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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

1

Przeprowadzenie ogólnopolskiej
kampanii społecznej z zakresu
HIV/AIDS/STIs z użyciem
optymalnych kanałów komunikacji
oraz inne działania informacyjne.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

W roku 2020, w ramach działań informacyjno-edukacyjnych
ogół społeczeństwa
zrealizowano pierwszą odsłonę kampanii pod hasłem „Czy wiesz,
że…”, zaplanowanej do przeprowadzenia w latach 2020-2021.
Grupa docelowa: ogół społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem tych osób, które traktują temat HIV/AIDS jako
problem abstrakcyjny, niedotyczący ich bezpośrednio.
Przekaz kampanii: wzmocnienie podstawowej wiedzy nt.
HIV/AIDS.
Główne cele komunikacyjne:
1) Odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV,
choroby AIDS oraz innych STIs,
2) Zwiększenie świadomości, że istnieje możliwość szybkiej
diagnostyki,
3) Wzmocnienie wiedzy, że osiągnięcia współczesnej medycyny
pozwalają obecnie na skuteczne leczenie osób zakażonych i
prowadzenie przez nich normalnego życia - korzystając z
nowoczesnej, bezpłatnej dla pacjenta, terapii antyretrowirusowej
(ARV) z HIV,
4) Upowszechnienie informacji o stronie internetowej Krajowego
Centrum ds. AIDS aids.gov.pl, na której znajdują się adresy
punktów konsulatacyjno-diagnostycznych (PKD) w których można
wykonać anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania test w kierunku
HIV, adres poradni internetowej oraz numer bezpłatnego telefonu
zaufania HIV/AIDS: 800 888 448.

2

Bieżąca działalność Krajowego
Wydatki bieżące związane ze sprawnym funkcjonowaniem
Centrum ds. AIDS
Centrum oraz prawidłowym wykonywaniem wszystkich
————————————————— powierzonych zadań.
Krajowe Centrum ds AIDS

3

Kontynuacja zadań związanych z
rozwojem i wzmocnieniem systemu
szkoleń oraz popularyzowaniem
informacji na temat HIV/AIDS/STIs
rozpoczętych w latach poprzednich.
—————————————————
organizacje pozarządowe

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
inni

Organizacja szkoleń z zakresu HIV/AIDS dla pracowników służb
pracownicy służb mundurowych
interwencyjnych: Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
Szkolenia zostały przeprowadzone w 6. cyklach, w różnych
terminach. Każdy cykl trwał 5 godzin dydaktycznych, podzielonych
na następujące bloki temetyczne: podstawowe informacje i
aspekty medyczne na temat HIV/AIDS i innych STIs, aspekty
dotyczące testowania i poradnictwa okołotestowego, ekspozycje
zawodowe na materiał potencjalnie zakaźny, aspekty
psychologiczne i prawne.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
635281,65

Wskaźnik dodatkowy 1:
utrzymanie biura

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3179585,37

liczba szkoleń: 6
liczba odbiorców: 600

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
73112,16

4

Działania służące zwiększeniu
dostępności do informacji z zakresu
problematyki HIV i AIDS oraz chorób
przenoszonych drogą płciową
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Wydatki związane z realizacją umów zleceń w zakresie tematyki
HIV/AIDS - opracowania merytoryczne, prace ekspertów
przygotowujących materiały w formie publikacji niezbędnych do
realizacji działań profilaktycznych, recenzentów, wykładowców itp.
oraz dla osób wspierających działania podejmowane w ramach
realizacji Harmonogramu Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
specjaliści/eksperci
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
inni

5

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

Przygotowanie materiałów zarówno dla indywidualnego odbiorcy
jak i instytucji, które prowadzą działania edukacyjne i
informacyjne skierowane do różnych grup społecznych i
zawodowych.

ogół społeczeństwa
liczba tytułów publikacji: 3
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
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Wskaźnik dodatkowy 1: Działania
podejmowane w ramach realizacji
Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
142390,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
139587,71

6

Współfinansowanie funkcjonowania
punktów konsultacyjno diagnostycznych (PKD)
prowadzących anonimowe, bezpłatne
i bez skierowania testowanie w
kierunku HIV z profesjonalnym
poradnictwem okołotestowym
—————————————————
organizacje pozarządowe

Podstawowym zadaniem realizowanym w PKD jest wykonywanie
bezpłatnie i anonimowo testów na obecność HIV. Zgodnie z
przyjętymi standardami międzynarodowymi prowadzono
poradnictwo okołotestowe, podczas którego udzielane były porady
w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych i inne
wynikające z sytuacji. Dzięki świadczonemu poradnictwu klient
otrzymuje niezbędne informacje dotyczące statusu
serologicznego, a także adresów instytucji i organizacji
zajmujących się medyczną i socjalną pomocą osobom
zakażonym. Informacje gromadzone w punktach anonimowego
testowania pozwalają uzyskać dane statystyczne i
epidemiologiczne, dotyczące m.in. dróg zakażenia oraz trendów
ryzykownych zachowań. Każde wykonanie testu poprzedzane
jest rozmową z doradcą. Podczas rozmowy szacuje się ryzyko
zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową w
odniesieniu do indywidualnych zachowań klienta. Jeżeli wynik
testu jest ujemny, doradca przypomina, jakich sytuacji należy
unikać, aby w przyszłości nie zakazić się wirusem. Natomiast jeśli
wynik jest dodatni, doradca rozmawia o możliwościach leczenia i
pomocy.
Kontynuacja zadań realizowanych od wielu lat przez organizacje
pozarządowe.

osoby podejmujące ryzykowne
liczba PKD: 29
zachowania
liczba klientów PKD: 23276
mężczyźni mający seks z
liczba wykonanych testów: 23276
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby, które przebyły inne choroby
przenoszone drogą płciową
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
populacje kluczowe
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1455387,13

7

Zakup testów przesiewowych dla
punktów konsultacyjnodiagnostycznych, w których
wykonywane są anonimowo i
bezpłatnie testy w kierunku HIV
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Zakup testów przesiewowych do wykrywania zakażenia HIV dla
laboratoriów, które wykonywały badania dla pacjentów z punktów
konsultacyjno – diagnostycznych (PKD), działających w oparciu o
umowy zawarte z Krajowym Centrum ds. AIDS. Centrum
współfinansowało działalność 29 punktów PKD.

osoby mające kontakty seksualne pod liczba PKD: 29
wpływem środków psychoaktywnych liczba klientów PKD: 23276
ofiary gwałtów
liczba wykonanych testów: 23276
populacje kluczowe
migranci
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
partnerzy osób zakażonych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
298914,30
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Finasowanie pracy Telefonu Zaufania
AIDS
—————————————————
organizacje pozarządowe

