artykuły:
- Rozważania o wychowaniu. W poszukiwaniu teoretycznych
podstaw koncepcji wychowawczej szkoły;
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- Program wychowawczy szkoły a personalistyczna perspektywa
wychowania do wartości;
- Wychowanie do odpowiedzialności &#8211; wspomaganie
rozwoju społecznego i moralnego dziecka;
- Model czterech aspektów wychowania w praktyce;
- Program wychowawczy szkoły a personalistyczna perspektywa
wychowania do wartości;
- Jak tworzyć program wychowawczy szkoły-opis modelu;
- Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym
zadaniem szkoły;
- Czy nowa podstawa programowa wymaga nowej profilaktyki?
- Koncepcja resilience czyli jak można pomóc dzieciom i
młodzieży z grup podwyższonego ryzyka;
- Profilaktyka narkomanii w szkole. Materiał dla dyrektorów szkół i
placówek oraz nauczycieli;
- Profilaktyka uzależnień w szkole;
- Raport pt. Profilaktyka palenia tytoniu w szkole;
- Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z
zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji
psychoaktywnych;
- Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia
tytoniu.
W ramach realizacji zadania wydano drukiem następujące
publikacje:
- Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej
psychoprofilaktyki; nakład 2 000 egz.
- Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży.
Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach
badań naukowych; nakład 3 000 egz.
Pakiet materiałów dla nauczycieli przedmiotu Wychowanie do
życia w rodzinie, zawierający porady i wskazówki dotyczące
zasad prowadzenia zajęć, kompetencji nauczycieli, rozmów z
rodzicami uczniów oraz informacje na temat rozwoju
psychoseksualnego dziecka.
Całość publikacji składa się z: poradnika dla nauczycieli pt.
Wychowanie do życia w rodzinie, scenariuszy zajęć pt.
Wychowanie do życia w rodzinie, poradnika dla rodziców pt.
Rodzice dzieciom - rozmowy o seksualności. Trzy etapy, wiele
trudności, jedno wyzwanie oraz artykułu Zagrożenia pornografią.
Zagrożenia rozwoju psychoseksualnego związanego z dostępem
do treści pornograficznych.
W części pt. Wychowanie do życia w rodzinie. Scenariusze zajęć,
opracowane zostały przykładowe scenariusze lekcji przeznaczone
dla każdego etapu edukacyjnego. Proponowane tematy zajęć z
uczniami koncentrują się na kształtowaniu w uczniach
odpowiedzialnej postawy wobec zmian związanych z okresem
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dojrzewania, budowania relacji, dbania o bezpieczeństwo. W
scenariuszu pt. Żyję bez ryzyka AIDS bezpośrednio podjęty został
temat profilaktyki HIV/AIDS, dostarczenia wiedzy o drogach
zakażenia HIV, umiejętności odróżniania zachowań ryzykownych
od bezpiecznych.
Ww. materiały edukacyjne przygotowane zostały przez ekspertówpraktyków psychologów, terapeutów, metodyków i nauczycieli
przedmiotu wychowania do życia w rodzinie.
Finansowanie zadania: MEN/ORE

387

b) Wspieranie realizacji edukacji
zdrowotnej w szkołach wszystkich
typów ukierunkowanej na rozwijanie
umiejętności życiowych uczniów, z
uwzglednieniem zagadnień
dotyczacych zdrowia psychicznego,
fizycznego i społecznego.
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty

W ramach realizacji zadania zorganizowano:
ogół społeczeństwa
- Szkolenie pt. Ruch i zdrowe żywienie w szkole. Celem szkolenia
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.
Przeprowadzono 1 szkolenie, przeszkolono 26 osób.
- Konferencję pt. Promocja zdrowia i profilaktyka - inwestycją w
kapitał społeczny adresowaną do przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizację zadań
oświatowych w obszarze zdrowia i profilaktyki oraz przedstawicieli
poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia
nauczycieli, organizacji pozarządowych, wojewódzkich i
regionalnych koordynatorów sieci szkół promujących zdrowie oraz
dyrektorów szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoła
Promująca Zdrowie. Głównym celem konferencji była poprawa
efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego w obszarze zdrowia i
profilaktyki, poszukiwanie optymalnych rozwiązań
ukierunkowanych na wzmocnienie systemowego podejścia do
promocji zdrowia i profilaktyki, opartego o rzetelną diagnozę
potrzeb lokalnej społeczności, adekwatny dobór instrumentów ich
realizacji oraz należne tym działaniom finansowanie,
uwzględniające kryteria jakościowe realizowanych programów.
Konferencja zorganizowana została w ramach projektu
systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na
poziomie regionalnym i lokalnymi II etap we współpracy z
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W konferencji udział wzięło 194
uczestników.
Finansowanie:
MEN/ORE i projekt systemowy.
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Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeszkolonych osób: 220

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
inne: 153542,00
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c) Systematyczne podnoszenie
kompetencji kadry pedagogicznej,
szczególnie nauczycieli wychowania
fizycznego i szkolnych specjalistów w
zakresie realizacji działań
profilaktycznych i wychowawczych.
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty

W ramach realizacji zadania:
ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 2
- upowszechniono na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju
nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy
Edukacji publikację pt. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna szkolni
w bezpiecznej i przyjaznej szkole, praca zbiorowa pod redakcją
Piotra Wróblewskiego. Publikacja podkreśla znaczenie edukacji
zdrowotnej oraz aktywnego udziału uczniów w zajęciach
wychowania fizycznego (http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobra
nia-53488/category/65-materiay-dot-programu-edukacjazdrowotna)
- w ramach projektu systemowego System doskonalenia
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół we współpracy z Zespołem ds. Promocji
Zdrowia w Szkole ORE opracowano materiał szkoleniowy pt. Sieć
współpracy i samokształcenie dla nauczycieli. Kształtowanie
umiejętności psychospołecznych na lekcjach wychowania
fizycznego jako element edukacji zdrowotnej. Celem jest
tworzenie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń
nauczycieli dotyczących rozwiązań organizacyjno-metodycznych,
ukierunkowanych na budowanie poczucia własnej wartości
uczniów oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem: pracy zespołowej, komunikowania
się, brania odpowiedzialności za dokonywane wybory.
Finansowanie: MEN/ORE i projekt systemowy.

STRONA 142 z 269

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
inne: 11500,00
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d) Wspieranie rozwoju sieci szkół
promujących zdrowie.
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od ogół społeczeństwa
1991 r. we wszystkich województwach. Koncentruje się na
promowaniu zdrowego stylu życia, a jego podstawowe założenia
dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą
rolę szkoły. Do sieci Szkół Promujących Zdrowie należy ponad 3
tys. szkół, które diagnozują i rozwiązują występujące w nich
problemy zdrowotne. Szkoły te przygotowują uczniów do radzenia
sobie w życiu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania
zdrowych wyborów. W wyniku zdobywania nowych doświadczeń
program ten ewoluował i był modyfikowany. W latach 2014-2015
dokonano kolejnej modyfikacji modelu i standardów Szkoły
Promującej Zdrowie oraz narzędzi do ich autoewaluacji. Pilotaż
narzędzi był przeprowadzony w okresie od stycznia do kwietnia
2015 r. w 10 szkołach na terenie pięciu województw. Celem
pilotażu było sprawdzenie przydatności zmodyfikowanej wersji
narzędzi do autoewaluacji działań w Szkole Promującej Zdrowie.
Wyniki pilotażu zostały wykorzystane do opracowania ostatecznej
wersji narzędzi, które zostaną upowszechnione we wszystkich
wojewódzkich sieciach SzPZ i będą stanowić podstawę do
ubiegania się szkół o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła
Promująca Zdrowie. Materiały dotyczące zmodyfikowanych
narzędzi do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie
udostępnione są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju
Edukacji, w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie:
http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-19445/szkoa-promujcazdrowie/narzdzia-do-autoewaluacji
W 2015 r. zorganizowano 3 szkolenia dla wojewódzkich,
regionalnych oraz szkolnych koordynatorów programu Szkoła
Promująca Zdrowie, których celem było wspieranie koordynatorów
sieci SzPZ w działaniach na rzecz podnoszenia jakości pracy
szkól, uczestniczących w programie:
- Szkolenie pt.: Autoewaluacja w Szkoła Promującej Zdrowie podsumowanie pilotażu. Celem szkolenia była analiza
przydatności narzędzi do autoewaluacji działań w szkole
promującej zdrowie. W szkoleniu, realizowanym w formie
warsztatów, przeszkolono 16 osób (przedstawiciele szkół
pilotażowych).
- Szkolenie pt..Szkoła Promująca Zdrowie; tworzenie lokalnych
strategii służących zwiększaniu zasobu szkół promujących
zdrowie. W szkoleniu (dwie edycje), realizowanym w formie
wykładów i warsztatów, przeszkolono 55 osób.
- Szkolenie pt. Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości pracy
szkół promujących zdrowie. Celem było upowszechnienie idei
szkół promujących zdrowie. Przeszkolono 24 wojewódzkich i
regionalnych koordynatorów szkół promujących zdrowie.
Łącznie przeszkolono 95 osób.
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liczba kampanii: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeprowadzonych szkoleń: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wydanych Krajowych Certyfikatów
Szkoła Promująca Zdrowie: 33
(łączna liczba wydanych
certyfikatów: 175)

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
inne: 11595,00

W 2015 r. wręczono kolejnym 33 szkołom Krajowy Certyfikat
Szkoła Promująca Zdrowie. Przyznanie Krajowego Certyfikatu jest
potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły
promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych
osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.
(175 szkół posiada Krajowy Certyfikat).
390

e) Upowszechnianie przykładów
dobrych praktyk z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia na stronach
Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Ośrodka Rozwoju Edukacji.
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty

Rozbudowano stronę internetową MEN w zakładkach: Profilaktyka ogół społeczeństwa
oraz Promocja zdrowia - zamieszczono informacje, materiały,
poradniki. Połączono hiperłączem strony z innymi stronami
instytucji rządowych i samorządowych, na których znajdują się
ważne z punktu widzenia profilaktyki materiały i informacje.
Ośrodek Rozwoju Edukacji popularyzował również przykłady
dobrych praktyk z zakresu edukacji żywieniowej oraz aktywności
fizycznej w szkołach,
w ramach prowadzonego przez Zespół Promocji Zdrowia w
Szkole Banku Dobrych Praktyk. Bank udostępniany jest na stronie
internetowej ORE.

liczba kampanii: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
nowych artykułów: 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
inne: 1400,00

Liczba artykułów zamieszczonych w 2015 r.: 4
(http://www.ore.edu.pl/bank-dobrych-praktyk)
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

391

Udział w kampaniach informacyjnych
—————————————————
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy

Prowadzenie kampanii informacyjnych dla pracowników objętych pracownicy kolei
profilaktyczną opieką zdrowotną - w szczególności z grup o
zwiększonym ryzyku zakażeń HIV oraz dla pracowników kolejowej
medycyny pracy

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

392

Dystrybucja adresowanych do grup
docelowych pozyskanych nieodpłatnie
lub zakupionych różnorodnych
materiałów informacyjnych i publikacji
zaakceptowanych merytorycznie
przez uprawnione jednostki
—————————————————
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy

Dystrybucja adresowanych do pracowników objętych
służby mundurowe
profilaktyczną opieką zdrowotną - w szczególności z grup o
służby ratunkowe
zwiększonym ryzyku zakażeń HIV oraz do pracowników kolejowej pracownicy kolei
medycyny pracy

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

393

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Badania naukowe i kliniczne w
zakresie HIV/AIDS
—————————————————
Narodowe Centrum Nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r. ze środków
budżetowych przeznaczonych na naukę wsparł (za
pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki) w ramach
konkursów ( OPUS , SONATA, PRELUDIUM, HARMONIA)
następujące projekty badawcze z zakresu HIV/AIDS, a
mianowicie:
- Osteoporoza i niedobór witaminy D u pacjentów zakażonych
ludzkim wirusem niedoboru odporności na tle populacji pacjentów
ant-HIV ujemnych - analiza czynników genetycznych, klasycznych
czynników ryzyka oraz czynników zależnych od zakażenia HIV i
leczenia antyretrowirusowego realizowany przez Pomorski
Uniwersytet Medyczny, Szczecin,
- Aktywność opiekuńcza białek Gag i nukleokapsydu wobec RNA
HIV-2: implikacje dla projektowania nowych inhibitorów
retrowirusowych realizowany przez Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN,
- Zaburzenia emocjonalne, behawioralne i poznawcze oraz jakość
życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV
realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Arylo nukleozydo amidofosforany - nowa generacja pronukleotydów anty-HIV realizowany przez Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN,
- Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne
mózgu w infekcji HIV realizowany przez Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
badań w ramach projektów - 5,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
267349,00

Razem:

267 349,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

394

Warsztaty w zakresie profilaktyki
uzależnień i zachowań ryzykownych.
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy
Psychologicznej EGO

Kontynuacja szkoleń edukacyjno-profilaktycznych
służby mundurowe: /250
ukierunkowanych na środowiska żołnierzy zawodowych, mających
na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw akceptacji wobec osób żyjących z
HIV/AIDS. Profesjonalne szkolenia adresowane do dowódców
pododdziałów, oficerów wychowawczych oraz psychologów
wojskowych.

395

"HIV/AIDS im więcej wiesz, tym mniej
ryzykujesz" - przedsiewziecie
profilaktyczno-edukacyjne w formie
rozsyłania materiałów elektronicznych
.
—————————————————
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
Zbrojnych

W ramach Swiatowego Dnia Walki z AIDS, psycholodzy wojskowi
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych rozsyłali
metodą e-learning materiały profilaktyki HIV/AIDS do podległych
żołnierzy zawodowych.

Finansowanie
Pozostałe

liczba programów oraz inicjatyw:
10
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

służby mundurowe: /1221

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

Razem:
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Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
38805,00

38 805,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

396

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Minister Zdrowia i Minister Pracy i
Polityki Społecznej zorganizowali
konferencję pt. Rola i znaczenie
polityki społecznej iw przeciwdziałaniu
HIV/AIDS
—————————————————
Minister Zdrowia

Udział Pani Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej, w konferencji pt. Rola i znaczenie
polityki społecznej w przeciwdziałaniu HIV/AIDS.
W dniach 2-3 września 2015 r. Minister Zdrowia oraz Minister
Pracy i Polityki Społecznej zaprosili na ww. konferencję
dyrektorów właściwych merytorycznie w zakresie zdrowia i
pomocy społecznej Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych
Ośrodków Polityki Społecznej, Urzędów Wojewódzkich oraz
Urzędów Miast.
Tematyka konferencji obejmowała m.in.:
- Problem HIVj AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową
w kontekście
zdrowia publicznego oraz w ujęciu epidemiologicznym;
- Najlepsze praktyki dotyczące HIVj AIDS: punkty konsultacyjnodiagnostyczne,
kampanie, publikacje;
- Aspekty medyczne i aspekty społeczne w problematyce HIVj
AIDS;
Zaprezentowanie działań Zespołów ds. realizacji Krajowego
Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (województwo
lubelskie i zachodnio pomorskie);
- Partnerstwo administracji z organizacjami pozarządowymi.

Finansowanie
Pozostałe

przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego
przedstawiciele terenowej
administracji rządowej

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

397

Wprowadzenie tematyki HIV/AIDS do
wydawnictw i publikacji
opracowywanych przez organizacje
pozarządowe realizujace programy
sportu dla wszystkich dofinansowane
w ramach upowszechniania sportu w
społeczeństwie (artykuły, wywiady
rozdziały w publikacjach). Druk ulotek
o tematyce HIV/AIDS przy okazji
kampanii i akcji promocyjnych.
—————————————————
Fundacja im.Łukasiewicza

Zamieszczenie artykułów nt. HIV/AIDS w wydawnictwach
kierowanych do UTW przez Fundację im.Łukasiewicza,
wydrukowanie ulotek informacyjnych przy okazji kampanii i akcji
promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia..

osoby powyżej 50 r.ż.: /64000

liczba odbiorców: 60000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00

398

Wprowadzenie tematyki zapobiegania
HIV/AIDS do konferencji
szkoleniowych dla organizatorów
kultury fizyczne w różnych
środowiskach w oparciu o
dofinansowane zadania zlecane
stowarzyszeniom i fundacjom kultury f
izycznej.
—————————————————
Krajowe Zrzeszenie LZS

W ramach realizowanych programów szkolenia kadr kultury
fizycznej pracujacych na rzecz środowiska wiejskiego,
akademickiego oraz w sporcie dzieci i młodzieży, wprowadzone
zostaną moduły dotyczące wiedzy nt. HIV/AIDS, ze szczególnym
uwzględnieniem postaw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się
tego zjawiska.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /100

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00

Razem:
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13 000,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

399

Podnoszenie wiedzy w obszarze
Organizacja szkolenia pn. "Krwotoki - rodzaje, objawy, sposoby
służby mundurowe: /177
HIV/AIDS, dotyczącej bezpiecznych
tamowania oraz niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu z krwią
kontaktów z osobami zakażonymi
zakażoną wirusem HIV".
wirusem HIV, w szczególności
podczas wykonywania obowiązków
służbowych przez policjantów.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Bydgoszczy

400

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

Działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane wśród
funkcjonariuszy SG, prowadzone w formie 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
służby mundurowe: 5223/3585

401

Szkolenia dla policjantów dotyczące
zasad zachowania bezpieczeństwa i
ochrony przed zakażeniami.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Gorzowie Wielkopolskim

Omówienie zagadnień dotyczących sposobów podejmowania
interwencji w stosunku do osób z podejrzeniem chorób
zakaźnych, w szczególności pod kątem zachowania zasad
bezpieczeństwa i ochrony własnej.

służby mundurowe: /64

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

402

Działania edukacyjne i profilaktyczne
mające na celu podnoszenie poziomu
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV wśród
funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych z zakresu
kształtowanie postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby.
Nauka zasad zachowania
bezpieczeństwa w trakcie nagłych zda
rzeń.
—————————————————
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zadanie realizowane w formie szkoleń, wykładów i warsztatów
przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, na
terenie całego kraju, dla funkcjonariuszy i pracowników resortu
spraw wewnętrznych i administracji.

inni: /53
pracownicy ochrony zdrowia: /117
służby mundurowe: 5000/5670

liczba szkoleń/działań: 241
liczba odbiorców: 5840

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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liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

Planowana kwota: 6400,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

403

Organizacja różnorodnych
przedsięwzięć edukacyjno profilaktycznych, mających na celu
wzrost poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS
wśród pracowników i służb
mundurowych resortu spraw
wewnętrznych z uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne życie i z
drowie.