Kontynuacja zadania realizowanego od wielu lat przez organizację
pozarządową.
Telefon Zaufania AIDS jest profilaktycznym programem
ogólnopolskim, ukierunkowanym 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.

osoby mające kontakty seksualne pod Wskaźnik dodatkowy 1: Ogólna
wpływem środków psychoaktywnych liczba połączeń w trakcie dyżurów
osoby podejmujące ryzykowne
wyniosła 6 082
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby, które przebyły inne choroby
przenoszone drogą płciową
ofiary gwałtów
populacje kluczowe
migranci
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno – prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni)
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
partnerzy osób zakażonych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
120000,00

9

Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Celem Głównym Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa
Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem
HIV w Polsce” jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS,
poprzez zapewnienie dostępu do leczenia ARV i diagnostyki
specjalistycznej. Realizacja Programu polityki zdrowotnej Ministra
Zdrowia jest prowadzona za pośrednictwem ośrodków
referencyjnych. Program obejmuje m.in. zakup leków ARV, testów
diagnostycznych do monitorowania leczenia oraz szczepionek dla
dzieci matek HIV+.

dzieci urodzone przez matki żyjące z
HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)
kobiety w ciąży
ofiary gwałtów
dzieci do 18 roku życia zakażone HIV
osoby zakażone HIV

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
347995898,92
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liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 22
liczba odbiorców: 13475

10

Realizacja projektów i programów
międzynarodowych - udział w
planowaniu, tworzeniu i
koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie
HIV/AIDS oraz pracach instytucji i
organizacji międzynarodowych, które
swoim działaniem obejmują HIV/AIDS
.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

11

12

Krajowe Centrum ds. AIDS aktywnie uczestniczy w programach i
projektach Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, w tym
dotyczących wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV/AIDS i
infekcjom powiązanym oraz wymiany najlepszych praktyk.
Realizowano program INTEGRATE (działania na rzecz
zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód).
Eksperci Krajowego Centrum ds. AIDS uczestniczyli w
opracowaniu i przeglądzie serii 10 artykułów dla BMC Public
Health, będących rezultatem pracy pakietów roboczych projektu
INTEGRATE. Wśród poruszanej tematyki znalazły się m.in.
testowanie i integracja danych dotyczących zakażeń
przenoszonych drogą płciową, testowanie na poziomie
społeczności lokalnych i wśród osób o najwyższym poziomie
ryzyka zakażenia; zintegrowane testowanie w kierunku HIV, HCV i
STIs w placówkach ochrony zdrowia; testy w kierunku HIV do
samodzielnego wykonania w domu; nowoczesne rozwiązania
technologiczne, wspomagające ocenę ryzyka zakażeń oraz
profilaktykę HIV, HCV, STIs i gruźlicy; jakość życia osób
zakażonych HIV w wybranych państwach UE; łączenie danych
z punktów anonimowego testowania z narodowym systemem
nadzoru epidemiologicznego; działania wspomagające budowanie
polityki na rzecz integracji usług związanych z HIV, HCV, STIs i
gruźlicą. W ramach projektu INTEGRATE, eksperci Krajowego
Centrum ds. AIDS uczestniczyli w przeglądzie wielotematycznych
modułów e-learningowych dotyczących przeciwdziałnia HIV, HCV,
STIs i gruźlicy.

pracownicy ochrony zdrowia
liczba partnerów zagranicznych:
pracownicy administracji rządowej i sa 33
morządowej
specjaliści/eksperci
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby pozbawione wolności
ofiary gwałtów
populacje kluczowe
migranci
osoby żyjące z HIV/AIDS

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
104019,00

Świadczenie usług programistycznych 1) Świadczenie usług programistycznych i konsultacji
————————————————— dotyczących systemu informatycznego o nazwie "System do
Krajowe Centrum ds AIDS
obsługi bazy monitorującej Harmonogram realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV".
2) Świadczenie usług programistycznych, serwisowych i
konsultacji dotyczących systemu informatycznego o nazwie
"System ankiet PKD".
3) Pokrycie kosztów utrzymania portalu internetowego
http://www.hiv-aids.edu.pl .

inni

raport/informacja z bazy: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
33849,60

Monitoring mediów
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi, przez wyspecjalizowaną
————————————————— firmę, codzienny monitoring prasy drukowanej i internetowej
Krajowe Centrum ds. AIDS
(strony informacyjne) w zakresie tematyki HIV/AIDS i zakażeń
przenoszonych drogą płciową.

inni

liczba publikacji/artykułów: 36130
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Badanie dotyczące świadomości
społecznej w zakresie problematyki
HIV/AIDS/STIs, pt. Diagnoza stanu
wiedzy Polaków na temat HIV/ AIDS
oraz zakażeń przenoszonych drogą
płciową (STIs). Zachowania
seksualne, 2020 r.

Podstawowymi celami badania było dokonanie diagnozy stanu
inni
wiedzy Polaków na temat HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych klienci PKD, ich rodziny i bliscy
drogą płciową (STIs), w tym sposobów zakażenia oraz testowania
w kierunku tych chorób, zbadanie postaw względem osób
zakażonych HIV. Raport zawiera również informacje na temat
zachowań seksualnych Polaków, w tym zachowań ryzykownych.

liczba badań: 1
liczba raportów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
60137,00

W 2020 r. została przeprowadzona analiza statystyczna ankiet
wypełnianych w punktach konsultacyjno–diagnostycznych
zarówno przez doradców, jak i klientów.
Do realizacji zamówienia wykorzystano bazę danych za rok 2019,
która zawierała łącznie 37 311 wypełnionych ankiet. Łącznie do
PKD zgłosiło się 42 154 osób, jednak nie wszyscy zgodzili się na
wypełnienie formularza otrzymanego podczas wizyty. Osoby
odwiedzające PKD w celu wykonania testu na obecność wirusa
HIV w trakcie rozmowy z doradcą były proszone o udzielenie
odpowiedzi na pytania zawarte w anonimowej ankiecie.
Szczegółowej analizie zostały poddane następujące grupy
klientów PKD:
1. Klienci PKD, mężczyźni, którzy zadeklarowali podejmowanie
kontaktów seksualnych z mężczyznami (grupa MSM);
2. Klienci PKD, którzy zadeklarowali przyjmowanie środków
psychoaktywnych drogą iniekcji (grupa IDU);
3. Klienci PKD, którzy zadeklarowali podejmowanie kontaktów
seksualnych pod wpływem środków psychoaktywnych;
4. Klienci PKD w wieku poniżej 18 roku życia;
5. Klienci PKD w wieku 18-25 roku życia;
6. Klienci PKD w wieku powyżej 50 lat;
7. Klienci PKD, kobiety w ciąży;
8. Klienci PKD, którzy otrzymali dodatni wynik w teście
potwierdzenia.