Realizacja zadania prowadzona poprzez organizację konferencji,
warsztatów i wykładów, upowszechniających wiedzę z zakresu
HIV/AIDS w aspekcie dbałości o zdrowie własne i innych.
Wśród zrealizowanych zadań znalazły się:
Konferencje: SP ZOZ MSW w Krakowie pn. Problematyka
HIV/AIDS w pracy funkcjonariuszy służb mundurowych, SP ZOZ
MSW z W-MCO w Olsztynie pn. Styl życia a zdrowie.
Warsztaty: Nosiciele HIV w miejscu pracy, HIV/AIDS a
przekłuwanie uszu i innych części ciała.
Prelekcje, wykłady: dziecko bez HIV (dla pacjentek oddziału
————————————————— ginekologii), podstawowa wiedza o zakażeniu wirusem HIV i
Samodzielne Publiczne Zakłady
zespole nabytego upośledzenia odporności AIDS, zachowania
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw ryzykowne a zakażenie HIV, osoby żyjące z HIV/AIDS wokół nas
Wewnętrznych i Administracji
(dla pensjonariuszy sanatorium), etc.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /80
pracownicy ochrony zdrowia: 50/27
inni: /266
służby mundurowe: 200/585

liczba szkoleń/działań: 47
liczba odbiorców: 959
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
12600,00

404

Podnoszenie poziomu wiedzy
Szkolenia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz
dotyczącej problematyki HIV/AIDS
pracowników służby zdrowia BOR w zakresie zapobiegania
wśród pracowników i funkcjonariuszy zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Biura Ochrony Rządu.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy służby zdrowia: /15
pracownicy cywilni: /100
służby mundurowe: /336

liczba szkoleń/działań: 14
liczba odbiorców: 451
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

405

Opracowanie i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

406

Wykonywanie testów w kierunku
Wykonywanie testów w kierunku HIV/AIDS kandydatom do służby służby mundurowe: 590/817
HIV/AIDS kandydatom do służby oraz oraz testów poekspozycyjnych funkcjonariuszom SG.
testów poekspozycyjnych
funkcjonariuszom i pracownikom
Straży Granicznej.
—————————————————
Komenda Główna Straży Graniczej

liczba odbiorców: 817
Wskaźnik dodatkowy 1:
ambulatoria SG

407

Szkolenia dla strażaków dotyczące
Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami dla strażaków
umiejętności postępowania z
PSP, realizowane w formie szkoleń i wykładów na terenie całego
odpadami medycznymi, skażonymi
kraju.
płynami i wydzielinami ustrojowymi.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej

liczba odbiorców projektu: 7840

Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych służby mundurowe
adresowanych do grup docelowych (funkcjonariuszy).
Przygotowanie wykazu poradni ds. HIV/AIDS oraz adresów stron
internetowych dotyczących problematyki HIV/AIDS.

służby mundurowe: /7840
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liczba tytułów: 2
nakład: 46

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Planowana kwota:
16730,00
Wydatkowana kwota:
20387,67

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

408

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

Prowadzenie poradnictwa przez psychologów, pielęgniarki i
ogół społeczeństwa: 200/225
lekarzy SP ZOZ MSWiA, mające na celu udzielanie informacji,
edukacji i wsparcia m.in. osobom planującym wykonanie testu w
kierunku zakażenia HIV, poszukującym miejsc pomocy dla osób z
zakażonych HIV/AIDS, osobom przejawiającym ryzykowne
zachowania, kobietom w ciąży, etc.
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS.

liczba porad: 237
liczba odbiorców: 225
liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjnoedukacyjnych: 1000

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7620,00

409

Działania zmierzające do podniesienia Organizacja szkoleń, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej,
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS mających na celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
przydatne do pracy w kontakcie z
HIV/AIDS.
osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS ich rodzinami i bliskimi.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

liczba uczestników szkoleń: 2192

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

410

Organizacja szkoleń dla pracowników
i personelu medycznego SP ZOZ
MSWiA, mających na celu
podniesienie wiedzy, w zakresie
HIV/AIDS, przydatnej do pracy w
kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Udział pracowników SP ZOZ MSWiA w specjalistycznych
pracownicy ochrony zdrowia: 80/141
szkoleniach zewnętrznych oraz organizacja szkoleń
wewnętrznych przez Zakłady, ukierunkowanych na kształtowanie
umiejętności kontaktu i pracy z osobami zakażonymi i chorymi na
AIDS oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z
potencjalnie zakaźnym materiałem .
Wśród tematów organizowanych szkoleń znalazły się:
postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV,
metody działań profilaktycznych podejmowanych w celu
zapobiegania zakażeniom HIV i metody opieki nad chorymi na
AIDS, postępowanie z materiałem potencjalnie zakaźnym procedury, choroby wywołane przez ludzki wirus odporności.

liczba szkoleń: 17
liczba uczestników szkoleń: 141

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2500,00

411

Monitorowanie przebiegu badań i
objęcie opieką psychologiczną
funkcjonariuszy, którzy w trakcie
realizacji obowiązków służbowych
ulegli ekspozycji zawodowej na krew i
inny potencjalnie zakaźny materiał , w
tym wprowadzenie postępowania poe
kspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Gdańsku

Monitorowanie przebiegu badań i objęcie opieką psychologiczną
służby mundurowe: /26
funkcjonariuszy, którzy w trakcie realizacji obowiązków
służbowych ulegli ekspozycji zawodowej na krew i inny
potencjalnie zakaźny materiał, w tym wprowadzenie postępowania
poekspozycyjnego.

opracowanie procedury: 1
liczba placówek: 1
liczba przeszkolonych osób: 26

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

412

Opracowanie i upowszechnienie
Opracowanie i upowszechnienie wśród funkcjonariuszy BOR
informacji dotyczącej procedury
informacji dotyczącej procedury postępowania poekspozycyjnego
postępowania poekspozycyjnego
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

opracowanie procedury: nakład
30 szt.

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

służby mundurowe: 3470/2192

służby mundurowe
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413

Kontynuacja szkoleń w zakresie
Działanie służące usprawnieniu systemu pomocy i opieki nad
postępowania poekspozycyjnego dla osobami, które uległy ekspozycji na zakażenie HIV.
pracowników ochrony zdrowia i
funkcjonariuszy Straży Granicznej.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

służby mundurowe: 3230/2917

liczba przeszkolonych osób: 2917

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

414

Prowadzenie szkoleń w zakresie
Szkolenia w zakresie postępowania poekspozycyjnego dla
postępowania poekspozycyjnego.
funkcjonariuszy, pracowników służby zdrowia, pracowników
————————————————— cywilnych BOR.
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy ochrony zdrowia: /15
służby mundurowe: /223
pracownicy cywilni BOR: /87

liczba szkoleń: 10
liczba przeszkolonych osób: 335

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

415

Szkolenia dla policjantów dotyczące
postępowania poekspozycyjnego i
zasad zachowania bezpieczeństwa.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocławiu

Organizacja szkolenia pn. Taktyka i technika interwencji zatrzymywanie osób.
Zapoznanie z zasadami postępowanie w przypadku kontaktu z
materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem
zakażenia HIV.

służby mundurowe: /12

liczba placówek: 1
liczba szkoleń: 1
liczba przeszkolonych osób: 12

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

416

Szkolenia dla policjantów dotyczące
zachowania zasad bezpieczeństwa i
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Poznaniu

Szkolenie dla policjantów pełniących służbę w izbie wytrzeźwień i służby mundurowe: /14
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w
celu wytrzeźwienia, dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa
i środków ochrony przez zakażeniami.

liczba szkoleń: 1
liczba przeszkolonych osób: 14

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

417

Szkolenia dla policjantów z zakresu
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie

Organizacja szkolenia dotyczącego szkodliwych czynników
służby mundurowe: /67
biologicznych w środowisku służby/ pracy, w tym zagrożeń
wynikających z kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym i
sposobu postępowania w przypadku kontaktu z takim materiałem.

liczba szkoleń: 1
liczba przeszkolonych osób: 67

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

418

Szkolenia dla policjantów z zakresu
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Kielcach

Instruktaż dla policjantów pełniących służbę w pomieszczeniach
służby mundurowe: /18
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
w KPP Ostrowiec Świętokrzyski, pod kątem zachowania
ostrożności podczas przeszukania oraz procedury postępowania
poekspozycyjnego.

liczba szkoleń: 1
liczba przeszkolonych osób: 18

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

419

Szkolenia funkcjonariuszy policji
dotyczące postępowania
poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach

Doskonalenie zawodowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy
"Bezpieczeństwo własne ratownika - środki ochrony osobistej
zabezpieczające ratownika przed chorobami zakaźnymi, w tym
HIV/AIDS.
Upowszechnianie informacji dotyczącej Procedury postępowania
poekspozycyjnego, w przypadku kontaktu z materiałem
potencjalnie zakaźnym.

służby mundurowe: /132

opracowanie procedury: 1
liczba szkoleń: 1
liczba przeszkolonych osób: 132

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

420

Szkolenia z zakresu postępowania
poekspozycyjnego dla policjantów.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Lublinie

Szkolenie dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w
przypadku zastosowania procedury użycia przymusu
bezpośredniego w stosunku do osób zakwalifikowanych do
odbycia kwarantanny oraz do osób podejrzanych o chorobę
zakaźna i szczególnie niebezpieczną.

służby mundurowe: /31

liczba placówek: 1
liczba szkoleń: 1
liczba przeszkolonych osób: 31

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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421

Upowszechnianie informacji
dotyczącej procedury postępowania p
oekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Bieżąca aktualizacja i zapoznanie funkcjonariuszy z kartami opisu służby mundurowe: /141
zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, w tym z
procedurą postępowania poekspozycyjnego i zasadami
zachowania bezpieczeństwa oraz ochrony przed chorobami
zakaźnymi.

liczba placówek: 1
liczba szkoleń: 1
liczba przeszkolonych osób: 141

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
50 107,67

Data wygenerowania: 2016-10-24

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

422

Organizacja kampanii informacyjnej
skierowanej do grupy docelowej
zgodnie z potrzebami
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich (pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia

Organizacja kampanii informacyjnej skierowanej do grupy
Wychowankowie zakładów
docelowej zgodnie z potrzebami ( organizacja Światowego dnia
poprawczych i schronisk dla
Walki z AIDS, konkursy z wiedzy o HIV i AIDS, zajęcia edukacyjno- nieletnich: 1120/1080
informacyjne, edukacyjno-profilaktyczne, gazetki i plakaty
okolicznościowe, filmy i programy edukacyjne).

423

Działania informacyjno edukacyjne
skierowane do funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Zadania realizowane w modułach szkoleniowych skierownych do
funkcjonariuszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej. Organizacja konferencji, szkoleń, kursów, szkoleń
wewnątrzzakładowych. Dystrybucja materiałów edukacyjnoinformacyjnych.

służby mundurowe: 29000/6078

424

Podniesienie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HI
V/AIDS
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich (pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia)

Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących
z HIV/AIDS oraz ich rodzin i bliskich poprzez wyksztalcenie
tolerancyjności wobec innych, promowanie postaw wolnych od
uprzedzeń i lęków oraz działania mające na celu przeciwdziałanie
dyskryminacji i stygmatyzacji
( warsztaty profilaktyczne, zajęcia edukacyjne, prelekcje,
spektakle profilaktyczne, projekcja filmów).

Wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 1120/1080
rodzice nieletnich: 27/27

425

Edukacja w zakresie profilaktyki HIV/A
IDS
—————————————————
służba medycyna pracy SW

Zrealizowane szkolenia, konferencje, kursy, pogadanki w zakresie funkcjonariusze i pracownicy SW:
edukacji dotyczącej ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
7508/7508
droga płciową lub drogą krwi ze szczególnym uwzględnieniem
HIV

426

Edukacja w zakresie HIV-AIDS
Zrealizowanie szkoleń, konferencji, kursów, szkoleń
————————————————— wewnątrzzakładowych mających na celu wzrost poziomu wiedzy
służba medycyny pracy SW
na temat HIV/AIDS

funkcjonariusze i pracownicy SW:
6078/6078
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 156
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeprowadzonych szkoleń oraz
inicjatyw - 134
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
odbiorców działań edukacyjnoinformacyjnych - 6078

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
965,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2722,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
965,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

427

Realizacja programów i scenariuszy
Upowszechnianie informacji nt. HIV i
AIDS
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich (pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia

1 Realizacja programów i scenariuszy zajęć zawierających
tematykę HIV i AIDS.
2 Upowszechnianie informacji nt. HIV i AIDS (zajęcia
multimedialne, materiały informacyjne, broszury, wykaz stron
internetowych).

Wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 1120/1080

428

Edukacja w zakresie profilaktyki HIV i
AIDS
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich (pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia

Zwiększenie dostępności do wiedzy na temat HIV i AIDS
Edukacja w zakresie profilaktyki HIV i AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i przenoszonych drogą iniekcji
poprzez min. przyjmowanie środków psychoaktywnych
( prelekcje, filmy, rozmowy indywidualne, forum dyskusyjne).

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
wszyscy wychowankowie: 1120/1080
pracownicy ZP i SdN: 160/147

429

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

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

osoby pozbawione wolności:
150000/75087

liczba odbiorców projektu: 75087

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

430

Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja modułów szkoleniowych w ramach programów
skierowane do osób pozbawionych w terapeutycznych, szkoleń, pogadanek, audycji radiowych.
olności
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby pozbawione wolności:
150000/23864

liczba odbiorców projektu: 23864
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń i inicjatyw
dotyczących redukcji szkód - 1307

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

431

Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja konferencji, szkoleń, kursów i pogadanek wśród
skierowane do funkcjonariuszy i
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: 29000/7508

liczba odbiorców projektu: 7508
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń i inicjatyw
- 161

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2722,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
pozafinansowe - wolontariat

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

432

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych
wolności.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Realizacja modułów szkoleniowych w ramach programów
terapeutycznych, szkoleń, pogadanek, audycji radiowych.
Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu karnego i aresztu śledczego.

osoby pozbawione wolności:
150000/180568

433

Edukacja w zakresie HIV i AIDS
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich (pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia)

1 Zwiększenie dostępności do wiedzy na temat HIV i AIDS
2 Edukacja w zakresie profilaktyki HIV i AIDS, chorób
przenoszonych drogą płciową i przenoszonych drogą iniekcji
poprzez min. przyjmowanie środków psychoaktywnych
( prelekcje, filmy, rozmowy indywidualne, forum dyskusyjne).

wszyscy wychowankowie: 1120/1080
pracownicy ZP i SdN: 160/147

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

434

Zapewnienie właściwego dostępu do Zapewnienie właściwego dostępu do usług medycznych ( badania
usług medycznych
na obecność narkotyków oraz wirusa HIV
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich (pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia)

osoby aktywne seksualnie
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

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

435

Działania zmniejszające ryzyko
zakażenia HIV
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich

Rozdawanie wychowankom prezerwatyw z testem ryzyka
zakażenia HIV.
Promowanie badań w kierunku zakażenia HIV
Udostępnianie wychowankom informacji nt. specjalistycznych
placówek oferujących pomoc w przypadku zakażenia HIV.

osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby stosujące środki
psychoaktywne
Wychowankowie z grup ryzyka,
uzależnieni, zakażeni oraz chorzy:
300/300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2621,01
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

436

Rozwój programów o charakterze
ograniczania szkód zdrowotnych i
społecznych wśród osób
pozbawionych wolności ze
szczególnym uwzględnieniem
programów substytucyjnych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Zapewnienie oferty terapeutycznej dla osób pozbawionych
wolności uzależnionych od opioidów - zapewnienie leczenia
substytucyjnego w ramach "Programu substytucyjnego dla osób
pozbawionych wolności przebywających w jednostkach
penitencjarnych w Polsce".

osoby pozbawione wolności: /140
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liczba odbiorców projektu: 180568
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń i inicjatyw
- 3351

liczba programów: 1
liczba odbiorców programu: 140

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2317,61
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
429445,18
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

437

Podniesienie poziomu wiedzy w
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS ; oferta
zakresie HIV/AIDS
programowa w zakresie kształtowania postaw, samoakceptacji,
————————————————— zrozumienia oraz akceptacji przez środowisko.
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich

ich rodziny i bliscy: 27/27
Wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 1120/1080

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

438

Przeciwdziałanie dyskryminacji i
Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych i
stygmatyzacji osób zakażonych i chor chorych.
ych.
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich

ich rodziny i bliscy: 27/27
Wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 1120/1080

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

439

Poprawa jakości życia wychowanków Poprawa jakości życia wychowanków w sferze psychospołecznej,
w sferze psychospołecznej
w tym zagwarantowanie odpowiednej diety oraz leczenia
————————————————— farmakologicznego
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich

ich rodziny i bliscy: 27/27
Wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 1120/1080

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

440

Zapewnieni kontynuacji i dostępu do
Realizowanie leczenia antyretrowirusowego we wszystkich
osoby zakażone HIV: 260/332
leczenia antyretrowirusowego osobom podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności zgodnie
pozbawionym wolności zakażonym
z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

441

Zapewnienie chorym wychowankom
Zapewnienie chorym wychowankom szerokiego dostępu do
szerokiego dostępu do leczenia.
leczenia.
—————————————————
Pracownicy zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich

osoby zakażone HIV

442

Zapewnienie osobom pozbawionym
Współpraca z ośrodkami referencyjnymi prowadzącymi leczenie
wolności leczenia antyretrowirusoweg osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w ramach Krajowego
o.
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby zakażone HIV: 260/332
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liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 155
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 332

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
98511,35
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba wykonanych badań : 4066
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wykonanych badań w kierunku
wykrycia wirusa HIV - 3536
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 - 301
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń wiremii 229

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
177361,17
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

443

Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja szkoleń, kursów oraz zapewnienie materiałów
w zakresie postępowania
informacyjno - edukacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników
poekspozycyjnego dla wszystkich
Służby Więziennej.
grup zawodowych SW
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: 29000/8835

444

Realizacja szkoleń, kursów w zakresie Realizacja szkoleń, kursów w zakresie postępowania
postępowania poekspozycyjnego
poekspozycyjnego dla wszystkich grup zawodowych SW
—————————————————
służba medycyny pracy SW

funkcjonariusze i pracownicy SW:
8835/8835

445

Monitoring i ewaluacja
funkcjonowania systemu opieki
medycznej nad osobami
pozbawionymi wolności żyjącymi z
HIV/AIDS poprzez prowadzenie
informatycznej bazy danych w
zakresie realizacji leczenia ARV.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

realizatorzy Programu: 156/156

Prowadzenie przez Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu
SW informatycznej bazy danych w zakresie realizacji leczenia
ARV w oparciu o miesięczne raporty zawierające szczegółowe
informacje w zakresie stosowanych schematów terapeutycznych i
prowadzonej diagnostyki. Pozyskiwanie i analiza kwartalnych i
rocznych sprawozdań przesłanych z okręgowych inspektoratów
SW.

liczba placówek: 157
liczba ekspozycji: 118
liczba szkoleń: 194
liczba przeszkolonych osób: 8835

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
965,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
liczba i rodzaj realizowanych
programów: 1

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
965,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

724 360,32

Data wygenerowania: 2016-10-24

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

446

Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku HI
V.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

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

analitycy i badacze zjawisk
społecznych
dziennikarze
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe

liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV: 1584789
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
laboratoriów wykonujących
badania przesiewowe w kierunku
HIV: stan na 2014 r. 164
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2014 roku:
1524789, w tym 1252788 badań
dawców krwi

Planowana kwota: 1600,00
Wydatkowana kwota:
1600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

447

Gromadzenie i weryfikacja danych
epidemiologicznych na temat osób, u
których wykryto zakażenie HIV,
rozpoznano AIDS oraz zgonów osób
żyjących z HIV/AIDS.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Kontynuacja gromadzenia danych epidemiologicznych wraz z ich
weryfikacją na temat osób:
a) u których wykryto zakażenie HIV;
b) u których rozpoznano AIDS;

dziennikarze
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe
analitycy i badacze zjawisk
społecznych

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 1056
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 95
liczba osób zakażonych, które
zmarły: 33

Planowana kwota: 7600,00
Wydatkowana kwota:
7600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

448

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.

analitycy i badacze zjawisk
społecznych
dziennikarze
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe

liczba opracowań: 6

Planowana kwota: 3800,00
Wydatkowana kwota:
3800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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449

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.

analitycy i badacze zjawisk
społecznych
dziennikarze
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe

liczba opracowań: 2
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
nad stronie http://www.pzh.gov.pl/
oldpage/epimeld/hiv_aids/index.ht
m
Wskaźnik dodatkowy 2: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS dostępne są w
biuletynie rocznym

Planowana kwota: 1900,00
Wydatkowana kwota:
1900,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

450

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

1.Współpraca z ECDC - współpraca przy tworzeniu i ocenie
nowych inicjatyw w nadzorze epidemiologicznym nad HIV/AIDS.
2.Przygotowanie danych i sprawozdań: uaktualnienie bazy
zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS oraz bazy dotyczącej
liczby badań w kierunku HIV (baza TESSy- ECDC) oraz bazy
dotyczącej osób uzależnionych zakażonych HIV (EMCDDA).

Państwowa Inspekcja Sanitarna
organizacje międzynarodowe

liczba nowych wskaźników: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Raport
roczny ECDC HIV/AIDS
Surveillance in Europe
Wskaźnik dodatkowy 2: Raport
roczny EMCDDA: The state of the
drugs problem in Europe

Planowana kwota: 1998,88
Wydatkowana kwota:
1998,88
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

16 898,88
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Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

451

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej i
poradnictwa informacyjno-medycznego wykonywane przez
konsorcjum warszawskich organizacji pozarządowych

ogół społeczeństwa
osoby żyjące z HIV/AIDS: 500/750

liczba punktów : 5
liczba odbiorców: 750
liczba porad/interwencji: 1500
Wskaźnik dodatkowy 1: ilośc
spotkań grupowych - 84
Wskaźnik dodatkowy 2: ilość
godzin poradnictwa - 424

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
110000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Urząd Miasta: 0,00

Poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu

ogół społeczeństwa: 1000/614

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 614
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
testów - 610

Planowana kwota:
116582,00
Wydatkowana kwota:
110000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
6582,00
Urząd Miasta: 0,00

poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu

ogół społeczeństwa: 10000/5470

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 5470
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
testów 5112

Planowana kwota:
203176,00
Wydatkowana kwota:
193180,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Urząd Miasta: 0,00

ogół społeczeństwa: 1240/2169

liczba odbiorców: 2169
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
godzin pracy PKD- 1135

Planowana kwota:
265200,00
Wydatkowana kwota:
250000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Urząd Miasta: 0,00

—————————————————
"Pozytywni w tęczy", "Pomoc
Socjalna", "Bądź z nami", Fund.
Studio Psychologii Zdrowia, "Res
Humanae"
452

Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecność HIV

Finansowanie
Pozostałe

—————————————————
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w tęczy"
453

Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecność HIV

—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS
454

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa okołotestowego dla mieszkańców
okołotestowego prowadzone przez
Warszawy
Fundację Edukacji Społecznej
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej
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455

Prowadzenie działalności
Edukowanie i informowanie poprzez warsztaty, konsultacje i
informacyjno-edukacycjnej w zakresie wykłady, gry miejskie w akademikach oraz miejscach spotkań
profilaktyki HIV oraz innych STI
młodzieży studenckiej
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS,
Stowarzyszenie Program Stacja

studenci uczelni warszawskich

456

Pomoc post rehabilitacyjna
Wynajem mieszkań dla osób żyjących z HIV/AIDS w celu
prowadzona w programie mieszkań r usamodzielnienia się i readaptacji w społeczeństwie
eadaptacyjnych
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: 15/15
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Planowana kwota:
112820,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
liczba kontynuowanych
programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
mieszkan - 2
Wskaźnik dodatkowy 2:

Planowana kwota:
136420,00
Wydatkowana kwota:
129520,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
inne: 6900,00
Urząd Miasta: 129500,00

Razem:

792 700,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

457

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

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

Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego;
1) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu otrzymał dotację w wysokości 11 000,00 zł na
dofinansowanie Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w
Kierunku HIV w Wałbrzychu - w tym koszty osobowe doradcy i
pielęgniarki oraz zakup drobnego sprzętu do pobierania krwi.
Środki przekazane na podstawie umowy nr DZ-Z/52/15 z dnia 6
lutego 2015 r. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS w
Wałbrzychu działa przy Oddziale Zakaźnym Szpitala im. A.
Sokołowskiego. W 2015 r. zostały przebadane 206 osoby, 20
skorzystało z porad konsultanta, przebadanych kobiet w ciąży 51.
Wśród wykonujących testy ponad połowa to kobiety 54%, a 46%
stanowią mężczyźni. Inaczej niż w 2014 r. największą grupę
badanych stanowiły osoby w wieku 30-39 lat - 40%, a dopiero
drugą grupą 20-29-latkowie - 31%. W 2015 roku w PKD
stwierdzono 2 przypadki zakażenia HIV.
2) Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu otrzymał
dotację w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie Punktu
Anonimowego Pobierania Krwi w Kierunku HIV w Zgorzelcu, w
tym na: zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych,
wynagrodzenie personelu, zorganizowanie szkolenia dla
pracowników Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu (lekarzy i
pielęgniarek) na temat HIV/AIDS, wykonanie plakatów i ulotek dot.
funkcjonowania punktu, spotkania wspierające, zakup materiałów
biurowych niezbędnych do prowadzenia PKD oraz szkolenia,
środki czystości, wystawienie punktu informacyjno-edukacyjnego
z wydawaniem ulotek z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS.
Środki zostały przekazane na podstawie umowy nr DZ-Z/54/15 z
dnia 16 lutego 2015 r. Ze środków dotacji zorganizowano
szkolenie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla przedstawicieli
placówek służby zdrowia powiatu zgorzeleckiego dla 169 osób. W
ramach oferty Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
przeprowadzono 96 porad po teście oraz 96 porad przed testem
(69 kobiet, 27 mężczyzn) i tyle samo testów przesiewowych w
kierunku zakażenia HIV, w tym 5 testów potwierdzenia Western
blot i 5 potwierdzonych. Do PKD w 2015 r. zgłosiło się 100% osób
z województwa dolnośląskiego, w tym 92% stanowiła ludność
powiatu zgorzeleckiego, z czego 76 osób z miasta i 20 osób ze
wsi. Z pozyskanych środków sfinansowano szkolenie osoby
ubiegającej się o tytuł doradcy w PKD.
3) Gmina Jelenia Góra otrzymała dotację w wysokości 10 000,00
zł na wynagrodzenie doradcy i pielęgniarki w ramach prowadzenia
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS, opłaty za
przeprowadzone analizy pobranych próbek, a także zakup

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
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Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 1300
liczba konsultacji: 812
liczba wykonanych testów: 1300
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
przeszkolonych pracowników
PKD - 1

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
31000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 31000,00

artykułów medycznych. Środki przekazane na podstawie umowy
nr DZ-Z/694/15 z dnia 15 maja 2015 r. Dzięki wsparciu
dodatkowego dnia pracy Punktu zwiększono dostępność dla
pacjentów oraz przyspieszono wydawanie wyników. W 2015 r. w
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym testy wykonało ogółem 1
025 osób (w tym w drugiej połowie 2015 roku z dotacji
Województwa Dolnośląskiego 163 testy). Wśród osób
zgłaszających się do Punktu kobiety stanowiły 72% ogółu, z czego
kobiety w ciąży 89,5%. Nastąpił wzrost udziału kobiet w ciąży w
stosunku do roku ubiegłego o 4,5 %.
458

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

Program o charakterze ograniczania szkód zdrowotnych i
społecznych;
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ otrzymało dotację w
wysokości 30 000,00 zł, na realizację programu leczenia
substytucyjnego - zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym. Środki zostały przekazane
na podstawie umowy nr DZ-Z/99/15 z dnia 26 lutego 2015 r.
Zadanie było realizowane w Poradni Leczenia Uzależnień od
Substancji Psychoaktywnych we Wrocławiu. Z programu
skorzystało 5463 osób, w tym spoza Wrocławia 64 osoby.
Udzielono 3621 porad indywidualnych i 48 porad osobom
uzależnionym starającym się o przyjęcie do Poradni
Metadonowej.

osoby stosujące środki
psychoaktywne
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liczba programów: 1
liczba odbiorców programu: 5463

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 30000,00

Razem:

61 000,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

459

Obchody Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

W ramach zadania:
a) w dniu 1 grudnia 2015 na toruńskiej starówce zorganizowano
happening "Świece pamięci i świadomości społecznej", podczas
którego wolontariusze rozdali ok. 2000 ulotek o tematyce
HIV/AIDS, przeprowadzali rozmowy z uczestnikami i zapalili
znicze układając je w w kształcie czerwonej wstążki;
b) od 10 listopada 2015 r. na okres miesiąca w toruńskich
akademikach rozwieszono 30 plakatów o tematyce HIV/AIDS , na
kilku wydziałach rozdano 500 ulotek o tematyce HIV/AIDS. Do
akcji informacyjnej włączyły się także lokalne media emitując
spoty informacyjne o zbliżającym się Światowym Dniu AIDS.
c) 29 listopada 2015 r. w klubie studenckim Od Nowa
zorganizowano koncert z okazji Światowego Dnia AIDS.

460

Zadanie pn. "Wybieram odpowiedzial
ność".
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

461

462

ogół społeczeństwa: /12700

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
9900,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
NGO: 67,00
Urząd Miasta: 7000,00

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty edukacyjnomłodzież powyżej 15 r.ż.: /240
profilaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których
celem było przekazanie wiedzy na temat zakażeń HIV, AIDS oraz
innych chorób przenoszonych drogą płciową, propagowanie
zdrowego stylu życia i bezpiecznych zachowań seksualnych,
propagowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku
HIV. Przeprowadzono 16 warsztatów. W zajęciach uczestniczyło
240 uczniów.

liczba szkoleń/działań: 16
liczba odbiorców: 240
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9470,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 1207,00

Zwiększenie dostępu do informacji
poprzez prowadzenie strony interneto
wej.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Na stronie internetowej www.uzl.kuj-pom.info umieszczono
ogół społeczeństwa
informację na temat społecznej kampanii Krajowego Centrum ds.
AIDS pn. "Coś was łączy? Zrób test na HIV" oraz informację na
temat raportu prezentującego najnowsze dane dotyczące sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS na świecie, opublikowanego 24
listopada 2015 roku z okazji Światowego Dnia AIDS 2015 przez
Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i
AIDS (UNAIDS).

statystyki odwiedzin stron
internetowych: 110

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

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie połączone z
poradnictwem przed i po teście.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

W ramach zadania:
klienci PKD ich rodziny i bliscy: /889
a) prowadzono dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym
w Toruniu oraz w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w
Bydgoszczy;
b) przeprowadzono akcję promocyjną dotyczącą działalności PKD
(w akademikach UMK i UKW oraz w aptekach i przychodniach
dystrybuowano plakaty i ulotki, na stronie internetowej
stowarzyszenia umieszczono informacje o możliwości wykonania
testu).

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 889
liczba konsultacji: 889
liczba wykonanych testów: 868
liczba wykrytych zakażeń HIV: 9

Razem:
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Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
28000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
34000,00
Wojewoda: 28025,00
NGO: 228,00
47 370,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

463

Udział w kampaniach medialnych
organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział w obchodach Światowego Dnia AIDS (1 grudnia 2015 r.)
ogół społeczeństwa
poprzez zamieszczenie logo ,Czerwonej Kokardki; na stronie
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
jako wyraz solidarności i wsparcia dla osób żyjących z HIV i
chorych na AIDS. Ponadto przygotowano informację na temat
zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, którą przesłano do lokalnej
gazety (Kurier Lubelski) w celu publikacji artykułu.

liczba kampanii: 1

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

464

Udział w kampaniach
profilaktycznych, medialnych,
promujących zapobieganie
zakażeniom HIV i rozprzestrzenianie
się AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział w lubelskiej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
ogół społeczeństwa
NIEĆPA zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny.
W dniu 21 maja 2015 r. w Lublinie odbył się koncert muzyczny
połączony z akcją profilaktyczną z zakresu uzależnień.
Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Lublinie spotkali się z uczestnikami kampanii. Udzielano informacji
na temat sposobów uzyskania pomocy osobom zagrożonym
uzależnieniom i uzależnionym, miejsc terapii, warunków, szans
wyjścia z problemu uzależnień. Rozdawano materiały
informacyjno- edukacyjne, na temat uzależnień pozyskane m.in. z
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz materiały
nt. zagrożeń i profilaktyki HIV pozyskane z Krajowego Centrum
ds. AIDS - książki, broszury, plakaty, ulotki. Gwiazdą wieczoru był
zespół ,ENEJ oraz Piotr Nagiel z zespołem STO%
ROPS w Lublinie wsparł kampanię profilaktyczną poprzez zakup
kart wstępu (335 szt.), które zostały przekazane do Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych z terenu woj. lubelskiego oraz
rodzin zastępczych, a także organizacji pozarządowych.

liczba kampanii: 1

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00

465

Dystrybucja materiałów
opracowanych przez KC ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział w lubelskiej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
NIEĆPA; zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny. W dniu 21 maja 2015 r.
w Lublinie odbył się koncert muzyczny połączony z akcją
profilaktyczną z zakresu uzależnień. Przedstawiciele
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, policji oraz
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom
spotkali się z uczestnikami kampanii. Udzielano informacji na
temat sposobów uzyskania pomocy,rozdawano materiały
informacyjno-edukacyjne, pozyskane m.in. z Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowego Centrum ds. AIDS książki, broszury, plakaty, ulotki.

liczba programów oraz inicjatyw: 1

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
służby mundurowe
służby ratunkowe
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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

466

Dystrybucja materiałów
opracowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Zamieszczenie stronie internetowej Regionalnego Ośrodka
ogół społeczeństwa
Polityki Społecznej w Lublinie informacji nt. kampanii
organizowanej przez KC ds. AIDS oraz logo ,,Czerwonej
Kokardki" jako wyrazu solidarności i wsparcia dla osób żyjących z
HIV i chorych na AIDS.

467

Organizacja szkoleń dla różnych grup
zawodowych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Zorganizowano szkolenie pn. Problematyka ograniczania popytu
na narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz zasady
konstruowania skutecznych i efektywnych strategii
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i
zapobiegania HIV/AIDS.
Szkolenie adresowane było do pracowników samorządów,
instytucji administracji rządowej i NGO, pracowników szkół i
innych placówek systemu oświaty, zakładów dla nieletnich, policji,
więziennictwa z terenu województwa lubelskiego pracującymi
w zakresie konstruowania bądź wdrażania programów
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i
zapobiegania HIV/AIDS z terenu województwa lubelskiego.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 75
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

468

Aktualizacja na stronie internetowej
danych o placówkach i instytucjach
działających w obszarze HIV/AIDS.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Aktualizacja na stronie internetowej danych o placówkach i
ogół społeczeństwa
instytucjach działających w obszarze HIV/AIDS. W roku 2013
powstał w ROPS w Lublinie: "Informator o instytucjach
działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinei w województwie lubelskim".
Baza danych umieszczona w Informatorze, jest corocznie
aktualizowana z inicjatywy pracowników ROPS w Lublinie oraz na
bieżąco uzupełniana na wniosek zainteresowanych instytucji i
organziacji pozarządowych.

nakład: 100

469

Wspieranie finansowe i
pozafinansowe punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
wykonujących bezpłatne testy w
kierunku HIV połączone z
poradnictwem okołotestowym
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

W dniu 28.01.2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii i HIV/AIDS, realizowano m.in. zadanie: Wsparcie
działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych HIV/AIDS .
W tym zakresie przekazano dotację dla Katolickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE ul.
Bernardyńska 5, 20-109 Lublin. Zgodnie z umową nr
DZU.ES.423.16.2015. Dofinansowano koszt wynagrodzenia
doradcy, pielęgniarki, księgowej projektu, osoby odpowiedzialnej
za promocję zadania oraz zakupu materiałów promocyjnych.
Uczestnicy: 328 osób (poradnictwo okołotestowe) 323 osoby
(anonimowe i bezpłatne badania w punkcie diagnostycznokonsultacyjnym)

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 651
liczba konsultacji: 328
liczba wykonanych testów: 323

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

STRONA 180 z 269

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4743,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3480,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
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Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji
zawodowych pracowników ROPS w L
ublinie
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie w konferencji pn. Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie; zorganizowanej przez Polską Fundację Pomocy
Humanitarnej Res Humanae we współpracy z Krajowym Centrum
ds. AIDS (1-2.12.2015 r. Warszawa).

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 1

471

Szkolenie pn. Poprawa jakości życia
ludzi zakażonych HIV i chorych na
AIDS oraz procedury zabezpieczające
dla różnych grup zawodowych
narażonych na zakażenia
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Zorganizowano szkolenie pn.Poprawa jakości życia ludzi
zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz procedury
zabezpieczające dla różnych grup zawodowych narażonych na
zakażenia; dla 100 osób.
Beneficjentami szkolenia byli pracownicy jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
inspekcji sanitarnej, służby zdrowia, służb ratunkowych,
specjalistycznych ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji
kryzysowej, służby więziennej, służb mundurowych, Ochotniczych
Hufców Pracy oraz mediów. Celem szkolenia było dostarczenie
uczestnikom wiedzy, podstaw teoretycznych
oraz praktycznych w zakresie zagadnień związanych z HIV/AIDS.
Realizatorem usługi był Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz
Wiśniewski, ul. Czwartaków l8, 20-045 Lublin. Umowa nr
DSP.KM.2312.5.2015 z dnia 20.04.2015 r.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
służby mundurowe
służby ratunkowe

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 100

472

Udział w pracach Wojewodzkiego
Zespołu ds. Przeciwdziałania
Narkomanii I HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Uczestnictwo pracowników ROPS w pracach Wojewodzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 9
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami: 1

Prowadzono prace nad kolejną edycją projektu Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki w Zakresie
HIV/AIDS na lata 2016-2020. w pracach nad projektem
uczestniczyli specjaliści i eksperci m.in. z Wojewózkiego Zespołu.
podsumowniem prac zespołu były
konsultacje społeczne. Następnie zorganizowano spotkanie
zespołu ekspertów, na którym omówione zostały wszystkie uwagi
wniesione do projektu Programu. W spotkaniu uczestniczyli
również członkowie Wojewódzkiego Zespołu do spraw
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, powołanego Zarządzeniem nr 88
Wojewody Lubelskiego z dnia 13 maja 2013 r.
w Lublinie przedłożono projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, z
prośbą o przekazanie pod obrady Sejmiku Województwa
Lubelskiego, w sprawie Przyjęcia Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2016-2020.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
10900,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1050,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Prace nad kolejną edycją projektu
Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na
lata 2016-2020.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Prowadzono prace nad kolejną edycją projektu Wojewódzkiego
podmioty realizujące Program na
Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w
poziomie gmin
Zakresie HIV/AIDS na lata 2016-2020. Przygotowując diagnozę
województwa lubelskiego opracowano ankietę, którą przesłano do
gmin, powiatów i instytucji realizujących zadania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS.
Od miesiąca czerwca 2015 r. trwały prace Zespołu i zaproszonych
specjalistów nad projektem Programu. W miesiącu październiku
przekazano projekt Programu do konsultacji społecznych.
Zakończeniem konsultacji było spotkanie zespołu ekspertów, na
którym omówione zostały wszystkie uwagi wniesione do projektu
Programu. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie zespołu
Realizatorów Wojewódzkiego Zespołu do spraw Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.

474

Przygotowanie Raportu Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Opracowanie przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii Raportu Wojewódzkiego pn. Problemy
związane z narkotykami
i narkomanią oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2014 r. Raport
został przesłany do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Departamentu Zdrowia UMWL oraz został
zamieszczony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Lublinie. Raport zawiera obszerną
informację na temat instyucji i placówek udzielających pomocy i
wspracia w zakresie leczenia, poradnictwa i innych świadczeń dla
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Ponadto w Raporcie
zaprezentowano dane statystyczne dotyczące zachorowań,
zgonów i drogi zakażeń w województwie lubelskim.

475

Wymiana i udzielanie informacji innym
podmiotom
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

W ramach projektu Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom liderzy opinii
HIV/AIDS realizowanego przez Społeczny Komitet ds. AIDS
przekazano informację dotyczącą działań podjętych przez UMWL
w obszarze profilaktyki HIV/AIDS.
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liczba ankiet pozyskanych z gmin:
160

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

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

liczba podmiotów
zainteresowanych informacjami o
HIV/AIDS: 1
liczba udostępnionych materiałów:
2

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

Razem:

50 173,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

476

Kampania informacyjna dotycząca
profilaktyki HIV/AIDS na terenie
województwa Lubuskiego
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Kampanie informacyjne podczas zorganizowania stoisk
informacyjno-konsultacyjnych oraz dystrybucja materiałów
edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS na terenie
województwa lubuskiego w ramach przedsięwzięć takich jak:
Lubuski Piknik Zdrowia, Światowy Dzień Zdrowia, Lubuski
Kongres Kobiet, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

ogół społeczeństwa: 10000/10000

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

477

Kampania informacyjno-edukacyjna w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS z okazji
Światowego Dnia Walki z AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Zorganizowanie interdyscyplinarnego seminarium pt.: "HIV i AIDS: grupy zawodowe pracujące z
problemy medyczne i społeczne" w ramach obchodów
młodzieżą oraz z osobami zagroż.
Światowego Dnia Walki z AIDS. Wśród prelegentów znaleźli się
HIV: 150/150
wybitni specjaliści m.in. Anna Marzec-Bogusławska , dyrektor KC
ds. AIDS, Zbigniew Izdebski, Anna Kowalska, Anna BorońKaczmarska, Miłosz Parczewski.
Seminarium skierowane było m.in do: nauczycieli, pedagogów,
psychologów, pracowników socjalnych, lekarzy i pielęgniarek.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

478

Organizacja kampanii mającej na celu
wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS wśród uczestników
Przystanku Woodstock w Kostrzynie
nad Odrą
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Zorganizowanie stoiska "zdrowe lubuskie" podczas Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w celu realizacji kampanii
mającej na celu wzrost poziomu wiedzy na temat bezpiecznych
zachowań, profilaktyki HIV oraz zapobiegania rozprzestrzeniania
się AIDS wśród uczestników Festiwalu.