liczba badań: 1
liczba raportów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ankiet - 37 311

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
37000,00

—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS
14

Podsumowanie i analiza ankiet z roku
2019, wypełnianych przez doradców
pracujących w PKD wykonujących
anonimowo i bezpłatnie testy w
kierunku HIV
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

inni
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

Razem:
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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

15

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach zadania publicznego Fundacja „Res Humanae”
inni: 3000/3000
przygotowała i wydała publikację pt. „Zakażenia u osób
przyjmujących substancje psychoaktywne”. W książce pod
redakcją dr n. med. Grażyny Cholewińskiej-Szymańskiej zebrano
materiały zawierające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie
zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, w szczególności HIV,
HCV, HBV i innych chorób przenoszonych drogą płciową wśród
użytkowników narkotyków, aby zwiększyć wiedzę i umiejętności
wśród terapeutów, profilaktyków, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, psychologów i pracowników socjalnych i innych
zainteresowanych osób w tym zakresie.
Wydrukowano 1000 sztuk publikacji, dostępna jest również jej
elektroniczna wersja, którą można zamawiać bezpośrednio w
Fundacji Res Humanae.
W 2020 roku publikacja była dystrybuowana do zainteresowanych
podmiotów.

Finansowanie
Pozostałe

nakład: 8000
liczba tytułów publikacji: 4

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

W 2020 roku ukazały się cztery numery kwartalnika Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Serwis Informacyjny
Uzależnienia”, który publikuję najnowsze dane epidemiologiczne,
raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez
organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i
zagranicy; porusza problematykę profilaktyki i leczenia uzależnień
od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
Razem:
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Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

16

Wsparcie Krajowego Centrum ds.
Upowszechnianie informacji o charakterze edukacyjnym w
AIDS w realizacji zadań o charakterze zakresie profilaktyki HIV / AIDS na kanałach social media GIS m.
edukacyjno-profilaktycznym, zgodnie in w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

17

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 126 149
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
postów - 4

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

Popularyzacja informacji o
dostępności anonimowego i
bezpłatnego testowania w kierunku
HIV oraz szkoleń dla pracowników
oświaty zdrowotnej w zakresie
HIV/AIDS.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Popularyzowanie za pośrednictwem kont mediów
ogół społeczeństwa
społecznościowych GIS (Facebook, Twitter) informacji nt.
bezpłatnych testów oraz Punktów Konsulatcyjno-Diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV.
Opracowanie postów edukacyjnych pokazujących kształtowanie
właściwych postaw w zakresie HIV/AIDS celem ograniczania
ryzyka zakażenia.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 60 703
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
postów - 2

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

18

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

Zebranie cząstkowych sprawozdań za rok 2020 z realizacji
poszczególnych zadań w ramach Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS od
wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za 2020 rok
oraz opracowanie harmonogramu na rok 2021.

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

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 16 (WSSE)

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

19

Monitorowanie treści publikacji i
artykułów w prasie w zakresie wiedzy
o HIV/AIDS
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualizowanie strony internetowej urzędu, publikowanie postów
edukacyjnych w zakresie najnowszych informacji dotyczących
wiedzy o HIV/AIDS (m.in. zagadnienia prawne, epidemiologia,
profilaktyka.

realizatorzy Programu
ogół społeczeństwa
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odsłon strony do Krajowego
Centrum do Spraw AIDS - 48

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

Razem:
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WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

20

Działania informacyjne, edukacyjne i
promocyjne w ramach obchodów
Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych
na AIDS oraz Światpwego Dnia Walki
z AIDS
—————————————————
WSSE i 14 PSSE województw
podlaskiego

Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne w ramach
obchodów Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS i
Światowego Dnia Walki z AIDS realizowane poprzez strony
internetowe, portale społecznościowe i lokalne mass media.
Wytyczne dotyczące realizacji Krajowego Programu skierowane
do podległych placówek

ogół społeczeństwa: /55100
pracownicy ochrony zdrowia: /73
pracownicy oświaty: /210
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /2
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14
przedstawiciele mediów: /12
pacjenci: /325

liczba kampanii: 15

21

Przygotowanie scenariusza i emisja
spotu TV promującego testowanie w
kierunku HIV.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

Przygotowanie scenariusza i emisja spotu TV promującego
testowanie w kierunku HIV. Spot przygotowano na zlecenie
WSSE w Białymstoku i emitowany był w TVP Oddział w
Białymstoku w dniach 26 listopada 31 grudnia 2020 roku (95
emisji). Zachęcał do wykonania testu w kierunku HIV w PKD w
Białymstoku.

ogół społeczeństwa: /60000

liczba tytułów publikacji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 95 emisji

22

Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne realizowane w placówkach wypoczynku
————————————————— letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
PSSE w Łomży, Zambrowie

uczniowie szkół podstawowych: 200/ liczba działań edukacyjnych: 2
uczestnicy wypoczynku letniego i
liczba odbiorców: 263
zimowego : 30/234
wychowankowie placówki opiekuńczowychowawczej : /29

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

23

Dystrybucja materiałów oświatowoDystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych do podmiotów
zdrowtnych dotyczących HIV/AIDS
leczniczych i placówek nauczania i wychowania
—————————————————
WSSE, PSSE w Kolnie, Łomży,
Wysokiem Mazowieckiem

pracownicy ochrony zdrowia: /26
pracownicy oświaty: /52
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14

Wskaźnik dodatkowy 1: materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds AIDS

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

24

Wizytacje
Wizytacje w podległych placówkach realizujacych działania z
————————————————— zakresu HIV/AIDS
WSSE i PSSE w Kolnie, Sokółce

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /1
przedstawiciele placówek nauczania i
wychowania : /6

Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 4 wizytacje

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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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:
Wojewoda: 12000,00

25

Opracowanie harmonogramu
Opracowanie harmonogramu realizacji Krajowego Programu
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na rok 2021 w
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
woj. podlaskim
Zwalczania AIDS na rok 2021
—————————————————
WSSE i 14 PSSE woj. podlaskiego

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: liczba publikacji: 15
/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

26

Opracowanie sprawozdania z
Opracowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za rok 2019 w
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
woj. podlaskim
Zwalczania AIDS za rok 2019
—————————————————
WSSE i 14 PSSE woj. podlaskiego

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: liczba publikacji: 15
/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

27

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa merytorycznego i metodycznego
merytorycznego i metodycznego
skierowanego do realizatorów działań edukacyjnych .
—————————————————
PSSE w Łomży

ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
realizatorzy Programu

Wskaźnik dodatkowy 1: 10 porad

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

Razem:

0,00
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WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

28

Obchody Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 4 PSSE:
Mogilno, Toruń, Świecie, Włocławek

Ze względu na epidemię COVID-19 zadanie realizowane było w
znacznie mniejszym niż planowano zakresie. Do obchodów
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS przystapiła
WSSE w Bydgoszczy i 4 PSSE. Głównym źródłem przekazu
informacji na temat powyższego wydarzenia były media
społecznościowe PIS (strony internetowe, Facebook, Twitter).
Zamieszczano w nich informacje dotyczace tego dnia oraz
materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
promowano również przy współpracy z partnerami lokalnymi.
PPIS w Świeciu wystosował listy intencyjne nt. powyższego
wydarzenia do 11 dyrektorów podmiotów leczniczych i 12
przedstawicieli władz samorządowych, w których zwrócił się z
prośbą o rozpropagowanie zawartych w nich informacji za
pośrednictwem posiadanych kanałów komunikacji. Ponadto
pracownik Sekcji N.OZ PSSE w Toruniu podczas narady z
koordynatorami projektu pn. „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS?”
przybliżył ideę togo dnia oraz ustalił, iż w placówkach
realizujących projekt podjęte zostaną działania mające na celu
upamiętnienie Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS.

29

Organizacja stoisk informacyjnoedukacyjnych oraz ekspozycji
materiałów oświatowo-zdrowotnych o
tematyce i HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszcy i 8 PSSE:

30

Promowanie kampanii społecznych
organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.
—————————————————
3 PSSE: Golub-Dobrzyń, Rypin,
Bydgoszcz

liczba imprez: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: Listy
intencyjne - 23
Wskaźnik dodatkowy 1: Odbiorcy
mediów społecznościowych 2188

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 - lokal

Zadnie realizowała WSSE w Bydgoszczy i 4 PSSE. W jego
ogół społeczeństwa: 1500/1069
ramach w siedzibach PIS organizowano stoiska informacyjne
oraz ekspozycje materiałów oświatowo-zdrowotnych o tematyce i
HIV/AIDS . Osoby odwiedzające te miejsca mogły zasięgnąć
informacji nt. HIV/AIDS, otrzymać stosowny materiał edukacyjny
bądź zapoznać się z zamieszczonymi w ekspozycjach wizualnych
materiałami nt. HIV/AIDS.

liczba stoisk informacyjnych: 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

PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, Rypinie i w Bydgoszczy promował
ogół społeczeństwa: /1470
dwie byłe kampanie KC ds. AIDS (#mamczasrozmawiac, „Coś
was łączy ? Zrób test na HIV”) W ramach zadania podjęte zostaną
takie działania jak:
- zamieszczanie informacji na temat kampanii w mediach
społecznościowych PIS,
- dystrybucja materiałów kampanijnych (Izba Pielęgniarek i
Położnych w Bydgoszczy, podmioty lecznicze, petenci PSSE),
- emisje spotów kampanijnych w holu PSSE w Rypinie,
- udostępnianie materiałów kampanijnych petentom stacji w
ramach działalności punktów informacyjno-edukacyjnych.

liczba kampanii: 2
liczba imprez: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
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pracownicy ochrony zdrowia: /11
pracownicy oświaty: /8
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /12
odbiorcy mediów społecznościowych:
/2188

Finansowanie
Pozostałe

31

Organizacja Obchodów Światowego
Dnia AIDS oraz Europejskiego
Tygodnia Testowania w kierunku HIV.
—————————————————
WSSE i 14 PSSE

Również w przypadku Światowego Dnia AIDS pandemia
COVID-19 w znacznym stopniu ograniczyła możliwości realizacji
zaplanowanych działań. Powyższe zadanie realizowała WSSE w
Bydgoszczy oraz 14 PSSE. Działania te koncentrowały się
głównie na mediach społecznościowych (strony www, Facebook,
Twitter), w których zamieszczono informacje nt. Światowego Dnia
AIDS oraz Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV.
W ramach wydarzenia podejmowano również takie działania jak:
- organizacja punktów informacyjno-edukacyjnych i
ekspozycji/wystaw materiałów informacyjnych o tematyce
HIV/AIDS (siedziby PIS - 11),
- wystosowanie listów intencyjnych PPIS w Świeciu do partnerów
lokalnych (dyrektorzy podmiotów leczniczych - 11, władze
samorządowe - 12) dotyczących Światowego Dnia AIDS i
Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV. W listach
tych zwrócono się z prośbą o rozpropagowanie zawartych w nich
informacji poprzez posiadane przez w/w instytucje kanały
komunikacji.
- wystosowanie pism do 128 dyrektorów placówek oświatowowychowawczych powiatu toruńskiego, w których zachęcano do
podejmowania działań edukacyjnych w ramach profilaktyki
HIV/AIDS oraz nagłośnienie w okolicy 1 grudnia Światowego Dnia
AIDS drogą online. Działaniami edukacyjnymi objęto łącznie
11045 osób.

32

Edukacja społeczności lokalnej
podczas imprez masowych i akcji infor
macyjno-edukacyjnych.
—————————————————
2 PSSE: Chełmno, Inowrocław, Nakło
nad Notecią

Zadanie realizowały 3 PSSE:
ogół społeczeństwa: 3550/200
liczba stoisk informacyjnych: 2
- PSSE w Chełmnie uczestniczyła w dwóch imprezach miejskich
uczestnicy kwalifikacji wojskowych
liczba imprez: 6
organizowanych przez partnerów lokalnych, podczas których
: /483
pracownicy PSSE prowadzili punkty informacyjno-edukacyjne. W właściciele/kierownicy biur podróży: /6
punktach można było uzyskać poradę specjalisty oaz stosowny
materiał edukacyjny. Wydarzeniom tym towarzyszyły
wystawy/ekspozycje wydawnictw poświęconych problematyce
HIV/AIDS oraz inne atrakcje zachęcające zgromadzoną ludność
do odwiedzania punktów (quizy wiedzy, pomiar ciśnienia krwi i
tlenku węgla w wydychanym powietrzu).
- PSSE w Nakło nad Notecią była organizatorem akcji
informacyjno-edukacyjnej podczas odbywających się w Starostwie
Powiatowym (partner akcji) kwalifikacji wojskowych. W ramach
wydarzenia emitowane były filmy o tematyce HIV/AIDS oraz
wśród uczestników kwalifikacji dystrybuowano materiały
informacyjno-edukacyjne.
- PSSE w Inowrocławiu była organizatorem akcji informacyjnoedukacyjnej w 3 inowrocławskich biurach podróży. Z
pracownikami tych placówek przeprowadzono rozmowy nt.
HIV/AIDS oraz przekazano materiały edukacyjne na powyższy
temat (broszury, ulotki, plakaty) z prośbą o dystrybucję ich wśród
petentów. Łącznie działaniami objęto 689 osób.
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pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /11
pracownicy ochrony zdrowia: /12
pracownicy oświaty: /128
odbiorcy mediów społecznościowych:
/10894

liczba stoisk informacyjnych: 11
Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorcy
mediów społecznościowych 10894
Wskaźnik dodatkowy 1: pisma
intencyjne do partnerów lokalnych
-151