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

479

Spotkanie robocze Zespołu
Koordynującego Realizację
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Lubuskim na lata
2012-2016
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Spotkanie robocze Zespołu Koordynującego Realizację
członkowie zespołu: /12
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w Województwie Lubuskim na lata 2012-2016 odbyło się w
celu omówienia sytuacji epidemiologicznej dot. zakażeń HIV w
województwie lubuskim oraz działań planowanych na rok bieżący.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
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Udział w konferencji pn.: "
Zachowania seksualne w Brandenbur
gii"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Udział przedstawicieli Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa lubuskiego w Zielonej Górze w
konferencji pn.: " Zachowania seksualne w Brandenburgii" na
zaproszenie Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia,
Kobiet i Rodziny oraz organizacji pozarządowej "AIDS HILFE" z
Poczdamu, podczas której przedstawione zostały wyniki badań
nad obyczajowością seksualną osób w wieku od 16 do 20 lat.
Poruszono również istotny problem dotyczący zagrożeń
zdrowotnych jakie niesie za sobą duża liczba azylantów
przebywających na terenie Brandenburgii.

grupy zawodowe realizujące zadania
z zakresu ochrony zdrowia: /80

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

481

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w obszarze promocji i
ochrony zdrowia realizującymi
zadania w zakresie HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Wsparcie finansowe zadań publicznych realizowanych przez dwie
organizacje pozarządowe:
1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry na zadanie pn.
Akcja edukacyjno-profilaktyczna "Miłość, młodość,
odpowiedzialność" podczas Przystanku Woodstock;
2. Stowarzyszenie Damy Radę z Zielonej Góry na zadanie pn.
"Warsztaty wiedzy z zakresu HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej i
osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych"

młodzież powyżej 15 r.ż.: /300
liczba podjętych działań/inicjatyw:
osoby podejmujące aktywność
2
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /150
ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7060,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne

Razem:

16 060,00
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Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

482

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS
ogół społeczeństwa: 1500/1400
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z
II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, II Liceum
Ogólnokształcącym w Skierniewicach oraz II Liceum
Ogólnokształcącym zrealizowało w okresie październik - grudzień
2015 roku projekt profilaktyczny pn. Zawsze z Tobą. Głównym
celem projektu było prowadzenie działań informacyjno edukacyjno - profilaktycznych dotyczących zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, piciem alkoholu oraz
stosowaniem przemocy, poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, wskazania
kierunków bezpiecznych aktywności i możliwości spędzania
wolnego czasu. W debatach lokalnych uczestniczyli zaproszeni
uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu poszczególnych
powiatów (ok. 50 osób).
Podsumowaniem cyklu spotkań była debata finałowa: Powiedz co
o tym myślisz, zorganizowana w dniu 1 grudnia 2015 r. w
Światowy Dzień AIDS, w Łódzkiej Wytwórni. Podczas debaty
uczniowie ze szkół z terenu województwa łódzkiego dyskutowali z
zaproszonymi specjalistami: prof. dr hab. n. farm. Jolantą
Zawilską, kierownikiem Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Małgorzatą Walczyk, przewodniczącą
Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału
Terenowego w Łodzi oraz Tomaszem Bilickim, prezesem i
założycielem Fundacji Innopolis w Łodzi. Debata finałowa miała
na celu konfrontację stanowisk i wniosków wypracowanych
podczas debat lokalnych. Zaproszeni goście zaprezentowali
działania związane z profilaktyką uzależnień oraz aktualna
sytuacją epidemiologiczną. Moderatorami spotkania była młodzież
z II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.
Debatę zakończył happening muzyczny "Wszystko jest muzyką"
oraz występ sieradzkiej grupy PaT Na granicy ze spektaklem pn.
"Pattwór", który zwyciężył w II Przeglądzie grup PaT z
województwa łódzkiego. Ponadto młodzież mogła skorzystać z
porad konsultantów Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej
Oddział terenowy w Łodzi prowadzących Punkt Konsultacyjno Informacyjny w ramach wojewódzkiej kampanii pn. ZRÓB TEST I
WYGRAJ Z HIV.
Podsumowaniem Obchodów był koncert zespołu "Nowe
Sytuacje".
W debacie finałowej udział wzięło około 400 osób, głównie
młodzieży szkół ponadpodstawowych, w koncercie uczestniczyło
około 1000 osób.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
36922,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pn. "Zakażenie HIV-aspekty
medyczne i psychospołeczne. Jak
chronić siebie i innych?"
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

484

Zrealizowano pięć jednodniowych, sześciogodzinnych edycji
szkolenia dla 20 uczestników, w każdej z pięciu grup.
Program merytoryczny szkolenia obejmował zagadnienia z
zakresu m.in.: epidemiologii HIV/AIDS w Polsce i na świecie;
diagnostyki zakażeń, naturalnego przebiegu zakażenia; zasad i
możliwości leczenia HIV/AIDS; oceny ryzyka i postępowania
poekspozycyjnego; wpływ sfery psychologicznej i społecznej na
podejmowanie zachowań ryzykownych, zarówno w wymiarze
indywidualnym; jednostkowym, jak i w wymiarze społecznym;
kształtowanie właściwych postaw w zakresie HIV/AIDS; lęki i
stereotypy w kontaktach z osobami zakażonymi. Formuła
planowanego szkolenia (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 osobami żyjącymi z HIV.

służby mundurowe: 100/100

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Współpraca z lokalnymi mediami.
Produkcja i emisja programów telewizyjnych i audycji radiowych
————————————————— poświęconych tematyce HIV/AIDS.
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

ogół społeczeństwa: 15000/15000

liczba odbiorców: 15000

485

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia "Kompleksowa
profilaktyka HIV/AIDS Tornado"
—————————————————
Stowarzyszenie Edukacja i
Wychowanie

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone zajęcia
warsztatowe z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów 3
zespołów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa
łódzkiego (Poddębice, Łowicz i Brzeziny). Łącznie zostało
przeszkolonych 375 uczniów (25 grup po 15 uczniów).

młodzież szkolna: 375/375

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9235,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

486

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia "Odwaga to
rozwaga - zapobieganie zakażeniom"
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 51 dwugodzinnych młodzież szkolna: 1000/1063
zajęć edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki zakażeń
wirusem HIV dla uczniów 11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu
województwa łódzkiego: 5 z Łodzi, 3 z Pabianic, 1 z
Aleksandrowa Łódzkiego, Koluszek i Zgierza. Łącznie w
zajęciach wzięło udział 1063 uczniów. Na zakończenie zajęć
uczniowie otrzymali: ulotki, psychotest oraz gadżety
profilaktyczne. Po zakończeniu zajęć przeprowadzono wśród
przedstawicieli szkół ankiety ewaluacyjne.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
12185,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

STRONA 188 z 269

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
10857,50
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
12055,62

487

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia "Żyj bezpiecznie profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy
Psychologicznej NADZIEJA

Celem programu była edukacja młodzieży w zakresie
młodzież szkolna: 300/324
ryzykownych zachowań dotyczących HIV/AIDS w tym również
edukacja seksualna ukierunkowana na promowanie bezpiecznych
zachowań oraz przekazanie wiedzy dotyczącej wirusa HIV i AIDS.
W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone
czterogodzinne zajęcia warsztatowe (2 bloki po dwie godziny) dla
uczniów 15 klas z 7 szkół z terenu województwa łódzkiego
(Poddębice, Zgierz, Pabianice, Widzew-Ksawerów, Tuszyn oraz
Piatkowisko). Łącznie w programie wzięło udział 324 uczniów. Po
zakończeniu zajęć zostały przeprowadzone konsultacje z
pedagogiem szkolonym lub wychowawcą.

liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

488

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony
zdrowia "Zrób test i wygraj z HIV Kampania Edukacyjno - Informacyjna"
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi

W ramach realizacji zadania zorganizowano 16 profesjonalnych
szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów 16 szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bełchatowskiego,
łęczyckiego, łódzkiego, łódzkiego wschodniego, łowickiego,
pabianickiego, poddębickiego, rawskiego, sieradzkiego,
tomaszowskiego i zgierskiego. Łącznie w szkoleniach wzięło
udział 262 osoby. W ramach realizacji zadania został
zorganizowany Punkt Informacyjno - Konsultacyjny , który
funkcjonował jako jeden z elementów Wojewódzkich Obchodów
Światowego Dnia AIDS w Klubie Wytwórnia w Łodzi.
Wolontariusze udzielali informacji na temat HIV/AIDS, prowadzili
rozdawnictwo gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu
HIV/AIDS. Ogółem w Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej wzięło
udział ok. 500 odbiorców.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
19580,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

109 835,12

młodzież szkolna: 500/500

STRONA 189 z 269

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

489

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego na prowadzenie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom w 2015 roku na zadania z
zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS zostały przekazane
łącznie środki finansowe w kwocie: 24 823 zł.

490

Finansowanie działań Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Samorząd Województwa finansuje działalność Eksperta
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
osoby aktywne seksualnie
Województwa Małopolskiego, który w ramach otrzymanych
środków udzielił pomocy finansowej na funkcjonowanie Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie ul. Olszańska 5 oraz
w Tarnowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie. W Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych
wykonywane są bezpłatnie i anonimowo badania w kierunku HIV
połączone z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście. W
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie ul. Olszańska
5 wykonano 248 badań w kierunku wirusa HIV (wykryto w tym
okresie 5 zakażeń HIV) z porady bez testu skorzystało 17 osób,
zaś w Tarnowie wykonano 97 badań (wykryto jedno zakażenie
HIV) bez testu na konsultacje przyjęto 4 osoby. W trakcie
konsultacji edukowano i korygowano zachowania związane z
używaniem i nadużywaniem alkoholu i narkotyków; szacowano
ryzyko zachowań seksualnych podejmowanych w związku z
używaniem substancji psychoaktywnych, korygowano zachowania
narażające na zakażenie HIV/HBV/HCV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową, prowadzono wsparcie i opiekę nad
osobami u których wykryto zakażenie HIV

491

Współpraca z innymi instytucjami
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Udział Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i
Narkomanii w konferencji pn.: Zakażenie HIV - oswajanie
nieznanego lądu pod patronatem Stowarzyszenia Nadzieja
Rodzinie, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Tarnowa oraz Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o
Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.
Konferencja była adresowana do: instytucji terapeutycznych,
opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, pomocy
społecznej, służb mundurowych, przedstawicieli szkolnictwa oraz
placówek pozarządowych

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną

ogół społeczeństwa

STRONA 191 z 269

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
24823,00
Wydatkowana kwota:
24823,00

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00

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

492

Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałania uzależnieniom
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Ekspert Wojewódzki we współpracy ze Stowarzyszeniem
Nadzieja Rodzinie zorganizował Happening profilaktycznoedukacyjny Tramwaj zwany świadomością, który był kontynuacją
działań realizowanych od 2013 roku inaugurujących Europejski
Tydzień Testowania w 2015 oraz Światowy Dzień AIDS

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)

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

493

Dofinansowanie przez Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii szkoleń i w
arsztatów
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Szkolenia dla terapeutów uzależnień. Celem szkolenia było
budowanie przekonań i nabycie umiejętności motywowania
pacjentów do wykonywania testów w kierunku wirusa HIV oraz
prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach programu terapii
uzależnień. Szkolenia z wiedzy na temat zakażenia HIV,
testowania w kierunku HIV, ekspozycji zawodowej. Szkolenie z
zakresu ryzykownych zachowań związanych z zakażeniem HIV
(alkohol, seks przypadkowy, używanie narkotyków). Szkolenie w
Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pn.:
Zakażenie HIV/AIDS poradnictwo i testowanie dla personelu
mającego styczność z Klientem, który w swoim życiu doświadczał
wielu ryzykownych zachowań w tym używanie substancji
psychoaktywnych, szkolenie było połączone z mobilnym punktem
testowania. Szkolenie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i
Rodziny w Chrzanowie dla personelu pn.: Profilaktyka HIV/HVC
oraz choroby przenoszone drogą płciową. Warsztaty dla
studentów promujące Europejski Tydzień Testowania oraz mające
służyć niwelowaniu zachowań ryzykownych w grupie osób w
wieku produkcyjnym. Warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
HCV/HBV oraz chorób przenoszonych drogą płciową dla
studentów.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
osoby aktywne seksualnie
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

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

494

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego działających na rzecz
osób uzależnionych od substancji psy
choaktywnych
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju
ośrodków leczenia uzależnień w 2015 roku na zadania z zakresu
zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

osoby zakażone HIV

Planowana kwota:
295920,00
Wydatkowana kwota:
295920,00

495

Współpraca z innymi instytucjami w
ramach Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Pracownik Zespołu ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej Urzędu
zespoły wojewódzkie
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uczestniczył w
pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołanego przez Wojewodę
Małopolskiego

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

Razem:
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350 743,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

496

Druk materiałów edukacyjnych
Druk 60 tyś. sztuk ulotek "Seniorze nie masz HIV....na pewno?"
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS dla celem dystrybucji w województwie mazowieckim.
seniorów w formie ulotki "Seniorze nie
masz HIV....na pewno?"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

seniorzy : 60000/60000

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
3505,50
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

497

Udział w pracach zespołu ds.
Czynny udział w spotkaniach Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Realizacji Krajowego Programu
Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS w województwie
Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS mazowieckim.
w województwie mazowieckim.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

realizatorzy programu

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

Razem:

STRONA 194 z 269

3 505,50

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

498

Nagłośnienie w lokalnych środkach
Zadanie realizowane zgodnie z wytycznymi KC do spraw AIDS, z
masowego przekazu idei kampanii
uwzględnieniem hasła kampanii i dostosowaniem metod realizacji
ogólnopolskich.
do potrzeb odbiorców.
Obchody Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

499

konferencja organizowana z okazji
Konferencja organizowana corocznie przez Wojewódzki Zespół
przedstawiciele różnych grup
światowego dnia AIDS
ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV społecznych : 180/100
————————————————— i Zwalczanie AIDS
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

500

Wsparcie merytoryczne i
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne działalności Punktu
organizacyjne działalności Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Opolu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Op
olu
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
500/500

501

Opolski Dzień Testowania w kierunku Organizacja: Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego
HIV i Europejski Tydzień testowania
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

osoby o zachowaniach ryzykownych :
60/80

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
3500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
Marszałek: 3500,00
Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Marszałek: 0,00

liczba wejść na stronę: 200
liczba porad: 40
liczba odbiorców: 80
liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjnoedukacyjnych: 150
Razem:

STRONA 196 z 269

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
5240,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 2040,00
Marszałek: 3200,00
8 740,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

502

Konkurs plastyczny na temat HIV,
Konkurs miał na celu uświadomienie młodzieży na temat
AIDS i narkomanii dla uczniów szkół
zagrożeń AIDS.
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
pt. "Porozmawiajmy o AIDS". Nagrody
dla młodzieży zakupiono za 1500 zł.
—————————————————
Samorząd Województwa w
Rzeszowie

ogół społeczeństwa

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

503

Szkolenie w zakresie profilaktyki
Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach stażu
zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AI podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Cykl 4 szkoleń
DS.
dla 131 osobowej grupy lekarzy i lekarzy dentystów
—————————————————
Samorząd Województwa w
Rzeszowie

pracownicy ochrony zdrowia: /131

liczba podjętych działań/inicjatyw:
4
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 3406,00
Wydatkowana kwota:
3406,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

504

Opracowanie w ramach "Raportu o
Zestawienie przygotowano na podstawie danych Państwowego
narkotykach i narkomanii w
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
województwie podkarpackim w 2014
roku" zestawienia statystycznego
zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w
województwie w 2001 - 2014
—————————————————
Samorząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogół społeczeństwa

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

Razem:

STRONA 198 z 269

4 906,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

505

Organizacja kampanii społecznych na
terenie województwa podlaskiego
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zorganizowana została kampania społeczna w mediach
społecznościowych tj. Facebook i Tinder. Celem kampanii było
zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki
HIV/AIDS oraz promowanie testowania w kierunku HIV.
Użytkownicy wspomnianych mediów społecznościowych, poprzez
przygotowaną kampanię reklamową, mieli możliwość zapoznania
się z podstawowymi informacjami o HIV/AIDS, które
zamieszczone zostały na stronie internetowej stworzonej na
potrzeby kampanii. Na stronie internetowej zamieszczone zostały
podstawowe pojęcia tj. HIV, AIDS, choroba retrowirusowa oraz
informacje dotyczące testowania w kierunku HIV (na czym polega
badanie, gdzie można wykonać je bezpłatnie i anonimowo). W
ramach kampanii stworzonych zostało 19 kreacji reklamowych, 3
konta w aplikacji Tinder oraz 4 warianty strony głównej.

osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 1
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne)
zadanie: 3
osoby przed inicjacją seksualną

506

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zorganizowana została Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o
HIV/AIDS, celem której było poszerzenie wiedzy młodzieży
gimnazjalnej w zakresie: budowy ludzkiego wirusa niedoboru
odporności (HIV), epidemiologii zakażeń HIV, wykrywania HIV,
zapobiegania zakażeniom HIV. Do udziału w Olimpiadzie
zgłoszone zostały 54 szkoły gimnazjalne mające siedzibę na
terenie województwa podlaskiego. Zgodnie z przyjętą formułą
olimpiada przebiegała etapowo: I etap szkolny, II etap powiatowy,
III etap wojewódzki. W etapie szkolnym uczestniczyło 3 121
uczniów, w etapie powiatowym 260 uczniów, natomiast w
wojewódzkim uczestniczyło 42 uczniów z 25 szkół gimnazjalnych.

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

507

Zwiększanie dostępu do informacji na
temat HIV/AIDS poprzez strony
internetowe.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

W ramach zadania na Portalu Informacyjnym Województwa
Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl) zamieszczone zostały
informacje dotyczące nowej lokalizacji Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Faros. Ponadto utworzona została strona internetowa
www.niezapomniananoc.pl, na której zamieszczone zostały
podstawowe informacje na temat HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
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Finansowanie
Pozostałe

liczba odbiorców: 3121
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota:
12500,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
1219,97
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

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

508

Kampania skierowana do kobiet w
wieku prokreacyjnym
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Zorganizowana została akcja informacyjna skierowana do
lekarze ginekolodzy/położnicy: /70
świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie
kobiety w wieku prokreacyjnym i w
położnictwa i ginekologii w ramach umowy zawartej z Narodowym ciąży
Funduszem Zdrowia Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim w
Białymstoku. Celem akcji było zwrócenie uwagi lekarzy
ginekologów na kwestię wykonywania testów w kierunku HIV
przez ciężarne pacjentki, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.
U. 2012.1100).

liczba odbiorców: 70

509

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Przy współpracy z doradcami z Punktu Konsultacyjnoogół społeczeństwa
Diagnostycznego w Białymstoku oraz członkami Stowarzyszenia
studenci: /120
Faros zorganizowana została akcja profilaktyczna ph. "Let's talk
about". Akcja skierowana była do studentów i przeprowadzona
została na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz na
Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W związku z
realizacją zadania, na każdej ze wspomnianych uczelni,
zorganizowano 7 stoisk edukacyjnych o następującej tematyce:
HIV - płyny zakaźne - wrota zakażenia, okienko serologiczne, HIV
- fakty i mity, choroby przenoszone drogą płciową, środki
antykoncepcyjne, a HIV, HIV w kontekście podejmowanych
zachowań, anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2161,64
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

12 381,61
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

510

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Współpraca z NGO, realizacja
programów zdrowotnych dotyczących
ważnych problemów zdrowotnych.
Podnoszenie kompetencji
zdrowotnych mieszkańców województ
wa.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Programów
Zdrowotnych oddział terenowy Słupsk

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku
zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS, w ramach
którego wykonywane były anonimowe i bezpłatne badania w
kierunku zakażenia HIV, edukacja w zakresie bezpiecznych
zachowań, kierowanie osób zakażonych na leczenie do
profesjonalnych ośrodków oraz gromadzenie danych
epidemiologicznych o drogach szerzenia się zakażeń HIV.

Finansowanie
Pozostałe

mieszkańcy miasta Słupska i powiatu
słupskiego: 760/581

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
59467,99
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
12000,00

Razem:
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59 467,99

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

511

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2015r.
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
Wspólnota z Chorzowa

Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016 w 2015r. W ramach zadania
przeprowadzono w 12 klubach i pubach z terenu województwa
śląskiego pogadanki i dystrybucję materiałów informacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS.

osoby aktywne seksualnie: 500/400
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 400/400

liczba odbiorców projektu: 800
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1000

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 7000,00

512

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2015r.
—————————————————
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
Hospicjum z Gliwic

Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016 w 2015r. W ramach zadania:
- przeprowadzono zajęcia edukacyjne w szkołach dla 320
uczestników,
- zorganizowano warsztat wyjazdowy dla 24 osób,
- w 4 szkołach podjęto działania promujące przedmiotową
tematykę.

osoby aktywne seksualnie: 344/344

liczba odbiorców projektu: 344

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 5000,00

513

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2015r.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu
Życia Pro-Vita z Gliwic

Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016 w 2015r. W ramach zadania
przeprowadzono 65 edycji Programu Puszka Pandory, w tym 26
dla 688 uczniów w czasie roku szkolnego oraz 39 dla 706
harcerzy w Ramach Harcerskiej Akcji Letniej w czasie wakacji, w
których ogółem wzięły udział 1394 osoby.

osoby aktywne seksualnie: 1400/1394 liczba odbiorców projektu: 1394

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 13000,00

514

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2015r.
—————————————————
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy z Częstochowy

Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
osoby aktywne seksualnie: 1440/1440 liczba odbiorców projektu: 1460
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
pracownicy oświaty: 20/20
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016 w 2015r. W ramach zadania:
-przeprowadzono Powiatowy konkurs Małych Form Teatralnych w
przedmiotowym temacie,
-zorganizowano wycieczkę studyjną dla dzieci i młodzieży z
placówek opiekuńczo-wychowawczych do Ośrodka Monar,
-przeprowadzono cykl warsztatów dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym,
- przeprowadzono prelekcje dla Policji i rodziców dzieci, powstał
portal oraz wprowadzono program profilaktyczny do placówek
wsparcia dziennego.