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

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 - lokal

33

Edukacja różnych grup odbiorców z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i PSSE w
Tucholi

Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu ograniczyła możliwości
realizacji działań zaplanowanych w harmonogramie Krajowego
programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Nie
odbyło się żadne z sześciu ujętych w nim szkoleń. Pracownicy
OZiPZ WSSE w Bydgoszczy i PSSE przeprowadzili dwa
wcześniej nieplanowane zajęcia (prelekcja, warsztaty). Pierwsze
szkolenie odbyły się w się 23.01.2020 r. w siedzibie WSSE w
Bydgoszczy. Były to 4-godzinne warsztaty pt. "Zapobieganie
HIV/AIDS - edukacja młodzieży szkolnej", które przygotowywały
pracowników inspekcji do pracy z młodzieżą za pomocą metod
aktywizujących (13 osób). Drugie szkolenie pt. "Profilaktyka
HIV/AIDS" odbyło się w siedzibie PSSE w Tucholi. Uczestniczyło
w nich 13 pracowników stacji.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /26
pracownicy oświaty: 41/
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Wąbrzeźnie: 30/

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 26

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

34

Edukacyjna dzieci i młodzieży w
ramach wojewódzkiej interwencji
nieprogramowej "Bezpieczne wakacje
".
—————————————————
8 PSSE: Brodnica, Bydgoszcz, GolubDobrzyń, Inowrocław, Mogilno, Rypin,
Sępólno Krajenskie, Tuchola

Wojewódzka interwencja nieprogramowa "Bezpieczne wakacje"
realizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
od 2005 roku. W jej ramach prowadzone są m.in. dwie akcje
"Bezpieczne ferie" i "Bezpieczne wakacje". Głównym celem obu
akcji jest zapewnienie jak najszerszej rzeszy dzieci i młodzieży
bezpiecznego wypoczynku poprzez minimalizację zachowań
ryzykownych dla zdrowia. W ramach akcji podejmowanych jest
szereg działań sprzyjających kształtowaniu odpowiednich
nawyków i zachowań zdrowotnych (zajęcia edukacyjne, kolportaż
materiałów informacyjno-edukacyjnych, projekcje filmów o
tematyce prozdrowotnej, quizy i konkursy wiedzy). Z uwagi na cel
interwencji omawiana z młodzieżą tematyka jest bardzo
zróżnicowana, dotyczy m.in. zagadnień z zakresu problematyki
HIV/AIDS. Pandemia COVID-19 ograniczyła możliwości realizacji
interwencji w pełnym jej wymiarze. W 2020 r. koncentrowano się
głównie na organizacji narad/spotkań z
kierownikami/wychowawcami placówek zimowego i letniego
wypoczynku zachęcając ich do podejmowania działań
edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS wśród
podopiecznych. W ramach akcji przeprowadzono również
dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych do 111
placówek, wygłoszono 141 prelekcji dla 2691 uczestników
zimowego i letniego wypoczynku oraz wystosowano do14
placówek zimowego wypoczynku pisma z informacją o możliwości
pobrania ze strony internetowej PPIS w Inowrocławiu materiałów
edukacyjnych nt. bezpiecznego wypoczynku. Interwencja
realizowana była przy współpracy z pracownikami pionu N.HD
PSSE oraz Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim
(prelekcje).

uczniowie szkół podstawowych: 50/
Kierownicy ośrodków wypoczynku,
opiekunowie dzieci i młodzieży:
130/187
dzieci i młodzież przebywająca w
ośrodkach wypoczynku: 1900/2691

liczba działań edukacyjnych: 292
liczba odbiorców: 2878

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promowanie Działalności Punktów
Konsultacyjno Diagnostycznych
HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AID
S.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 5 PSSE

Państwowa Inspekcja Sanitarna promowała działalność Punktów ogół społeczeństwa
Konsultacyjno Diagnostycznych HIV/AIDS (PKD) funkcjonujących
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (siedziba WSSE
w Bydgoszczy i Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w
Toruniu) wykorzystując do tego celu media społecznościowe.
Informacje nt. działalności PKD zamieszczone zostały na na
stronie internetowej PWIS w Bydgoszczy oraz 5 PPIS. Liczba
odbiorców powyższego zadania jest trudna do oszacowania. PKD
w Bydgoszczy i Toruniu co roku odwiedza ok 1000 osób.

liczba użytych mediów
społecznościowych: 5

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

36

Ekspozycje wizualne-gazetki ścienne. Opracowanie informacji i zamieszczenie plakatów na gazetce
————————————————— ściennej w PSSE - 2
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

ogół społeczeństwa: 70/70

liczba stoisk informacyjnych: 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

37

Zamieszczenie informacji na stronie
Opracowanie i zamieszczenie informacji
internetowej i portalu
społecznościowym Facebook.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

ogół społeczeństwa: 3500/6553

liczba kampanii: 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

38

Dystrybucja materiałów edukacyjnych. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej przekazali materiały edukacyjne
pracownicy ochrony zdrowia: 40/5
————————————————— do placówek oświatowo-wychowawczych, podmiotów leczniczych, pracownicy oświaty: 70/12
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego. organizatorów wypoczynku letniego i zimowego.
organizatorzy wypoczynku zimowego i
letniego: 85/85

Wskaźnik dodatkowy 1: L.
podmiotów leczniczych - 5
Wskaźnik dodatkowy 2: L . szkół
ponadpodstawowych - 12

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

39

Prelekcja
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Słupsku
————————————————— przeprowadzili pogadankę profilaktyczną w Centrum Integracji
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego. Społecznej w Stowarzyszeniu "Horyzont" w Słupsku.

terapeuci: 1/1
członkowie stowarzyszenia, osoby
uzależnione: 30/30

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 30

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

40

Przeprowadzenie konkursu na plakat Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów we
dla uczniów szkół
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Leborku.
ponadpodstawowych.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
30/30