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 12000,00
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Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2015r.
—————————————————
Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych z
Tarnowskich Gór

Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016 w 2015r. W ramach zadania
zorganizowano 10 pogadanek dla 338 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, opracowano materiały informacyjnoedukacyjne, plakaty, ulotki oraz podstronę WWW.

osoby aktywne seksualnie: 338/338

liczba odbiorców projektu: 338

516

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2015r.
—————————————————
Stowarzyszenie Twoje Zdrowie z
Bielska-Białej

Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016 w 2015r. W ramach zadania:
- przeprowadzono 100 godzin spotkań edukacyjnych dla 1020
osób,
- rozdysponowano 1000 sztuk biuletynów HIV to nie wyrok,
- w działania włączono 7 placówek edukacyjnych.

osoby aktywne seksualnie: 1000/1020 liczba odbiorców projektu: 1020
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1000

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 7000,00

517

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016 w 2015r.
—————————————————
Fundacja POMOST z Zabrza

Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2012-2016 w 2015r. W ramach zadania
przeprowadzono 96 godzin zajęć profilaktycznych z zakresu
HIV/AIDS skierowanych do 108 odbiorców (pensjonariuszy
zakładów karnych i aresztów).

osoby pozbawione wolności: 108/108

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 6000,00

liczba odbiorców projektu: 108

Razem:
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 10000,00

60 000,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

518

Audycje w radiu, kolportaż materiałów Audycje w radiu na temat założeń kampanii "Coś was łączy? Zrób ogół społeczeństwa
tematycznych.
test na HIV".
————————————————— Dystrybucja materiałów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach z
udziałem Powiatowych Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznych

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

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

519

Zamieszczanie informacji na stronie
Zamieszczanie informacji o kampaniach społecznych na stronie
internetowej UMWŚ
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
————————————————— Świętokrzyskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

ogół społeczeństwa

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

520

Zamieszczanie na stronach
internetowych informacji dotyczących
HIV/AIDS.
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach z
udziałem Powiatowych Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznych

Zamieszczanie na stronach internetowych informacji dotyczących
HIV/AIDS Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i
Powiatowych Stacji oraz informowanie mediów lokalnych w
zakresie HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

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

521

Działania w ramach realizacji zadania
publicznego, wspartego środkami z
budżetu Województwa
Świętokrzyskiego pt. "Wspieranie
działalności punktów informacyjno konsultacyjnych dla osób z grup
ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS i ich
bliskich, a także przeprowadzenie
zajęć edukacyjnych wśród młodzieży
uczącej się na temat zachowań
ryzykownych dróg przenoszenia
wirusa HIV".
—————————————————
Świętokrzyski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża,
WSSE w Kielcach, Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

W ramach realizacji zadania Świętokrzyski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował Olimpiadę wiedzy o
AIDS pod hasłem: "Więcej wiem, mniej ryzykuję". Olimpiada
przeprowadzona była na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
podczas której odbyło się także spotkanie z osobą uzależnioną,
która ostrzegała młodych ludzi przed podejmowaniem
ryzykownych zachowań.

uczniowie szkół gimnazjalnych:
350/350

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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522

Organizacja koncertu i happeningu.

Zorganizowanie koncertu na znak solidarności z chorymi na AIDS
i nosicielami wirusa HIV pn. "Żyj bez ryzyka" w ramach obchodów
————————————————— Świętokrzyskiego Dnia AIDS. W czasie koncertu występowali
Wojewódzka Stacja Sanitarno uczniowie jędrzejowskich szkół.
Epidemiologiczna w Kielcach z
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS zorganizowany
udziałem Powiatowych Stacji
został happening w Zespole Szkół Gastronomicznych i
Sanitarno - Epidemiologicznych
Hotelarskich w Sandomierzu.

ogół społeczeństwa
młodzież powyżej 15 lat

liczba programów oraz inicjatyw: 2

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

523

Podniesienie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HI
V/AIDS.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

Udzielanie wsparcia placówkom doskonalenia nauczycieli i
szkoleń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki poprzez pomoc
w dystrybucji materiałów szkoleniowych, publikowanie informacji
po szkoleniach i konferencjach na stronie internetowej.
Koordynowanie działań w związku z rządowym Programem
"Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014 - 2016.
Publikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
przykładów dobrych praktyk z obszaru profilaktyki.
Koordynowanie działań ogólnopolskiego programu
profilaktycznego "Profilaktyka a Ty".
Organizacja debaty młodzieżowej w ramach Świętokrzyskich Dni
Profilaktyki.
Organizacja oraz koordynowanie działań projektu "Zlotu Szkół
Promujących Zdrowie" w ramach Festiwalu w Busku - Zdroju.

ogół społeczeństwa

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

524

Profilaktyka HIV/AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach z
udziałem Powiatowych Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznych

Zadanie zostało zrealizowane poprzez:
- zorganizowanie wystawy edukacyjnej w ramach Światowego
Dania AIDS;
- przeprowadzenie Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o AIDS
skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych;
- zorganizowanie imprezy prozdrowotnej dla młodzieży szkół
gimnazjalnych pn. "Nie zamieniaj serca w twardy głaz", spotkanie
miało charakter edukacyjny i konkursowy;
- organizacja konkursu "Wiedza o HIV/AIDS";
- spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Fundacji "Res
Humanae";
- zorganizowanie 2 spotkań edukacyjnych z udziałem terapeuty
uzależnień i psychologa;
- przygotowanie spotkania edukacyjnego dla młodzieży w
Schronisku dla Nieletnich w Gackach;
- współorganizowanie imprezy szkolnej podsumowującej XII
edycję konkursu szkolnego "Moja wiedza o AIDS";
- zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych.
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży licealnej,
gdzie oprócz profilaktyki HIV/AIDS zaprezentowano również
profilaktykę HCV.

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty
uczniowie szkół województwa
świętokrzyskiego

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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Świętokrzyskie Dni Profilaktyki;
W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki przeprowadzane były
————————————————— wykłady, prelekcje filmów edukacyjnych.
Pełnomocnik Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Rodziny i
Uzależnień

ogół społeczeństwa

liczba programów oraz inicjatyw: 1

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

526

Działania edukacyjno - warsztatowe.
Rozprowadzenie ulotek.
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Przeprowadzenie zajęć edukacyjno - warsztatowych wśród
młodzieży uczącej się, studentów, osób znajdujących się w
Ośrodkach Leczenia Uzależnień w Chęcinach na temat
ryzykownych zachowań, dróg przenoszenia HIV.
Rozpropagowano około 200 ulotek.

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)

liczba odbiorców: 81
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
dystrybucja ulotek 200 sztuk

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

527

Działania w ramach realizacji zadania
publicznego, wspartego środkami z
budżetu Województwa
Świętokrzyskiego pt. "Wspieranie
działalności punktów informacyjno konsultacyjnych dla osób z grup
ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS i ich
bliskich, a także przeprowadzenie
zajęć edukacyjnych wśród młodzieży
uczącej się na temat zachowań
ryzykownych dróg przenoszenia
wirusa HIV"
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie,
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

W ramach realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie
prowadziło działalność edukacyjną punktu Konsultacyjno Diagnostycznego w Kielcach, w ramach którego edukowano na
temat dróg przenoszenia zakażenia HIV, profilaktyki HIV,
możliwości leczenia AIDS.
Kolejnym działaniem Stowarzyszenia było przekazywanie w
ramach programu "Żyj świadomie i odpowiedzialnie nie narażaj
siebie i innych na zakażenie wirusem HIV" rzetelnej wiedzy
uczniom i studentom w jaki sposób postępować aby chronić swoje
zdrowie i życie, prezentowano odpowiednie postawy i zachowania
prozdrowotne. oraz zorganizowano spotkanie z osobą żyjącą z
HIV, które uczyło tolerancji i szacunku do drugiej osoby.

młodzież powyżej 15 r.ż.
liczba podmiotów realizujących
osoby podejmujące aktywność
zadanie: 2
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

528

Realizacja programów edukacyjnych
oraz modułów realizowanych w
ramach szkoleń, kursów i warsztatów.
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

- realizowanie programów edukacyjnych oraz modułów
realizowanych w ramach szkoleń, kursów i warsztatów nt.
"Uzależnienia dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych szkolne interwencja profilaktyczna";
- prowadzenie zajęć na temat budowania postaw akceptacji i
szacunku wobec chorych, z problemami (m.in. zakażonych HIV);
- prowadzenie konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych
nauczycieli nt. profilaktyki HIV/AIDS;
- prowadzenie warsztatu antydyskryminacyjnego.

nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy szkolni,

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

529

Prowadzenie wykładów
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych

Przeprowadzenie wykładów w ramach Programu Polsko Szwajcarskiego "Zapobieganie i zwalczanie HCV" wśród
pielęgniarek epidemiologicznych, pracownic zakładów
kosmetycznych i fryzjerskich.

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
pielęgniarki epidemiologiczne,
pracownice zakładów kosmetycznych
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liczba odbiorców: 85
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

530

Wykłady
Przeprowadzanie wykładów i ćwiczeń przy realizacji
kobiety planujące zajście w ciążę
————————————————— przedmiotów:Epidemiologia, Epidemiologia i Demografia, Choroby kobiety w wieku prokreacyjnym
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Zakaźne, Choroby Wewnętrzne
chorób zakaźnych

531

Działania edukacyjne
Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do grup
————————————————— podwyższonego ryzyka
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych

532

Edukacja
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych

533

Realizacja działań wspartych z
budżetu Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego w ramach realizacji
zadania publicznego pt. "Wspieranie
działalności punktów informacyjno konsultacyjnych dla osób z grup
ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS i ich
bliskich, a także prowadzenie zajęć
edukacyjnych wśród młodzieży
uczącej się".
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie,
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

pracownicy ochrony zdrowia
służby ratunkowe
lekarze, dentyści, pielegniarki
epidemiologiczne

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

liczba odbiorców projektu: 197

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

Edukacja w zakresie HIV/AIDS:
pracownicy ochrony zdrowia
- przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń na Wydziale Lekarskim i
studenci,
Nauk o Zdrowiu na kierunkach: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
i fizjoterapia, przy realizacji programu przedmiotów:
epidemiologia i demografia, choroby zakaźne, choroby
wewnętrzne - odbiorcy: studenci;
- przeprowadzenie seminarium (5 godz.) dla lekarzy i lekarzy
dentystów województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli w
danym roku studia medyczne - odbiorcy: lekarze, lekarze dentyści
z województwa świętokrzyskiego;
- prelekcja dwóch wykładów w ramach Programu Polsko Szwajcarskiego "Zapobieganie i zwalczanie HCV", w których
przekazywano wiedzę na temat zapobiegania, rozpoznawania,
leczenia i szeroko pojętej profilaktyki przed zakażeniem wirusami
przenoszonymi drogą krwi, ze szczególnym naciskiem na
profilaktykę HIV - odbiorcy pielęgniarki epidemiologiczne,
pracownicy zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i innych
usługowych, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu
sprzętu/narzędzi ze skórą, śluzówkami pacjentów.

liczba odbiorców projektu: 471

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

Przeprowadzenie działań edukacyjno - warsztatowych w
środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych program profilaktyczny: "Żyj świadomie i odpowiedzialnie nie
narażaj siebie i innych na zakażenie wirusem HIV" skierowanych
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, młodzieży akademickiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wydział Nauk o Zdrowiu,
pacjenci Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień - San Damiano w Chęcinach.

liczba odbiorców projektu: 82

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

młodzież powyżej 15 r.ż. młodzież
akademicka, pacjenci FCPiLU
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Realizacja działań wspartych z
budżetu Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego w ramach realizacji
zadania publicznego pt. "Wspieranie
działalności punktów informacyjno konsultacyjnych dla osób z grup
ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS i ich
bliskich, a także prowadzenie zajęć
edukacyjnych wśród młodzieży
uczącej się".
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie,
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego prowadzącego anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym wg. obowiązujących standardów
Krajowego Centrum ds. AIDS.

535

Realizacja działań wspartych z
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na
budżetu Samorządu Województwa
rzecz osób żyjących z HIV/AIDS.
Świętokrzyskiego w ramach realizacji
zadania publicznego pt. "Wspieranie
działalności punktów informacyjno konsultacyjnych dla osób z grup
ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS i ich
bliskich, a także prowadzenie zajęć
edukacyjnych wśród młodzieży
uczącej się".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie
Nadzieja Rodzinie

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

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

536

Poprawa jakości życia osób żyjących
z HIV/AIDS.
—————————————————
Pełnomocnik Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Rodziny i
Uzależnień

organizacje pozarządowe

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

wspieranie działań na rzecz osób zakażonych HIV/chorych na
AIDS:
- udział Pełnomocnika Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień oraz
Zespołu ds. Rodziny w organizacji Świętokrzyskich Dni
Profilaktyki;
- współpraca z punktami konsultacyjno - diagnostycznymi w
zakresie upowszechniania wiedzy na temat HIV/AIDS;
- wspieranie podejmowanych inicjatyw przez stowarzyszenia,
zajmujące się problematyką HIV/AIDS poprzez angażowanie ich
do udziału w Świętokrzyskie Dni Profilaktyki.

klienci PKD ich rodziny i bliscy
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liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 284
liczba konsultacji: 9
liczba wykonanych testów: 284
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

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

537

Poprawa jakości zbierania i
raportowania danych
epidemiologicznych w zakresie
HIV/AIDS wraz z ich weryfikacją
poprzez udział Pełnomocnika
Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień w
spotkaniach Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Pełnomocnik Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Rodziny i
Uzależnień

Poprawa jakości zbierania i raportowania danych
realizatorzy Programu
epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS wraz z ich weryfikacją
poprzez udział Pełnomocnika Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień
w spotkaniach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

538

poprawa współpracy podmiotów
realizujących Program i koordynacja
zadań na poziomie województwa
poprzez: powołanie wojewódzkich
zespołów do spraw realizacji
Programu, sporządzanie przez
wojewódzkie zespoły szczegółowych
harmonogramów rocznych i
sprawozdań z realizacji zadań,
analizę prowadzonych działań na
terenie województwa w odniesieniu do
sytuacji epidemiologicznej,
opracowanie wniosków i rekomendacji
do realizacji Programu
—————————————————
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.

- analizowanie współpracy członków Zespołu ds. realizacji
realizatorzy Programu
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS;
- opracowanie przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS szczegółowych
harmonogramów rocznych i sprawozdań z realizacji zadań.

539

Zamieszczenie na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty formularza on-line
za pośrednictwem którego zgłaszane
są zrealizowane w
szkołach/placówkach działania z
zakresu profilaktyki.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

Zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
formularza on-line za pośrednictwem którego zgłaszane są
zrealizowane w szkołach/placówkach działania z zakresu
profilaktyki.

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

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 2

szkoły

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

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

10 000,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

540

HIV/AIDS - warsztaty dla dzieci i młod
zieży
—————————————————
Caritas Diecezji Ełckiej

Realizacja zadania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej
województwo warmińsko-mazurskie. Organizowanie warsztatów
dotyczących zagadnień HIV/AIDS.

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

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 4500,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3000,00

541

Oddaj krew - sprawdź czy jesteś zdro
wy
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Oddział Okręgowy w
Olsztynie

Realizacja zadania polega na organizowaniu akcji poboru krwi dla ogół społeczeństwa: 800/1110
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas
akcji prowadzona jest kampania edukacyjno-informacyjna wśród
społeczeństwa oraz wykonywane są badania w kierunku
HIV/AIDS. Akcja ma na celu pozyskiwanie nowych honorowych
dawców krwi.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: ilość
pozyskanej krwi - 420 186 ml
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi - 57

Planowana kwota: 4500,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3000,00

542

Rozszerzenie działalności oświatowowychowawczej i informacyjnej w
zakresie edukacji zdrowotnej olimpiady promocji zdrowego stylu
życia PCK
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Oddział Okręgowy w
Olsztynie

Realizacja zadania polega na organizowaniu olimpiady wiedzy o
zdrowiu z uwzględnieniem zagadnień w zakresie HIV/AIDS na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego wśród młodzieży
szkolnej. Celem olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2500/1690
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2500/1650

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
1600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Marszałek: 1600,00

543

Wakacje z kropelką - program
edukacyjno-profilaktyczny chorób
układu krążenia dla mieszkańców
miast i wsi województwa warmińskomazurskiego promujący honorowe
krwiodawstwo i pozyskiwanie
honorowych dawców krwi.
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Oddział Okręgowy w
Olsztynie

Realizacja zadania ma na celu organizowanie akcji poboru krwi
dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz
pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna oraz
wykonywane są badania w kierunku HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 4000/522

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: ilość
pozyskanej krwi - 193 658 ml
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi - 14

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 2000,00

Razem:
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9 600,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

544

Udzial w kampaniach medialnych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Włączenie się w działania o charakterze kampanii z zakresu
ogół społeczeństwa: 100000/100000
zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV na rok 2015dofinansowanie druku kalendarza na 2016r. zawierającego
zwycięskie prace konkursowe etapu wojewódzkiego konkursu dot.
HIV/AIDS z edycji zorganizowanych na przestrzeni ostatnich lat

545

Wsparcie organizacji etapu
wojewódzkiego konkursu WSSE w
Poznaniu
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w
Poznaniu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół
gimnazjalnych - ufundowanie nagród dla laureatów i
sfinansowanie gali ogłoszenia wyników

młodzież poniżej 15 r.ż.: 35/35

546

Otwarty konkurs ofert
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV pn.
"Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wyłoniono do realizacji jedną
ofertę pn"Wzmocnienie działania Punktu
Konsultacyjno-=Diagnostycznego w Wielkopolsce". W efekcie
zwiększono liczbę godzin otwarcia PKD w Poznaniu i utworzono
filie w Lesznie i Pile.

organizacje pozarządowe: 1/1

547

Udział w inicjatywach
międzynarodowych mających na celu
wymianę doświadczeń w zakresie
najlepszych praktyk w obszarze
HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedz
ę
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Udział w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w
pracownicy administracji rządowej i
zakresie profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV i europejskim projekcie
samorządowej: 1/1
Quality Action AIDS. Efektem był udział w szkoleniu w styczniu
2015r. w Barcelonie, którego celem było zapoznanie się z jednym
z opracowanych narzędzi oraz przeprowadzenie w oparciu o nie
ewaluacji programu wsparcia Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego finansowanego ze środków budżetu WW, jak
również omówienie efektów wykonanej pracy, wymiana
doświadczeń i zapoznanie z pozostałymi narzędziami oraz
wsparcie uczestników projektu w zakresie ich wykorzystywania, w
tym również przez potencjalnych partnerów i inne zainteresowane
strony.