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 30

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

41

Edukacja wybranych grup społecznyc Zorganizowanie narad z dyrektorami placówek, zorganizowanie
h
zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz uczestników kwalifikacji
————————————————— wojskowej, dystrybucja tematycznych materiałów
PSSE Drezdenko i Gorzów Wlkp

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/215
pracownicy oświaty: 5/3

liczba imprez: 15

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

42

Zorganizowanie kampanii
informacyjno - edukacyjnych w
ramach obchodów Światowego Dnia
AIDS, Dnia Solidarności z Osobami
Zakażonymi HIV oraz w ramach
kampanii "Wróć bez HIV"
—————————————————
WSSE I 11 PSSE

Zorganizowanie punktów informacyjno - edukacyjnych, plakaty
informacyjne w środkach komunikacji miejskiej, przesłanie
informacji o kampaniach lokalnym mediom, dystrybucja
tematycznych materiałów, zamieszczenie tematycznych
materiałów w mediach społecznościowych

ogół społeczeństwa: 20000/15938

liczba kampanii: 3

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

43

zorganizowanie kampanii
informacyjnej zwiazanej z
Europejskim Tygodniem Testowania
—————————————————
WSSE i 11 PSSE

Przekazanie informacji kampanijnych lokalnym mediom,
podmiotom leczniczym, informacje w mediach
społecznościowych, dystrybucja tematycznych materiałów
informacyjnych

osoby mające wielu partnerów
liczba rozdystrybuowanych
seksualnyc: 10000/10000
materiałów: 100
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 15/15
partnerzy osób zakażonych:
10000/10000
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych:
5000/5000

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

44

Wizytacja realizacji Krajowego
Sporządzenie protokołów z wizytacji realizacji programu
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w placówkach
nauczania i wychowania
—————————————————
PSSE Gorzow Wlkp. i PSSE Sulecin

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 15/3
realizatorzy Programu: 5/4

liczba podmiotów/placówek: 4

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

45

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

realizatorzy Programu: 20/20

liczba publikacji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:

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

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

46

Realizacja Kampanii społecznej o
charakterze edukacyjnoprofilaktycznym skierowanej do rodzin
y.
—————————————————
PSSE (Częstochowa, Dąbrowa G.,
Gliwice, Jaworzno, Myszków, Rybnik,
Sosnowiec, Zawiercie), szkoły
ponadpodstawowe, lokalne media

Upowszechnienie w mediach lokalnych, na stronach
internetowych oraz podczas organizowanych akcji
profilaktycznych (w różnych placówkach i instytucjach) Kampanii
promującej dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, zwłaszcza o
chorobach przenoszonych drogą płciową, (w tym HIV) oraz
Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV. Dystrybucja
materiałów informacyjnych podczas organizowanych punktów
informacyjnych.

47

Organizacja przedsięwzięć dot.
obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe

48

49

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1266

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

1. Przygotowanie i zamieszczenie informacji na temat Światowego ogół społeczeństwa: /2517
Dnia AIDS na stronach internetowych i w mediach
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
społecznościowych WSSE, psse oraz partnerów.
/2065
2. Przygotowanie punktu informacyjnego dla petentów psse
(PSSE Chorzów, Cieszyn).
3. Organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS w placówkach
szkolnych połączonych z dystrybucją materiałów; pisma
informujące do dyrektorów szkół.
4. Organizacja punktu informacyjnego połączonego z dystrybucją
w CH w Dąbrowie (PSSE Dąbrowa G.)

liczba stoisk informacyjnych: 18

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

Organizacja punktów informacyjnych
w placówkach i plenerze.
—————————————————
PSSE (Cieszyn, Ruda Śl., Tychy,
Zawiercie), placówki oświatowe,
centra handlowe, nzozy

Organizacja punktów informacyjnych w różnych instytucjach, w
plenerze (PSSE Cieszyn, Ruda Śl.) oraz w centrum handlowym
(PSSE Tychy), a także w placówkach ochrony zdrowi i szkolnych
(PSSE Zawiercie).

ogół społeczeństwa: /1946
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/1539

liczba imprez: 6
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 362

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

Organizacja prelekcji, pogadanek dla
młodzieży w placówkach szkolnych i
wypoczynku.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe,
ośrodki wypoczynku

1. Organizacja działań informacyjnych dla uczniów (prelekcje,
pogadanki) dot. profilaktyki HIV/AIDS w placówkach szkolnych
oraz w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" w ośrodkach
wypoczynku letniego.
2. Organizacja Dnia Promocji Zdrowia w Technicznych Zakładach
Naukowych w Dąbrowie Górniczej (WSSE Katowice).
3. Przeprowadzenie prelekcji dla uczniów w zakresie
psychospołecznych aspektów epidemiologii HIV/AIDS ph. "ABC
HIV/AIDS" (prezentacja, ankieta, film edukacyjny) (PSSE
Lubliniec).

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/2292
uczestnicy wypoczynku letniego:
/7319

liczba działań edukacyjnych: 82
liczba odbiorców: 9611

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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ogół społeczeństwa: /17110
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/2055

Finansowanie
Pozostałe

50

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

1. Rozpowszechnianie informacji (m.in. dot. Światowego Dnia
AIDS oraz Europejskiego Tygodnia Testowania) wśród lokalnych
partnerów i instytucji, zamieszczanie informacji na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych WSSE i psse
(zamieszczanie materiałów informacyjnych w formie
elektronicznej, spotów, plakatów itp.).
2. Dystrybucja materiałów informacyjnych w różnych
środowiskach społecznych i do różnych instytucji i partnerów (np.
placówki ochrony zdrowia).

ogół społeczeństwa

51

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

Upowszechnianie informacji w środowisku medycznym dot.
kobiety w wieku prokreacyjnym: /193
obowiązku proponowania wykonania testu w kierunku HIV
pracownicy ochrony zdrowia: /52
kobietom w ciąży i ich partnerom; przekazanie broszur
informacyjnych do poradni ginekologicznych; pisma do dyrektorów
placówek ochrony zdrowia.