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00

Planowana kwota: 7300,00
Wydatkowana kwota:
5339,00

liczba odbiorców: 250

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
25934,46

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

Razem:
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38 773,46

Data wygenerowania: 2016-10-24

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

548

Konferencja pt. "Forum dla młodzieży
z okazji Światowego Dnia AIDS"
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Konferencja dla młodzieży ponadgimnazjalnejo tematyce
młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/115
wielomodułowej dotyczącej zapobiegania HIV/AIDS z udziałem
ekspertów w dziedzinie profilaktyki, diagnozowania i leczenia
HIV/AIDS. Konferencji towarzyszyły warsztaty z udziałem osoby
żyjącej z HIV. Podczas warsztatów prowadzono konkursy i quizy z
nagrodami. W czasie przerwy była możliwość czynnego
uczestnictwa w stoiskach promocyjno-edukacyjnych.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 115

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
6500,00

549

Organizacja akcji promocyjnoinformacyjnej &#8222;Tramwaj
Profilaktyczny&#8221;
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Przejazd tramwajem ulicami miasta Szczecina: 2 akcje:
26.09.2015, 10.10.2015 podczas których ogółem brali udział
mieszkańcy, którzy przez megafon pozyskiwali informacje w
zakresie profilaktyki HIV, jak również osoby oczekujące na
przystankach czy na pętli tramwajowej. Grupa edukatorów
przeprowadzała rozmowy i minikonkursy nt. profilaktyki HIV z
jednoczesną dystrybucją ulotek i prezerwatyw.

ogół społeczeństwa

liczba odbiorców: 900

Planowana kwota:
11000,00
Wydatkowana kwota:
10500,00

550

Dni testowania w kierunku HIV w Kos Testowanie skierowane było m.in. do osób podejmujących
zalinie
ryzykowne zachowania, często będąc pod wpływem środków
————————————————— psychoaktywnych
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
"Młodzi-Młodym" w Koszalinie

ogół społeczeństwa: 20/5

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1550,00

551

Uruchomienie tymczasowego Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Sz
czecinie
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Tymczasowego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego został
ogół społeczeństwa: 200/250
uruchomiony przy Poradni Nabytych Niedoborów
Immunologicznych w SP Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Szczecinie. Działał zgodnie z obowiązującymi standardami w
zakresie personelu, poradnictwa i przeprowadzania badań próbek
krwi w kierunku wykrycia wirusa HIV.

liczba zakładów opieki
zdrowotnej: 1
liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 250

552

Opracowanie i wdrożenie programu
profilaktycznego "Mam wiedzę, żyję ś
wiadomie"
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DADU"

Projekt polegał na dotarciu do osób świadczących usługi
seksualne i osób seropozytywnych, które eksperymentują ze
środkami psychoaktywnymi lub są uzależnione. Dla osób
seropozytywnych zorganizowano wyjazd rehabilitacyjnointegracyjny z zajęciami wykładowo-warsztatowymi.

osoby mające wielu partnerów
seksualnych: 180/175
osoby seropozytywne: 30/30

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 205

553

Szkolenia "Świadomy PracownikPrzeprowadzono szkolenia wśród pielęgniarek, lekarzy,
bezpieczne środowisko pracy"
policjantów, nauczycieli i kosmetyczek.
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

pracownicy ochrony zdrowia: 100/98
pracownicy oświaty: 50/92
służby mundurowe: 50/58
kosmetyczki: /20

liczba odbiorców projektu: 277

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
35380,00

Planowana kwota:
14000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
83 930,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

554

Zorganizowanie i udział w programie
telewizyjnym Telewizji Polskiej
Wrocław "Telewizyjny klub seniora"
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Zorganizowano i przygotowano program telewizyjnych w ramach
cyklicznego programu "Telewizyjny klub seniora" w Telewizji
Polskiej Wrocław poświęcony najważniejszym zagadnieniom
epidemiologii i kliniki zakażeń HIV, AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem
populacji osób starszych.

ogół społeczeństwa: 30/30
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): 3/3

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

555

Zorganizowanie produkcji dwóch
programów telewizyjnych przez
Telewizję Polską Wrocław na temat
HIV/AIDS i chorób przenoszonych
drogą kontaktów seksualnych
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP
ZOZ

Zorganizowano produkcję dwóch programów telewizyjnych
(pozyskano środki z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego
Wrocławia), w których poruszona została problematyka
testowania w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą
kontaktów seksualnych, aspekty epidemiologii i kliniki zakażeń
HIV i AIDS. Programy wyemitowane zostały w TVP Wrocław.
Filmy zostały następnie udostępnione w Internecie (youtube) oraz
na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Będą
również udostępnione na stronie DUW.

ogół społeczeństwa: 100/100
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
100/100
osoby przed inicjacją seksualną:
500/500

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

556

Działania edukacyjne wśród osób
zakażonych HIV, ich bliskich i rodzin.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
300/423
osoby powyżej 50 r.ż.: 30/60
osoby przed inicjacją seksualną:
50/50

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

557

Udział w audycji telewizyjnej w
Telewizji Polskiej Wrocław - rozmowa
na temat znaczenia wykonywania
badań w kierunku HIV przez ogół społ
eczeństwa.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Rozmowa w audycji "Gość dnia" w Telewizji Polskiej Wrocław.
ogół społeczeństwa: 100/100
Poruszana była tematyka epidemiologii, współczesnych
możliwości leczenia zakażeń HIV, popularyzacji badań w kierunku
zakażenia HIV wśród ogółu społeczeństwa.

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

558

Zebranie informacji ze wszystkich
gmin województwa dolnośląskiego.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Zebranie informacji ze wszystkich gmin województwa
dolnośląskiego na temat realizowanych w poszczególnych
gminach programach profilaktycznych w zakresie zapobiegania
zakażeniom HIV oraz innymi patogenami przenoszonymi drogą
kontaktów seksualnych, jak również potrzeb w tym zakresie.
Jesteśmy w trakcie opracowywania wojewódzkiej mapy potrzeb
zdrowotnych w tym zakresie oraz bazy danych posiadanych
zasobów.

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

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 100/100
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559

Stałe wspieranie i monitorowanie
działania sieci punktów konsultacyjnodiagnostycznych na Dolnym Śląsku
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

Stałe działania wspierające, monitorujące rozwój, poszerzanie
oferty diagnostycznej i terapeutycznej, poprawę jakości
świadczonych usług przez 5 punktów konsultacyjnodiagnostycznych działających na Dolnym Śląsku na podstawie
rekomendacji Krajowego Centrum ds. AIDS. Koordynacja,
wymiana informacji, platforma wymiany doświadczeń między
punktami.

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD

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

560

Monitorowanie przestrzegania praw
osób zakażonych HIV oraz osób
nieheteroseksualnych w placówkach
ochrony zdrowia oraz w urzędach.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Stałe monitorowanie przestrzegania praw osób zakażonych HIV
oraz osób nieheteroseksualnych w placówkach ochrony zdrowia
oraz w kontaktach z urzędami różnego szczebla oraz doraźne
interwencje w przypadku stwierdzenia dyskryminacji z uwagi na
zakażenie lub orientację seksualną lub toższmość płciową.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
służby mundurowe

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

561

Pomoc w przestrzeganiu praw osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wystąpienie ze skargą do Wojewody Dolnośląskiego na brak
wystarczających działań ze strony konsultanta wojewódzkiego w
dziedzinie chorób zakaźnych w zakresie zapewnienia osobom
zakażonym HIV właściwej opieki medycznej na oddziałach
zakaźnych oraz dostępu do leczenia zakażeń HCV.

osoby zakażone HIV
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia

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

562

Działania na rzecz poprawy dostępu
Kilkakrotne działania interwencyjne w przypadkach problemów z
do opieki paliatywnej i
zapewnieniem osobom żyjącym z HIV opieki
długoterminowej opieki medycznej
hospicyjnej/terminalnej.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

osoby żyjące z HIV
pracownicy ochrony zdrowia

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

563

Zorganizowanie spotkania z
przedstawicielami wojewódzkiej i
powiatowej Inspekcji Sanitarnej,
przedstawicielami punktów
konsultacyjno-diagnostycznych,
laboratoriów wykonujących badania,
konsultantem wojewódzkim i
krajowym w dziedzinie dermatologii,
Prezesem Polskiego Towarzystwa
Naukowego AIDS, konsultantem
wojewódzkim w dziedzinie chorób zak
aźnych
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Spotkanie poświęcone poprawie jakości zbierania i raportowania
lekarze: 20/20
danych epidemiologicznych w zakresie zakażeń HIV oraz
personel medyczny: 7/7
poprawie diagnostyki oraz leczenia innych niż HIV chorób
pracownicy PIS: 7/7
przenoszonych drogą kontaktów seksualnych. W trakcie spotkania
ustalono zasady współpracy, sposoby na poprawę jakości
raportowania, uzyskano od konsultanta krajowego w dziedzinie
dermatologii informacje o podejmowanych działaniach oraz
zobowiązanie do zapewnienia dostępności w Polsce debecyliny
do leczenia kiły; od konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
chorób zakaźnych informacje na temat poszerzenia panelu
diagnostycznego w zakresie chorób przenoszonych drogą
seksualną na oddziałach zakaźnych WSS im. Gromkowskiego we
Wrocławiu

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

564

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Działania w zakresie HIV/AIDS
—————————————————
Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

1. Przekazywanie informacji samorządom
2. Pośrednictwo w dystrybucji materiałów informacyjno szkoleniowych.
3. Opracowanie badań ankietowych dotyczących realizacji
programów profilaktycznych przez samorządy.
4. Opracowanie ramowego programu spotkań Wojewódzkiego
Zespołu.
5. Opiniowanie projektów programów profilaktycznych,
zgłaszanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe: 10/10
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 144/144

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Razem:

STRONA 224 z 269

30 000,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

565

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację skierowaną do
młodzieży szkolnej klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym " AGAPE", ul.
Bernardyńska 5, 20-109 Lublin

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia dostarczające
podstawowej wiedzy w zakresie: problematyki HIV/AIDS w celu
zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych, profilaktyki HIV.

uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 300/223

566

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
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym " AGAPE", ul.
Bernardyńska 5, 20-109 Lublin

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na obecność wirusa ogół społeczeństwa: 500/325
HIV, połączone z poradnictwem psychologicznym przed i po
teście, prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz
wysoki poziom świadczonych usług.

STRONA 226 z 269

Finansowanie
Pozostałe

liczba odbiorców: 223
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 10 grup
warsztatowych prowadzonych
przez dwóch trenerów w pięciu
szkiłach po dwie grupy
szkoleniowe dla każdej z grup
dwie godziny dydaktyczne

Planowana kwota:
12450,00
Wydatkowana kwota:
12450,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

liczba podjętych działań/inicjatyw:
325
Wskaźnik dodatkowy 1: w trakcie
realizacji zadania z poradnictwa
okołotestowego skorzystały 163
osoby,
Wskaźnik dodatkowy 2: w takcie
realizacji zadania udzielono
anonimowych i bezpłatnych
badań w kierunku HIV 162
osobom

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

Razem:

24 450,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Lubuski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

567

Aktualizacja informacji w zakresie
przeciwdziałania HIV/AIDS.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS na
stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o stronach internetowych na temat HIV/AIDS, telefony
zaufania, bieżące komunikaty.

ogół społeczeństwa

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

568

Informacja o punktach konsultacyjnodiagnostycznych na terenie
województwa lubuskiego.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

Aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej
ogół społeczeństwa
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat dostępności do
punktów konsultacyjno - diagnostycznych na terenie województwa
lubuskiego.

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

569

Monitorowanie realizacji opieki
Zebranie i analiza ankiet dot. realizacji badań profilaktycznych w
przedporodowej kobiet w ciąży m.in.
kierunku HIV u kobiet w ciąży w poradniach ginekologiczno poprzez wykonywanie badań
położniczych działających na terenie woj. lubuskiego.
profilaktycznych w kierunku HIV.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

kobiety ciężarne z woj. lubuskiego
objęte opieką profilaktyczną

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

570

Przeprowadzanie kontroli w zakresie Sprawdzanie na podstawie dokumentacji medycznej realizacji
realizacji badań profilaktycznych u
wykonywania badań profilaktycznych w kierunku HIV.
kobiet w ciąży w wybranych
poradniach ginekologiczno położniczych z terenu woj. lubuskiego.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

kobiety ciężarne z woj. lubuskiego
objęte opieką profilaktyczną

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

571

Udział konsultanta wojewódzkiego w Planowanie wspólnych działań, sporządzanie harmonogramów i
dziedzinie pielęgniarstwa
sprawozdań z realizacji programu.
epidemiologicznego jako
przedstawiciela Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w pracach Zespołu
Koordynującego realizację Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Lubuskim.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

zespoły wojewódzkie

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

Razem:

STRONA 228 z 269

0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Łódzki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

572

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat
HIV/AIDS
—————————————————
Fundacja ARKA; Fundacja "Arka
Nadziei"; MSP "Słyszę Serce"; PTOZ
Oddział Terenowy w Łodzi; Wojewoda
Łódzki

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie w 2015 r.
warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W ramach
zadania przeprowadzono szkolenia dla ogółu społeczeństwa, w
szczególności dla młodzieży szkolnej i ich rodziców, absolwentów
szkół policealnych, studentów i absolwentów kierunków
pedagogicznych, psychologicznych i resocjalizacji, pacjentów
ośrodków leczenia uzależnień oraz ich rodzin.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/717
młodzież powyżej 15 r.ż.: 600/442
studenci: 80/72
pacjenci ośrodków leczenia
uzależnień i ich rodziny: /84
rodzice uczniów: /590

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 91
liczba odbiorców: 1905
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Razem:

STRONA 230 z 269

Planowana kwota:
83152,00
Wydatkowana kwota:
83152,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Wojewoda: 62000,00
NGO: 21152,00
83 152,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Małopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

573

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Finansowanie

1. Współpraca z jednostkami
samorządu terytorialnego
województwa małopolskiego w
zakresie podniesienia poziomu wiedzy
na temat HIV/AIDS.
2. Włączenie się w kampanie
organizowane przez Krajowe Centrum
ds. AIDS.
3. Włączanie się w
wojewódzkie/regionalne działania
podejmowane w zakresie tematyki
HIV/AIDS np. kampanie społeczne,
konferencje, warsztaty, szkolenia, itp.
4. Udział pracowników MUW w
spotkaniach dotyczących tematyki
HIV/AIDS organizowanych przez
instytucje zewnętrzne.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących tematyki HIV/AIDS
organizowanych przez instytucje zewnętrzne, np. spotkaniu
realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS zorganizowanym przez KC ds. AIDS,
posiedzeniach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim. Umieszczenie na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce Zdrowie,
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS informacji o:
- XXII konferencji "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie", która odbyła się w Warszawie w dniach: 1-2
grudnia 2015 r.
- Raporcie UNAIDS z okazji Światowego Dnia AIDS 2015.

ogół społeczeństwa
członkowie Zespołu ds. realizacji
Programu w woj. małopolskim
Krajowe Centrum ds. AIDS

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8
Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 333 odsłony i 192
wejścia na stronę internetową
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowia, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS
Wskaźnik dodatkowy 2: udział w 3
spotkaniach realizatorów
Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
332,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka
Zdrowie, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 333 odsłony i 192
wejścia na stronę internetową
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

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

Promocja na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS - Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 333 odsłony i 192
wejścia na stronę Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie, zakładka Zdrowie,
Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

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

Pozostałe

—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki
574

Bieżąca aktualizacja materiałów w
zakresie HIV i AIDS na stronie
internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w
zakładce Zdrowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki

575

Promocja na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w
zakładce ZDROWIE Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki

STRONA 232 z 269

576

1. Praca w Wojewódzkim Zespole ds.
realizacji Programu.
2. Współpraca z podmiotami
realizującymi Program, w tym z
Krajowym Centrum ds AIDS.
3. Realizacja zadań wynikających z
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
4. Wymiana informacji poprzez
współorganizowanie spotkań, szkoleń,
kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Praca w Zespole ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Krajowe Centrum ds. AIDS
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim realizatorzy Programu
powołanym przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem z 16
zespoły wojewódzkie
października 2012 r. w celu zintegrowania realizacji zadań
określonych w Harmonogramie. Współpraca z przedstawicielami
podmiotów powołanych do pracy w Zespole. Udział w spotkaniach
Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.

liczba formalnie powołanych
Planowana kwota: 120,00
zespołów: 1
Wydatkowana kwota: 39,60
liczba podmiotów
Wsparcie z innych źródeł:
współpracujących w realizacji
zadanie realizowane przez
Programu: 8
pracownika w ramach etatu
Wskaźnik dodatkowy 1: udział w 2
pozafinansowe - lokal
spotkaniach Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w woj.
małopolskim

—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki

Razem:

STRONA 233 z 269

371,60

Data wygenerowania: 2016-10-24

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

577

Współpraca z organizacjami
pozarzadowymi działającymi na rzecz
AIDS
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Współpraca z organizacjami pozarządowymi skupionymi w Forum ogół społeczeństwa
Zdrowia działającym przy Wojewodzie Mazowieckim,
organizacje pozarządowe: /3
organizowanie i obsługa techniczna spotkań Forum.
Zorganizowanie 3 spotkań Forum Zdrowia oraz
współorganizowanie 4 imprez plenerowych z udziałem 3
organizacji pozarządowych działających w zakresie profilaktyki
HIV oraz Krajowego Centrum ds. AIDS

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
5841,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

578

Działanie realizowane w ramach
Zespołu ds realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim Mazowiecki Poradnik Seniora
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Opracowanie przez dr G. Cholewińską, konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych w części Zdrowie
Mazowieckiego Poradnika Seniora materiału dot. profilaktyki
zakażeń HIV, materiał dostępny na www.mazowieckie.pl

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wejść na stronę: 861 (stan: 8
kwietnia 2016 r.)

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4817,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

579

Działanie zrealizowane w ramach
Zespołu ds realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim - ulotka
"Seniorze nie masz HIV?... na pewno
?"
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Opracowanie, druk przy wsparciu finansowym Samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz dystrybucja ulotek
edukacyjnych "Seniorze, nie masz HIV?...na pewno?" Ulotki
zostały przeznaczone do rozpowszechnienia przez Członków
Zespołu: WSSE w Warszawie, KSP(w ramach Mazowieckiej
Akademii Seniora), MCPS oraz MUW.

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 1
nakład: 60000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4817,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

580

Kontrola podmiotów leczniczych w
zakresie realizacji badań zalecanych
u kobiet w ciąży w kierunku HIV.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
lekarze ginekolodzy/położnicy
zakresie realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego
podmioty lecznicze: /14
opieki okołoporodowej w ramach zadań statutowych oraz
uprawnień ustawowych. W trakcie czynności kontrolnych poddano
badaniu dokumentację 531 kobiet, badania w kierunku HIV nie
wykonano u 20,15% kobiet, podmioty, w których wystąpiły
przypadki niewykonania ww. badania w wystąpieniach
pokontrolnych zostały zobowiązane do przeprowadzenia
wszystkich badań zgodnie z wymogiem ustalonym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 września 2012 r. w
sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1100 z późn. zm.)

Wskaźnik dodatkowy 1: 14
podmiotów leczniczych

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

STRONA 235 z 269

581

Podejmowanie działań w ramach
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Zorganizowanie 4 posiedzeń Zespołu ds realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom i Zwalczania AIDS, obsługa
organizacyjno-techniczna, prowadzenie korespondencji.
Realizacja ustaleń Zespołu.

realizatorzy Programu: /28
zespoły wojewódzkie: /28

STRONA 236 z 269

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 28
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 4

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
5231,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

20 706,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Opolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Finansowanie

582

Działania związane ze Światowym
Dniem AIDS
—————————————————
Pracownik Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu

W ramach Światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia
wystawienie w holu Urzędu Wojewodzkiego flagi z symbolem
czerwonej kokardy jako wyraz solidarności z osobami chorymi na
AIDS

ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.

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

583

Umieszczenie na stronie internetowej
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
informacji dotyczącej Europejskich i
Opolskich Dni Testowania w Kierunku
HIV w związku z akcją Europejski
Tydzień Testowania na HIV.
—————————————————
Pracownik Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu

Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji
dotyczącej Europejskich i Opolskich Dni Testowania w Kierunku
HIV w związku z akcją Europejski Tydzień Testowania na HIV.
Komunikat zawierał:
- informacje dotyczące szczegółowego terminarza dyżurów w
Poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny,
- dane teleadresowe Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Opolu,
- informacje dotyczące możliwosci wykonania bezpłatnych i
anonimowych testów na HIV,
- informacje dotyczące imprez towarzyszących akcji.

ogół społeczeństwa
statystyki odwiedzin stron
osoby podejmujące aktywność
internetowych: 411
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)

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

584

Zamieszczenie w internetowym
Portalu Informacyjnym - Zdrowie
Opolskie linków pomocniczych (dla
osób uzależnionych od narkotyków)
zawierających treści związane ze
Światowym Dniem Walki z AIDS.
—————————————————
Pracownik Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego

Zamieszczenie w internetowym Portalu Informacyjnym - Zdrowie
Opolskie linków pomocniczych, m.in Stowarzyszenia Monar (dla
osób uzależnionych od narkotyków) zawierających treści
związane ze Światowym Dniem Walki z AIDS.

osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby stosujące środki
psychoaktywne
osoby świadczące usługi seksualne
osoby z zaburzeniami psychicznymi

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

585

Uczestnictwo pracownika Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Konferencji
pt. Rola i znaczenie polityki
społecznej w przeciwdziałaniu HIV/AI
DS
—————————————————
Pracownik Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu

Uczestnictwo pracownika Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krajowe Centrum ds. AIDS
Konferencji pt. Rola i znaczenie polityki społecznej w
realizatorzy Programu
przeciwdziałaniu HIV/AIDS zorganizowanej w dniach 2-3 września zespoły wojewódzkie
2015 r. w Warszawie przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Pozostałe

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

Razem:
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Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

586

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dot. HIV/AIDS.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dot.
HIV/AIDS.
Współorganizacja akcji informacyjno-edukacyjnych oraz
konkursów i programów profilaktycznych

587

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
łącząca dotychczas samodzielne
działania Urzędu Wojewódzkiego,
Kuratorium Oświaty , Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
podmiotu prowadzącego PKD w
Rzeszowie przy merytorycznym
wsparciu ekspertów mająca na celu
dotarcie do możliwie największej
liczby osób z wiedzą na temat HIV/AI
DS.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie/ Instytucje
reprezentowane w Zespole ds.
HIV/AIDS

Od 4 do 15 grudnia 2015 r. w holu głównym Urzędu
ogół społeczeństwa: 300/300
zorganizowano wystawę prac plastycznych laureatów XI edycji
faktyczna liczba znacznie wyższa
konkursu dla młodzieży. Konkurs plastyczny jest organizowany
dzięki nagłośnieniu medialnemu
corocznie przez Kuratorium Oświaty we współpracy z WSSE. W
2015 r. w celu zwiększenia oddziaływania społecznego wystawę
prac oraz wręczenie nagród zorganizowano w siedzibie Urzędu w
połączeniu z innymi działaniami profilaktycznymi. W dniu 7
grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu zorganizowano seminarium o
charakterze otwartym, którego głównymi słuchaczami byli
nauczyciele oraz młodzież. Z prezentacjami wystąpili konsultanci
wojewódzcy w dziedzinach epidemiologii i chorób zakaźnych oraz
dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
W holu głównym budynku rozdawano materiały pozyskane z
Krajowego Centrum ds. AIDS oraz informacje o PKD w
Rzeszowie. W akcji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych
mediów i spotkała sie ona z dużym nagłośnieniem w regionie.

588

Udział w pracach Zespołu ds.
Współpraca z partnerami tworzącymi Zespól ds. Zapobiegania
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS mająca na celu zwiększenie
Zwalczania AIDS
świadomości nt. HIV/AIDS-wybrane grupy docelowe
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Finansowanie
Pozostałe

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

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

służby mundurowe: 100/906

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

STRONA 240 z 269

0,00
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Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

589

Współudział w organizacji
Udział w organizacji etapu powiatowego i wojewódzkiego
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.
HIV/AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

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

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

590

Zamieszczenie na stronie internetowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
informacji na temat możliwości
wykonania bezpłatnych testów w
kierunku HIV.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

ogół społeczeństwa

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

591

Przekazywanie jednostkom
Przekazywanie drogą elektroniczną jednostkom samorządu
samorządu terytorialnego informacji
terytorialnego informacji otrzymanych z Krajowego Centrum ds.
otrzymanych z Krajowego Centrum
AIDS dotyczących HIV/AIDS.
ds. AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

ogół społeczeństwa

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

592

Członkostwo w Wojewódzkim Zespole
ds. Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Krajowe Centrum ds. AIDS
realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

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

Zamieszczenie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku informacji na temat możliwości
wykonania bezpłatnych i anonimowych testów na obecność
wirusa HIV oraz skorzystania z poradnictwa przed- i potestowego
w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym.

Członkostwo w Wojewódzkim Zespole ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz
opracowanie sprawozdania z realizacji Programu w roku 2014 i
harmonogramu realizacji Programu na rok 2016.

Razem:
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Data wygenerowania: 2016-10-24

Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

593

Prowadzenie edukacyjnych kampanii Prowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców ogół społeczeństwa: /200
społecznych
Kartuz w szczególności do młodzieży
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

594

Przegląd Małych Form Teatralnych
Prowadzenie działań podnoszących poziom wiedzy wśród
————————————————— młodzieży , konkursy ,pogadanki , materiały informacyjne
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
PSSE w Kościerzynie Urząd Miasta
Kościerzyna Urząd Gminy
Kościerzyna

młodzież szkół ponad gimnazjalnych :
/350

595

Realizacja kampanii informacyjno;
Realizacja kampanii informacyjno; edukacyjnej dot. tematyki
edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
HIV/AIDS skierowanej do uczniów Gimnazjów i Szkoły
————————————————— Ponadgimnazjalnej w Sierakowicach
Urząd Gminy w Sierakowicach
Gimnazjum Sierakowice, Tuchlino,
Gowidlino i Kamienica Król. Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych

Młodzież poniżej 15 r. ż. Młodzież
powyżej 15 r.ż. Osoby przed

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: 2000,00

596

Rozpowszechniania ulotek
Przekazanie wiedzy o zagrożeniu HIV/Aids mieszkańcom Gminy
informacyjno; edukacyjnych na temat Chojnice
HIV/AIDS wśród mieszkańców Gminy
Chojnice w trakcie zebrań wiejskich w
2015 r.
—————————————————
Urząd Gminy Chojnice

ogół społeczeństwa: /2317

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

597

Realizacja kampanii informacyjnoZorganizowanie zajęć na terenie szkół gminy Przodkowo dla
edukacyjnej przez Gminna Komisja ds dzieci i młodzieży. Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej
Profilaktyki i Rozwiązywania
skierowanej do dorosłych mieszkańców gminy
Problemów Alkoholowych
—————————————————
Gminna Komisja ds Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Mieszkańcy Gminy Przodkowo (w tym
młodzież i rodzice: /1000
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 2000,00

598

Podniesienie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
—————————————————
Urząd Miejski w Brusach

Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących ogół społeczeństwa: /12500
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji osób żyjących z HIV/AIDS, ich
rodzin i bliskich promujące postawy wolne od uprzedzeń i lęków

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

599

Prowadzenie konkursów wiedzy na
temat HIV/AIDS
—————————————————
Starostwo powiatowe
leborskiego,szkoły powiatu
lęborskiego

Konkursy plastyczne mających na celu zwiększenie wiedzy
uczniów dot. danego problemu, prelekcji ,scen teatralnych na
temat walki z AIDS. Rozwój edukacyjny o charakterze
ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych oraz edukacja w
zakresie ochrony zdrowia

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

600

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
adresowanych do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
przegląd małych form teatralnych
—————————————————
Szkoły powiatu wejherowskiego

Przegląd małych Form Scenicznych o tematyce
Uczniowie powiatu wejherowskiwgo :
HIV/AIDS.Warsztaty dla Rad Pedagogicznych w 8 gminnych
/3319
szkołach Antynarkotykowa profilaktyka lokalna.Udział młodzieży w
Powiatowym Festiwalu Krótkich Filmów o Uzależnieniach

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

601

Edukacja i promocja oraz wdrażanie
programów profilaktycznych.
Rozmowy indywidualne oraz
pogadanki klasowe mające na celu
zwiększanie wiedzy i edukację
uczniów dot. HIV/AIDS
—————————————————
Zespół Szkół w Garczegorzu, Zespół
Szkół w Leśnicach, Zespół Szkół w
Łebieniu, Zespół Szkół w Nowej Wsi
Lęborskiej, Zespół Szkół

Realizacja edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb
Uczniowie uczęszczający do szkół na
uczniów. Prowadzenie konkursów wiedzy na temat HIV/AIDS oraz terenie Gminy Nowa Wieś Lęb: /1170
konkursów plastycznych mających na celu zwiększenie wiedzy
uczniów dot. danego problemu. Prowadzenie prelekcji scen
teatralnych na temat walki z AIDS. Rozwój edukacyjny o
charakterze ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych oraz
edukacja w zakresie ochrony zdrowia

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: 8600,00

Uczniowie powiatu lęborskiego : /2204
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602

Edukacja poprzez prelekcje,
Spektakle teatralne. Akcje plakatowe. Apele informacyjne. Zajęcia Uczniowie powiatu starogardzkiego :
pogadanki, konkursy wewnętrzne i
warsztatowe
/560
powiatowe w ramach zajęć.
—————————————————
Szkoły powiatu starogardzkiego

603

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

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do młodzieży
uczniowie powiatu kwidzyńskiego:
szkolnej na tematy związane z zagrożeniem zakażenia się HIV
/2766
oraz dot. choroby AIDS, w szczególności edukacja ukierunkowana
na ochronę przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową,
pogadanki, fora dyskusyjne, konkursy wiedzy tematycznej,
spotkania z pielęgniarkami szkolnymi

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 400,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

—————————————————
Starostwo powiatowe w Kwidzynie,
szkoły powiatu kwidzyńskiego
604

Edukacja w zakresie ochrony przed
Realizacja programów edukacyjno; profilaktycznych dotyczących
zakażeniem HIV przenoszonym drogą tematyki HIV/AIDS skierowanych do uczniów szkół
płciową / lub droga krwi
—————————————————
Szkoły powiatu bytowskiego

Uczniowie szkól : /565

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

605

Kampania edukacyjna skierowana do
młodzieży

klas 4 i 6 szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjum prowadzona
przez: pielęgniarkę szkolną oraz nauczyciela przyrody, biologii i
wychowania do życia w rodzinie oraz kobiet
————————————————— w ciąży prowadzona przez lekarzy ginekologów i pielęgniarki w
Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
miejscowej Poradni K.
Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach
Poradnia K w Ośrodku Zdrowia w
Pszczółkach

młodzież poniżej 15 r.ż.: /193
młodzież powyżej 15 r.ż.: /248
kobiety ciężarne: /50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Sponsor prywatny: 100,00

606

Kampania edukacyjna skierowana do Warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem będącym
uczniów szkół podstawowych
pod wpływem środków odurzających prowadzone przez
,uczniów gimnazjów warsztaty dla na Mrowisko z Gdańska
uczycieli.
—————————————————
Szkoły z Pruszcz Gdański oraz
Towarzystwo Profilaktyki
Środowiskowej Mrowisko z Gdańska

młodzież poniżej 15 r.ż.: /917
młodzież powyżej 15 r.ż.: /673

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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607

Konkurs wiedzy na temat AIDS/HIV
Konkurs wiedzy w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS IX
————————————————— Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem ,,
Starostwo Powiatowe w Tczewie we
Pomyśl o HIV"
współpracy z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Tczewie, w partnerstwie z Urzędem
M

młodzież poniżej 15 r.ż.: /150
młodzież powyżej 15 r.ż.: /100
kadra pedagogiczna: /30

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
2000,00

608

Organizacja Konkursu Wiedzy o HIV i Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS dla
AIDS
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
Starostwo Powiatowe:
998,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 224,00
Urząd Miasta: 27000,00

—————————————————
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kwidzynie
609

Profilaktyka HIV/AIDS- młodzież
Zajęcia z młodzieżą prowadzone przez Fundacje Pomorski Dom
gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2015 Nadziei
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

młodzież poniżej 15 r.ż.: /81
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1156

610

Profilaktyka prozdrowotna ; HIV, AIDS Prowadzenie polityk i prozdrowotnej skierowanej do uczniów
- STOP
szkól z terenu Malborka
—————————————————
PolskiI Czerwony Krzyż Zarząd
rejonowy w Malborku

Młodzież ze szkół gimnazjalnych z
terenu Miasta w Malborku: /30

611

Projekt ;Śmieję się i płaczę tak samo I Działania edukacyjne w śród osób z upośledzeniem umysłowy
I
—————————————————
Polskim Stowarzyszeniu na rzecz
osób z upośledzeniem umysłowy
Koło w Słupsku, Środowiskowe

Osoby niepełnosprawne intelektualni
będące uczestnikami warsztat: /234

612

Prowadzenie zajęć profilaktycznych,
lekcyjnych w szkołach , przegląd
Małych Form Teatralnych
—————————————————
Szkoły powiatu wejherowskiego ,
Stowarzyszenie ;IN GREMIO

W szkołach podstawowych - lekcje ;Wychowanie do życia w
młodzież szkół podstawowych (klasy
rodzinie; (kształtowanie świadomości na temat chorób
VI), gimnazjalnych, ponadgimn: /1800
współczesnej cywilizacji) W szkołach gimnazjalnych warsztaty
profilaktyki zintegrowanej konkurs z okazji Światowego dnia Walki
z AIDS lekcje. W szkołach ponadgimnazjalnych, lekcje
wychowawcze, warsztaty, konkursy, udział w Powiatowym
Przeglądzie Małych Form Teatralnych; Warsztaty dla Rad
Pedagogicznych w 8 gminnych szkołach ;Antynarkotykowa
profilaktyka lokalna
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 1000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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
Urząd Miasta: 0,00

613

Prowadzenie działań edukacyjnoProwadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży szkół
profilaktycznych wśród uczniów,
powiatu kościerskiego przez pogadanki , konkursy , multimedia
pogadanki na godzinach
wychowawczych , udział w
konkursach
—————————————————
Szkoły powiatu kościerskiego

uczniowie szkól powiatu
kościerskiego: /1732

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

614

Prowadzenie profilaktycznej
Kampania edukacyjna skierowana do młodzieży prowadzona
działalności informacyjnej i
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku ( alkohol ,
edukacyjnej w zakresie
narkomania , HIV/Aids)
rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu narko
manii
—————————————————
Centrum Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Malborku

Młodzież z terenu Miasta Malborka:
/451

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

615

Przegląd Małych Form Teatralnych
wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
sztumskiego i malborskiego.
—————————————————
Powiat sztumski, szkoły powiatu
sztumskiego

Przegląd Małych Form Teatralnych wśród uczniów szkół
uczniowie powiatu sztumskiego :
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego i
/1030
malborskiego,Prezentacja multimedialna dla uczniów klas I na
temat: Zachowania ryzykowne w aspekcie
HIV/AIDS,Przekazywanie materiałów informacyjnych, wykazu
instytucji, stron internetowych w zakresie profilaktyki HIV i chorób
przenoszonych drogą płciową

616

Przeprowadzenie ankiety
pozwalającej na określenie poziomu
wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS
oraz poziomie ich postaw wobec ludzi
zakażonych.
—————————————————
Gmina Cedry Wielkie, Żuławski
Ośrodek Kultury i Sportu, Zespoły
Szkół

Zorganizowanie Kampanii profilaktycznych w miejscach
Młodzież szkolna, młodzież ucząca
uczęszczających przez młodzież. Sfinansowanie druku oraz
się i studiująca, ogół społec: /1340
rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych adresowanych do
różnych grup docelowych
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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
inne: 200,00
PIS: 300,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne

617

Realizacja warsztatów edukacyjnoprofilaktycznych skierowanych do
młodzieży w wieku powyżej 15 roku
życia,
Realizacja kampanii informacyjnoedukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
skierowanej do ogółu społeczeństwa

Edukacja, informacja ogółu społeczeństwa ( mieszkańcy , turyści)
na terenie miasta Sopotu dot. tematyki HIV/AIDS

Mieszkańcy Sopotu, turyści, młodzież
szkół ponadgimnazjalnych: /5000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 16000,00

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

—————————————————
Urząd Miasta Sopotu Fundacja
;Pomorski Dom Nadziei;

618

Wojewódzki konkurs wiedzy o AIDS i
wiedzy na temat uzależnień
—————————————————
Gimnazjum Nr 2 w Kwidzynie

uczniowie szkół gimnazjalnych
województwa pomorskiego: /40

619

Zajęcia edukacyjne w szkołach
Zajęcia edukacyjne w szkołach. dotyczących profilaktyki,
————————————————— pogadanki na godzinach wychowawczych w klasach
Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna
gimnazjalnych na temat zwalczania AIDS i zapobiegania
Zakażeniom HIV

osoby przed inicjacją seksualną: /428

620

Zajęcia informacyjno; edukacyjne z
zakresu HIV/AIDS prowadzone dla
uczniów powiatu słupskiego
—————————————————
Szkoły powiatu słupskiego, PIS

621

Konkurs Małych Form Teatralnych
Konkurs Małych Form Teatralnych o Tematyce HIV/AIDS i
————————————————— Dopalacze - życiu decydują chwile
Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim

Zajęcia informacyjno; edukacyjne z zakresu HIV/AIDS
Uczniowie powiatu Słupskiego: /433
prowadzone w ramach lekcji wychowawczych , pogadanki ,
konkursy , przegląd małych form teatralnych ,, Pomyślmy o
HIV",Na terenie szkoły zorganizowano obchody dnia 1 grudnia
Światowym Dniem Walki z AIDS. Wśród uczniów rozpropagowano
ulotki, broszury związane tematycznie z HIV/Aids.

Uczniów, Opiekunów : /48
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

622

Szkolenie ;sytuacje trudne
Szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych
wychowawczo-skuteczne metody post
ępowania;
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim

Pedagodzy i Psycholodzy: /19

623

Dystrybucja informatora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bytowie ;Gdzie szukać pomocy
—————————————————
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bytowie

624

Realizacja kampanii skierowanej do u Przekazanie informacji o HIV/Aids młodzieży przez pedagogów,
czniów
zapewnienie ciągłego dostępu do informacji
—————————————————
Zespól szkól ekonomicznych w
Tczewie im. ks. Pasierba

osoby przed inicjacją seksualną: /700

625

Zwiększenie dostępności do systemu Zapewnienie dostępu informacji w Gminny Ośrodek Pomocy
informacyjnego wykorzystującego
Społecznej w Trzebielinie ( ulotki , broszury , )
wszelkie dostępne środki przekazu
wśród ogółu społeczeństwa poprzez
m.in. programy profilaktyczne.
—————————————————
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebielinie

Ogół spóleczeństwa : /60

626

Promowanie wśród lekarzy
Działania edukacyjno - informacyjne prowadzone przez lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej,
skierowane do kobiet jak ich partnerów
ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom
planującym ciążę, w ciąży i partnerom
seksualnym tych kobiet
—————————————————
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łęczycach, ul. Długa 15

Lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej, położne: /10

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

627

Prowadzenie działań edukacyjnoProwadzenie działań edukacyjno- profilaktycznych wśród osób o
profilaktycznych wśród osób o
zwiększonym poziomie zachorowań ryzykownych
zwiększonym poziomie zachorowań ry
zykownych
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /100

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

W materiałach zawarto informację o : stronach internetowych,
ogół społeczeństwa: /1000
telefonie zaufania, telefony informacyjne, internetowych
poradniach, biuletyny informacyjne, portalach społecznościowych i
komunikatory, materiały informacyjno, edukacyjne
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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 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
Urząd Gminy: 300,00

628

Realizacja kampanii informacyjno
Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej w ramach zajęć
-edukacyjnej skierowanej do
szkolnych oraz dla pozostałych osób aktywnych seksualnie
młodzieży i dorosłych
—————————————————
Zespól szkół w Parchowie , Nakli
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Parchowie

osoby aktywne seksualnie: /420

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 817,00

629

Realizacja kampanii informacyjno,
Realizacja kampanii informacyjnej skierowanej do młodzieży jak i
edukacyjnej, dot. tematyki HIV/AIDS
osób podejmujących ryzykowny styl życia realizowaną przez
skierowanej do młodzieży
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ponadgimnazjalnej gminy
—————————————————
Urząd Gminy, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Osoby podejmujące ryzykowne
zachowanie, osoby mające kontakty
se: /70

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

630

Realizacja kampanii informacyjnoEdukacja młodzieży szkolnej ( pogadanki , konkursy )
edukacyjnej dot. HIV/AIDS
skierowanej do uczniów
—————————————————
Zespól szkól Rezemieśniczych i
Kupiecki w Tczewie

osoby aktywne seksualnie: /350

631

Realizacja kampanii informacyjnoedukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do studentów z gdańskich uczelni
wyższych "Bezpieczne Gruchanie" (termin
realizacji:27.02.-30.06.2015r.)

osoby aktywne seksualnie, osoby
podejmujące ryzykowne zachowan:
/1000

632

Realizacja programu edukacyjnoprofilaktycznego;partyworking;

Realizacja ;partyworking; w sopockich klubach młodzieżowych
skierowanego do młodzieży w wieku powyżej 15 roku życia

Osoby odwiedzające sopockie kluby
(młodzież, dorośli, podejmując: /2000

—————————————————
Fundacja ;Czyste Dźwięki; Urząd
Miasta Sopotu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 86,00
Urząd Miasta: 7500,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 57000,00

633

Realizacja zadań informacyjnoEdukacja w zakresie HIV/Aids ,działania promujące abstynencję
edukacyjnych skierowanych do
seksualną, wzajemną wierność, stosowanie prezerwatyw (
uczniów szkół z zakresu HIV/Aids
edukacja prowadzona przez pedagogów szkolnych)
—————————————————
Szkoły powiatu tczewskiego