52

Informowanie o konieczności
wykonania testu w kierunku HIV przez
kobiety ciężarne, podczas
organizowanych punktów profilaktycz
nych.
—————————————————
PSSE (Dąbrowa G., Gliwice,
Katowice, Sosnowiec, Zawiercie),
placówki ochrony zdrowia

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

liczba stron/liczba odsłon: 25
liczba tytułów publikacji: 35
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1168

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

liczba odbiorców: 245
liczba inicjatyw: 7

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

kobiety w wieku prokreacyjnym: /8080 liczba odbiorców: 8080
kobiety w ciąży
liczba inicjatyw: 67

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

53

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Materiały edukacyjno-informacyjne dystrybuowane są do PSSE
przez WSSE do PSSE oraz
woj. świętokrzyskiego wd. rozdzielników.
odbiorców indywidualnych.
—————————————————
WSSE Kielce i Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne woj.
świetokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 8023/8023

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 8023

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

54

Impreza prozdrowotna dla młodzieży Podczas imprezy przeprowadzono etap powiatowy konkursu
szkolnej z powiatu staszowskiego.
wiedzy o HIV/AIDS, podsumowano konkurs, oraz
————————————————— przeprowadzono wykład nt. HIV/AIDS.
PSSE Staszów, Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w
Staszowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/147

liczba imprez: 1

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

55

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla
W konkursie udział wzięła młodzież z 2 szkół
młodzieży szkolnej.
ponadpodstawowych.
—————————————————
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/6

liczba imprez: 1

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

56

Przekazywanie informacji dot.
HIV/AIDS na strony internetowe
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kielcach i
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych woj.świętokrzyski
ego.
—————————————————
WSSE Kielce i Powiatowe Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne woj.
świetokrzyskiego

ogół społeczeństwa
ogół społeczeństwa

liczba kreacji: 14

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

57

Spotkania edukacyjne z młodzieżą sz Przeprowadzono 2 spotkania edukacyjne z młodzieżą nt.
kolną.
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/47

liczba imprez: 2

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

Na stronach internetowych Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kielcach i Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych woj. świętokrzyskiego zamieszczono
informacje dot. HIV/AIDS.
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58

Formy wizualne - ekspozycje z
W budynkach PSSE Opatów, PSSE WŁoszczowa, PSSE
materiałami informacyjnymi dot. HIV/A Skarżysko Kam. umieszczono ekspozycje wizualne z materiałami
IDS.
informacyjnymi dot. HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE Opatów, PSSE Włoszczowa,
PSSE Skarżysko Kam.

ogół społeczeństwa: 300/300

liczba stoisk informacyjnych: 3

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

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

59

Podejmowanie działań dot. uczczenia
obchodów Światowego Dnia AIDS
przez PSSE woj.małopolskiego oraz
placówki nauczania i wychowania,
—————————————————
WSSE i PSSE woj.małopolskiego

1.Przesłanie przez PSSE do wszystkich szkół podstawowych i
ponadpodstawowych oraz podmiotów leczniczych informacji o
obchodach Światowego Dnia AIDS i Europejskim Tygodniu
Testowania.
2.Publikowanie na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych oraz w mediach społecznościowych
artykułów dot. Światowego Dnia AIDS w 2020 roku oraz
informacji dot. testowania w kierunku HIV i nowego adresu
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie.
3.Udział pracowników PSSE w konferencji on-line "Człowiek
żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie XXVII Konferencja"
4.Prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjnych.
5.Prowadzenie spotkań edukacyjnych on-line przez pracowników
PSSE w Olkuszu dla uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych.
6.Warsztaty edukacyjne on-line -praca z filmem, tematyczna gra
planszowa, praca w grupach – przeprowadzone wśród uczniów
Szkoły Podstawowej w Krzywaczce(pow. myślenicki).
7.Quiz wiedzy o AIDS on-line oraz 29 działań edukacyjnych
takich jak: warsztaty, prelekcje, pogadanki, wykłady,
przeprowadzone on-line w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych powiatu myślenickiego.

ogół społeczeństwa: 10000/2500
młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/500
młodzież powyżej 15 r.ż.: 4000/1500
pracownicy ochrony zdrowia: 500/
pracownicy oświaty: 100/50
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 500/
przedstawiciele uczelni: 20/

liczba imprez: 32

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

60

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj.małopolskiego

1.Dystrybucja prowadzona przez WSSE do wszystkich PSSE oraz
przez PSSE do placówek nauczania i wychowania materiałów
oświatowo-zdrowotnych/edukacyjnych otrzymanych z KC ds.
AIDS do realizacji Krajowego Programu.
2.Dystrybucja kalendarzy ściennych w liczbie 500 sztuk do PSSE
woj. małopolskiego.

ogół społeczeństwa: 1000/
uczniowie szkół podstawowych: 500/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
500/
pracownicy ochrony zdrowia: 500/
pracownicy oświaty: 200/300
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 100/50
przedstawiciele uczelni: 5/
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 3/1

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 14300

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

61

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

1.Sporządzanie przez PSSE wystąpień pisemnych do wszystkich
placówek nauczania i wychowania zachęcających i
przypominających o podejmowaniu działań w ramach profilaktyki
HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych droga płciową.
2.Planowane przez WSSE w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć
na 2020 rok kontrole realizacji Krajowego Programu HIV/AIDS w
4 wybranych stacjach PSSE nie zostały przeprowadzone z uwagi
na działania związane z pandemią koronawirusa.
3.Sporządzenie przez WSSE i PSSE zapotrzebowania na
wydawnictwa planowane do druku przez Krajowe Centrum ds.
AIDS w roku 2020.

uczniowie szkół podstawowych: 1000/ liczba działań/inicjatyw: 3
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liczba odbiorców: 850
2000/
pracownicy oświaty: /850

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

62

Koordynowanie i inicjowanie działań
wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
woj. małopolskim w 2020 roku.
—————————————————
WSSE w Krakowie

1.Sporządzenie informacji dla Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego nt. działań jakie były podejmowane w 2019 roku
przez Zespół woj. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
2.Przekazanie materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii
edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi (przekazanych przez
Panią Ewę Podłęcką II Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiegio w Krakowie)
dla członków Zespołu ds HIV/AIDS w Małopolsce.
3.Udział on-line w XXVII edycji krajowej Konferencji pod hasłem
„Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” .
4.Współpraca przy organizacji dwóch edycji warsztatów
szkoleniowe z zakresu problematyki zakażeń HIV dla nauczycieli Stowarzyszenie Jeden Świat- 4 i 20 grudnia 2020 r. on-line

pracownicy oświaty: /50
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/
konsultanci krajowi i wojewódzcy: 3/
specjaliści/eksperci: 2/
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: /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

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 9
liczba raportów/analiz: 2
liczba inicjatyw Zespołu: 2

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zadanie polegało na przekazaniu materiałów edukacyjnych
zapotrzebowanych w KC ds AIDS przez WSSE w Lublinie
dystrybuowanych za pośrednictwem i 20 Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych do podmiotów w terenie .Były to
to: placówki ochrony zdrowia (45), placówki nauczania (121),
placówki wypoczynku letniego i zimowego (210), zakłady
usługowe (37), jednostki samorządowe (16),centra kultury i
biblioteki (14) i inne instytucje pomocowe (6), podczas imprez
zewnętrznych (4).