Młodzież powiatu tczewskiego : /1017

634

Rozwój programów o charakterze
Uwaga Urząd Miasta przekazał sumę na prowadzenie punktu
ograniczania szkód zdrowotnych i
40.468,36
społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem: programów wymiany
igieł i strzykawek, programów
readaptacji społecznej, programów
wsparcia psychologicznego,
programów, których elementem jest
dystrybucja prezerwatyw

młodzież powiatu starogardzkiego

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 200,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
Urząd Miasta: 40468,00

—————————————————
Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży
Uzależnionej w Starogardzie
Gdańskim
635

Grupa terapeutyczna dla osób seropo Pomoc mieszkańcom seropozytywnym z Kartuz.
zytywnych
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

Osoby zakażone HIV ich rodzin i
bliscy: /10

636

Grupa terapeutyczna dla osób seropo Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób zakażonych HIV i
zytywnych.
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich. Projekt realizowany dla
————————————————— mieszkańców Gdańska przez Fundację Pomorski Dom Nadziei
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
NGO: 81,00
Urząd Miasta: 7000,00

637

Konsultacje psychologiczne dla osób Konsultacje psychologiczne dla osób zakażonych HIV i chorych
seropozytywnych
na AIDS, ich rodzin i bliskich. Projekt skierowany do
————————————————— mieszkańców Gdańska.
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
NGO: 85,00
Urząd Miasta: 7000,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

638

Oferta i wsparcie dla osób
Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich rodziny i bliscy
zakażonych HIV.
ich bliskich. Projekt skierowany do mieszkańców Gdańska (termin osoby zakażone HIV
————————————————— realizacji:22.05-31.07.2015 r.).
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 6000,00

639

Pozyskiwanie instytucji i środowisk do Podejmowanie współpracy z instytucjami, środowiskami w celu
podejmowania inicjatyw mających na poszerzenia i wymiany doświatczeń
celu wymianę doświadczeń w
obszarze HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

pracownicy ochrony zdrowia: /10

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

640

Systematyczne zbieranie i
Dystrybucję materiałów informacyjnych ,zbierania danych
analizowanie informacji na temat HIV/ epidemiologicznych
AIDS
—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach

Pracownicy PIS, laboratoriów,
lekarze, personel medyczny: /50

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

641

Monitoring
Monitoring zadań realizowanych w zakresie Zapobiegania
————————————————— HIV/AIDS w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku,
organizacja pozarządowa, zespół
wojewódzki

dziennikarze: /1
liderzy opinii: /1
zespoły wojewódzkie: /1
inni: /1

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

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Konferencja adresowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i
nauczyciele i pielęgniarki szkolne:
ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, pedagogów
100/80
szkolnych, pracowników domów dziecka i ośrodków dla młodzieży
czyli osób pracujących z młodzieżą szkolną

Finansowanie
Pozostałe

642

Konferencja "HIV/AIDS więcej wiesz,
mniej ryzykujesz"
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

643

Konferencja "Wakacje 2015"
Konferencja organizowana przed wakacjami - dotyczy
————————————————— ryzykownych zachowań młodzieży w okresie wakacyjnym.
Śląski Urząd Wojewódzki
Konferencja skierowana do nauczycieli, pedagogów szkolnych,
pielęgniarek szkolnych, wychowawców kolonijnych, osób
pracujących z młodzieżą

nauczyciele, pedagodzy,pielęgniarki:
100/80

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

644

Propagowanie Kampanii i działań
Propagowanie Kampanii i działań Krajowego Centrum ds. AIDS
Krajowego Centrum ds. AIDS
podczas organizowanych warsztatów i konferencji (informacja o
————————————————— stronie aids.gov.pl, o aktualnej kampanii Krajowego Centrum)
Śląski Urząd Wojewódzki

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni

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

645

Warsztaty edukacyjne dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych "HIV/AIDS jest problem czy go nie
ma?"
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
25/20

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
365,91
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez przeszkolonego doradcę HIV/AIDS i
psychoterapeutę uzależnień - tematyka dotyczy HIV/AIDS,
zachowań seksualnych oraz narkotyków
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Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1810,14
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

646

Kontakt z przedstawicielami
administracji samorządowej,
przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w celu
określenia możliwości realizacji zadań
wynikającyh z Harmonogramu
Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS opracowanym na
lata 2012-2016
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Kontakt z przedstawicielami administracji samorządowej,
przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w celu określenia możliwości realizacji zadań
wynikającyh z Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym
na lata 2012-2016

647

Monitoring prasy.
Przygotowywanie i opracowywanie przeglądu prasy o tematyce
————————————————— HIV/AIDS
Śląski Urząd Wojewódzki

administracja rządowa i samorządowa

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

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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2 476,05

Data wygenerowania: 2016-10-24

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Finansowanie

648

" XIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki"
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki we
współpracy z Zespołem ds. Rodziny i
Uzależnień

Powyższe cele były realizowane poprzez upowszechnianie
informacji edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV i AIDS
za pośrednictwem stron internetowych instytucji i podmiotów
tworzących Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe poradnie,
wykłady, prelekcje filmów edukacyjnych w czasie Świętokrzyskich
Dni Profilaktyki.

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy oświaty
służby mundurowe
środowiska opiniotwórcze

649

Działania Pełnomocnika Wojewody
ds. Rodziny i Uzależnień, Konsultanci
Wojewódzcy
—————————————————
Pełnomocnik ds. Rodziny i
Uzależnień, Konsultanci Wojewódzcy

Powyższe cele realizowane m. in. poprzez:
-udział Pełnomocnika Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień oraz
Zespołu ds. Rodziny w organizacji Świętokrzyskich Dni
Profilaktyki;
- współpracę z punktami konsultacyjno- diagnostycznymi w
zakresie upowszechniania wiedzy na temat HIV, AIDS;
- wspieranie podejmowanych inicjatyw przez stowarzyszenia,
zajmujące się problematyką HIV/AIDS poprzez angażowanie ich
do udziału w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki.

ich rodziny i bliscy: /50
osoby zakażone HIV
wskaźnik dotyczy liczby przekazanych
materiałów edukacyjnych

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

650

analizowanie współpracy członków
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS

Powyższe działanie realizowano poprzez udział Pełnomocnika
Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień w spotkaniach Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

członkowie Zespołu

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

Pozostałe

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

651

Usprawnienie opieki nad kobietami w Współpraca z konsultantami Wojewódzkimi, położnymi, szkołami
wieku prokreacyjnym, w ciązy i
rodzenia, podmiotami leczniczymi, dystrybucja materiałów
planujacych ciążę.
edukacyjno-informacyjnych.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

położne: 100/100
podmioty lecznicze,szkoły rodzenia:
30/5

liczba odbiorców: 4
nakład: 400

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

652

Akcje informacyjno-edukacyjne
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych na teren szkół
skierowane do mlodzieży szkół
i ośrodków szkolno-wychowawczych
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych:
5000/7000
młodzież powyżej 15 r.ż.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
280
liczba podmiotów podejmujących
działania: 3

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

653

Akcje informacyjno-edukacyjne
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych na teren szkół autorzy i realizatorzy programów
skierowane do mlodzieży szkół
i ośrodków szkolno-wychowawczych
edukacyjno-profilaktycznych
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
młodzież powyżej 15 r.ż.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

654

Akcje informacyjno-edukacyjne
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych na teren szkół autorzy i realizatorzy programów
skierowane do mlodzieży szkół
i ośrodków szkolno-wychowawczych
edukacyjno-profilaktycznych
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
młodzież powyżej 15 r.ż.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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655

Kampanie, akcje informacyjnoDziałania podejmowane w ciągu całego roku 2015, skierowane do ogół społeczeństwa: 100/103
edukacyjne, dystrybucja materiałów
wszystkich grup społecznych.
edukacyjno-informacyjnych w ciągu
całego roku sprawozdawczego.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 4

656

Obchody Światowego Dnia AIDS.
Współpraca z instytucjami, organizacjami. Dystrybucja materiałów ogół społeczeństwa
————————————————— edukacyjno-informacyjnych w celu podniesienia świadomości
Warmińsko-Mazurski Urząd
społeczeństwa, tolerancji i kształtowania właściwych postaw.
Wojewódzki w Olsztynie

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

657

Pozyskiwanie, zakup materiałów
Zakup, pozyskiwanie materiałów edukacyjno-informacyjnych nt.
edukacyjno-informacyjnych, gadżetów HIV/AIDS. Przekazywanie materiałów do szkół, podmiotów
HIV/AIDS
leczniczych
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

młodzież powyżej 15 r.ż. ,
osoby podejmujące aktywność
seksualną : 2000/8000

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

658

Współpraca z poszczególnymi
Organizacja szkoleń, konferencji dotyczących HIV/AIDS z
grupami zawodowymi.
uwzględnieniem pracowników medycznych.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

pracownicy ochrony zdrowia: 250/300

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
7600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Razem:
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Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

10 600,00

Data wygenerowania: 2016-10-24

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

659

Wojewódzki konkursu dot. profilaktyki Zakup nagród dla gimnazjalistów wielkopolskich w ramach
HIV/AIDS.
organizacji wojewódzkiego konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

uczniowie gimnazjum

Planowana kwota: 993,72
Wydatkowana kwota:
993,72
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

660

Anonimowe i bezpłatne badania w
kierunku HIV wraz z poradnictwem
okołotestowym dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego.
—————————————————
Simontonowski Instytut Zdrowia

Sfinansowanie działalności PKD, w którym można wykonać
anonimowo i bezpłatnie badań test w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym. Projekt skierowany do
mieszkańców województwa wielkopolskiego.

ogół społeczeństwa
klienci PKD

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

661

Wsparcia psychologicznoterapeutycznego dla osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS
oraz ich rodzin i bliskich.
—————————————————
Simontonowski Instytut Zdrowia

Udzielenie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego dla osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich.
Projekt skierowany do mieszkańców województwa
wielkopolskiego.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Razem:
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9 993,72

Data wygenerowania: 2016-10-24

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2015

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

662

Konferencja pt. "Higiena - nieodłączny
aspekt zdrowego stylu życia"
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Podczas konferencji omawiane były m.in. działania mające na
celu profilaktykę chorób zakaźnych (w tym HIV/AIDS).
Przedstawione zostały aktualne dane epidemiologiczne
wybranych chorób zakaźnych z terenu województwa.

liczba odbiorców: /500

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7031,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 7031,00

663

Warsztaty szkolenie
Wiedza Twoją szansą
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Szczecinie

Głównym celem programu była profilaktyka HIV/AIDS w tym
ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń, zapewnienie
dostępu do informacji i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi.

młodzież zagrożona patologiami
społecznymi: /314

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 314
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3200,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 200,00
Wojewoda: 3200,00
NGO: 500,00

664

Warsztaty szkoleniowe
Prewencja HIV/AIDS, aktywni 50
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Szczecinie

Głównym celem programu była profilaktyka HIV/AIDS w tym
osoby powyżej 50 r.ż.: /72
ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń, zapewnienie
dostępu do informacji i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem
osób po 50 r. ż. Program miał za zadanie zapobiec izolacji,
stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych żyjących
z HIV i chorych na AIDS.

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 72
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2750,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 2750,00
NGO: 700,00

665

Z HIV i AIDS na Ty
—————————————————
Ośrodek Rehabilitacyjno Postresocjalizacyjny w Darżewie Stowarzyszenie Solidarni Plus

Głównym założeniem zadania było prowadzenie działalności
młodzież gim. i ponadgim, studenci:
szkoleniowo - informacyjnej na temat profilaktyki HIV/AIDS z
/677
elementami edukacji seksualnej w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach z terenu województwa ze
szczególnym uwzględnieniem powiatu koszalińskiego oraz
szczecineckiego.

liczba szkoleń/działań: 39
liczba odbiorców: 677
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: foldery
informacyjno - promocyjne 200
szt.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5060,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 5060,00
NGO: 3000,00
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666

Wojewódzki Konkurs Udzielania
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
dla młodzieży gimnazjalnej
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Współorganizacja konkursu podczas, którego na jednej ze stacji
liczba odbiorców: /120
uczestnicy mogli wykazać się swoją wiedzą na temat HIV/AIDS.
Osoba odurzona narkotykami jest przytomna, ale bez kontaktu
werbalnego. Poszkodowany ma wbite ciało obce w ucho. Utrudnia
wykonanie zadania ratownikom.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 120
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

667

Program dla kobiet pracujących w
seksbiznesie
Świadoma w pracy dbam o zdrowie
edycja 2015 r.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" Szczecin

Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i
chorobach przenoszonych drogą płciową w środowisku kobiet
szczególnie zagrożonych zakażeniem tj. kobiet prostytuujących
się, pracujących na drogach dojazdowych i wylotowych ze
Szczecina. Przekazywanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o
instytucjonalnych formach pomocy. Zadanie zwiększy ilość
pracowników seksbiznesu stale korzystających z prezerwatyw i
lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia:
HIV/AIDS i STI.

osoby prostytujące się: 110/97

liczba odbiorców projektu: 97

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9090,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 9090,00
NGO: 3221,00

668

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny Sfinansowanie 400 badań dla pacjentów o ryzykownych
w Szczecinie
zachowaniach w grupie wiekowej 18-49 lat.
Wykonaj test w kierunku HIV - zdaj
egzamin z odpowiedzialności
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" Szczecin

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 650/542

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 542
liczba konsultacji: 542
liczba wykonanych testów: 542
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10680,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 10680,00
NGO: 2500,00

669

Nic o nas bez nas - wsparcie dla osób
seropozytywnych
—————————————————
Stowarzyszenie Wolonariuszy "DA
DU" Szczecin

odbiorcy programu : 130/127

liczba szkoleń: 1
liczba akcji/informacji: 18
liczba uczestników szkoleń: 127

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 12000,00
NGO: 2000,00
Marszałek: 10000,00

Program adresowany do osób seropozytywnych i ich rodzin z
województwa zachodniopomorskiego. Ma na celu integrację osób
seropozytywnych, wsparcie psychiczne dla zakażonych i
wolontariuszy, którzy wspierają osoby zakażone i chore. Uczenie
korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z
trudnościami życiowymi i radościami, ze szczególnym
uwzględnieniem osób nowozakażonych. Wzmacnianie motywacji
ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego, motywacji do
powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
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Kampania społeczno - edukacyjna
"Lajkuję tolerancję wobec HIV"
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Celem kampanii jest podniesienie poziomu akceptacji społecznej
wobec osób żyjących z HIV/AIDS ich rodzin i bliskich poprzez
inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji oraz promujące postawy wolne od uprzedzeń i
lęków. Grupa docelowa to młodzież w wieku 16-26 lat z terenu
województwa zachodniopomorskiego. Koncepcją kampanii jest
trafić do młodych, otwartych ludzi i zaszczepić w nich postawę
tolerancji wobec osób z HIV/AIDS. Promocja i wspieranie
Kampanii poprzez systemy informacyjne: media, strony
internetowe, portale społecznościowe (facebook) materiały
informacyjno-edukacyjne.
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Zachodniopomorski Zespół ds.
relizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Działalność Zachodniopomorskiego Zespołu ds. relizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS
Sprawozdanie z realizowanych działań w roku 2015
1.Spotkania robocze Zespołu (24.02.2015 r., 22.06.2015 r.,
28.08.2015 r,)
2.Udział członków Zespołu w konferencjach i szkoleniach
(2-3.09.2015 r., 3-6.2015 r., 21-24.09.2015 r., 1.12. 2015 r.)
3.Działania związane z powołaniem PKD w Koszalinie
4.Wniosek o nadanie odznaczenia Czerwonej Kokardki
Ad. 1
Spotkanie 24.02.2015 r. w sprawie rozszerzenia tematyki
szkolenia dla członków Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
zaproponowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Zaproponowane tematy to narażenie na zakażenia przenoszone
drogą krwi w środowisku pracy i w sferze pozazawodowej,
instytucje, jednostki terytorialne i organizacje pozarządowe
realizujące profilaktykę HIV, edukacja seksualna- programy
realizowane przez szkoły, rzeczywistość realizowanych zadań
szkolenie KC ds. AIDS. Szkolenie zostało odwołane.
Spotkanie 22.06.2015 r., którego głównym celem była pisemna
prośba Krajowego Centrum ds. AIDS w sprawie wsparcia działań
podejmowanych przez KC ds. AIDS dotyczących otwarcia
drugiego Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w
województwie zachodniopomorskim. PKD wykonują anonimowo i
bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem
okołotestowym. Wsparcie przede wszystkim miałoby polegać na
pomocy w znalezieniu organizacji pozarządowej, która mogłaby
poprowadzić PKD na terenie województwa. Podczas dyskusji
członków Zespołu pojawiło się kilka propozycji wsparcia sieci
punktów konsultacyjno - diagnostycznych. Zaplanowano kolejne
spotkania, które niestety w związku z obowiązkami służbowymi
członków Zespołu odbywały się z poszczególnymi osobami
zespołu. Spotkanie 28.08.2015 r. w sprawie zaprezentowania
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działań Zespołu na konferencji w Warszawie organizowanej przez
KC ds. AIDS. Przygotowano prezentację power point.
Ad 2.
W dniu 3.09.2015 r. przedstawiciel Zespołu mgr Renata Opiela
zaprezentowała na konferencji pt. Rola i znaczenie polityki
społecznej w przeciwdziałaniu HIV/AIDS organizowanej przez
Krajowe Centrum ds. AIDS wykład pt. Działania realizowane przez
Zachodniopomorski Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i inne działania realizowane przez
samorząd na terenie woj. zachodniopomorskiego. Wystąpienie
skierowane było do dyrektorów właściwych merytorycznie w
zakresie zdrowia i pomocy społecznej Urzędów Marszałkowskich,
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Urzędów
Wojewódzkich oraz Urzędów Miast. Prezentacja wieloletnich
doświadczeń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS uwzględniała m.in.
aktualną sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS w województwie,
przedsięwzięcia Zespołu Zachodniopomorskiego realizowane od
początku powołania Zespołu przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego tj. od sierpnia 2011 r. , działalność Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego w Szczecinie oraz wybranych
organizacji pozarządowych zwłaszcza Stowarzyszenia
Wolontariuszy DADU. W prezentacji uwzględnione zostały
również formy działań profilaktycznych realizowane przez Zespół
tj. kampanie, konkursy na ulotkę, szkolenia i konferencje, a także
zakres dotacji przyznanych przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego wsparcia działań profilaktycznych oraz
zakres podjętej współpracy medialnej w 2015 r. . Wystąpienie
spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji
gratulujących wypracowania konstruktywnych rozwiązań
profilaktycznych oraz sprawnie działającej koalicji w województwie
zachodniopomorskim. W dniach 3-6.09.2015 r. Agata RybackaStiler uczestniczyła w szkoleniu certyfikacyjnym dla osób
ubiegających się o tytuł doradcy, upoważniający do prowadzenia
poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS,
organizowanym przez Polską Fundacje Pomocy Humanitarnej
Res Humanae. W programie szkolenia uwzględniono m.in.
zagadnienia dotyczące medycznych, psychospołecznych,
prawnych i etycznych aspektów AIDS, epidemiologii, diagnostyki
zakażeń HIV oraz poradnictwa okołotestowego. W dniach
21-24.09.2015 r. Magdalena Stachel PTOZ OT/ Szczecin, PSSE
w Szczecinie wzięła udział w szkoleniu z zakresu HIV/AIDS dla
osób prowadzących działania edukacyjne organizowane przez
Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae w
Konstancinie Jeziornej. Szkolenie obejmowało aspekty medyczne,
aspekty psychospołeczne, wybrane zagadnienia z zakresu
przeciwdziałania narkomanii. Najbardziej ciekawe i cenne
zagadnienia w trakcie szkolenia dotyczyły aspektów z zakresu
seksuologii. W trakcie szkolenia bardzo cenne również okazały się
warsztaty dotyczące programów profilaktycznych realizowanych
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przez stowarzyszenia i fundacje, polegające na wymianie
doświadczeń.
W dniu 1.12.2015 r. odbyła się Konferencja z Okazji Światowego
Dnia AIDS w Warszawie. Przewodnicząca Zespołu odebrała w
imieniu Pani Ireny Wawreszuk odznakę Czerwonej Kokardki
Ad 3. Działania związane ze wsparciem działań w zakresie
powołania PKD w Koszalinie:
- korespondencja mailowa z Krajowym Centrum ds. AIDS,
- spotkania z doradcami ze Szczecina,
- spotkania z Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego,
- rozmowy telefoniczne z organizacją pozarządową z Koszalina
(omówienie zadań PKD).
Ad 4. Złożono wniosek o nadanie dla urzędnika państwowego
odznaczenia Czerwonej Kokardki. Kapituła wniosek rozpatrzyła
pozytywnie. Odznaczenie otrzymała Pani Irena Wawreszuk.
Razem:
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