63

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
wydawanych przez KC ds AIDS
—————————————————
WSSE, 20 PSSE w województwie

64

Edukacja dzieci i młodzieży
Realizacja zadania polegała przeprowadzaniu prelekcji i
młodzież poniżej 15 r.ż.: 800/492
————————————————— pogadanek w 19 placówkach nauczania, 50 placówkach
młodzież powyżej 15 r.ż.: 4390/296
11 PSSE
zorganizowanego wypoczynku dla ok 1995 odbiorców, organizacji
ekspozycji wizualnych oraz pokazów i ćwiczeń podczas
organizowanych pokazów i stoisk.

liczba stoisk informacyjnych: 4
Wskaźnik dodatkowy 1:
Ekspozycje wizualne 42
Wskaźnik dodatkowy 1: Prelekcje
i pogadanki 69
Wskaźnik dodatkowy 1:
Ćwiczenia symulacyjne 50

65

Edukacja młodzieży w formie
konkursów wiedzy, olimpiad i
konkursów plastycznych.
—————————————————
1 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1850/25
uczniowie szkół podstawowych: /35

Wskaźnik dodatkowy 1:
współpraca w organizacji
konkursu dla 10 placówek
nauczania

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00

66

Obchody Światowego Dnia AIDS
Zadanie było realizowane w przeważającej mierze w internecie i
————————————————— za pośrednictwem mediów. W celu popularyzacji podstawowej
WSSE, 20 PSSE w województwie
wiedzy na temat HIV AIDS i kształtowania prawidłowych postaw i
zachowań wobec osób zakażonych oraz popularyzacji wiedzy o
zasadach profilaktyki nawiązano współpracę z 17 lokalnymi
środkami masowego przekazu, 30 podmiotami leczniczymi, 24
placówkami nauczania, 2 poradniami psychologicznymi i 6
jednostkami samorządowymi. Opracowano materiały
informacyjne do publikacji, przekazano wytyczne, organizowano
ekspozycje wizualne, prowadzono indywidualne rozmowy
instruktażowe.

ogół społeczeństwa: 14500/74476
młodzież poniżej 15 r.ż.: /35
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1980/9406
kobiety planujące ciążę: 480/
pracownicy ochrony zdrowia: /149
pracownicy oświaty: /42
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /6
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /20
przedstawiciele mediów: /17
psycholodzy: /2

liczba kampanii: 19
Wskaźnik dodatkowy 1:
ekspozycje wizualne 28
Wskaźnik dodatkowy 1: wytyczne
24
Wskaźnik dodatkowy 1:
informacje do publikacji 40
Wskaźnik dodatkowy 1: rozmowy
indywidualne 20

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

Inicjatywy realizowane co roku w ramach tego zadania nie były
podjęte. Jedynym działaniem była współorganizacja konkursu
przeprowadzona we współpracy z 10 placówkami nauczania w
powiecie puławskim "Pigułka wiedzy" - konkurs w kategoriach:
wiedza, prace plastyczne, prace literackie, prezentacje
multimedialne.
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pracownicy ochrony zdrowia: 340/45
pracownicy oświaty: 345/121
pracownicy socjalni: 2/4
pracownicy służb mundurowych: 3/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 11/16
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20
psycholodzy: 2/2
inni: 6/

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: 465
miejsc dotarcia

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

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

67

Ogólnopolska kampania społeczna
Ogólnopolska kampania społeczna inicjowana przez KC d/s AIDS,
————————————————— znalazła oddźwięk w środowiskach lokalnych w stopniu dość
WSSE, 11 PSSE w województwie
ograniczonym. Treści kampanii oprócz hasła "Czy wiesz, że?"
były propagowane na równi z promowaniem bezpłatnego i
anonimowego testowania w Punktach Konsultacyjno
Diagnostycznych.
Jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie
wojewódzkim i powiatowym przeprowadziły kampanię
informacyjną za pośrednictwem jednostek samorządu
terytorialnego i placówek ochrony zdrowia. oraz we współpracy z
lokalnymi mediami oraz za pośrednictwem portali
społecznościowych i własnych stron internetowych.

ogół społeczeństwa: 19254/7440
pracownicy ochrony zdrowia: 302/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 26/12
przedstawiciele mediów: 26/9
inni: 155/274

Wskaźnik dodatkowy 1: 15
informacji na stronach
internetowych

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

68

Popularyzacja treści HIV / AIDS w
społeczeństwie podczas akcji masowy
ch
—————————————————
5 PSSE

Popularyzacja treści dotyczących profilaktyki HIV / AIDS podczas
plenerowych imprez lokalnych miała miejsce w powiecie
chełmskim ( akcja "Sierpień ze Zdrowiem") i krasnostawskim (
imprezy w placówkach nauczania) w ramach 8 zorganizowanych
punktów informacyjnych z poradnictwem. Zaplanowane w
pozostałych 12 powiatach wydarzenia nie odbyły się, natomiast 3
PSSE zamieściły wydarzenia online.

ogół społeczeństwa: 26905/466
młodzież powyżej 15 r.ż.: /708

Wskaźnik dodatkowy 1: 8
punktów informacyjnych

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

69

Edukacja grup zawodowych:
nauczycieli, opiekunów i
wychowawców, pracowników ochrony
zdrowia, pracowników zakładów
usługowych i służb mundurowych.
—————————————————
WSSE, 14 PSSE w województwie

Zadanie było realizowane w znacznie węższym niż planowano
zakresie. Najczęściej stosowaną formą były instruktaże i
poradnictwo ( 175), narady (11) i szkolenie (1) . Działania
prowadzono w 115 placówkach oświaty, 125 placówkach
zorganizowanego wypoczynku,14 gabinetach usługowych
fryzjerskich i kosmetycznych, 6 placówkach ochrony zdrowia, nie
realizowano szkoleń dla służb mundurowych

pracownicy służb mundurowych: 210/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 28/28
pracownicy ochrony zdrowia: 361/10
pracownicy oświaty: 557/175
pracownicy usługowi: kosmetyka,
fryzjestwo, tatuaż, odn. biol.: 528/21

liczba inicjatyw: 198

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: 2021-05-12

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

70

Organizacja i koordynacja kampanii,
inicjowanych przez Ministerstwo
Zdrowia i Krajowe Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego

W 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z
epidemią COVID-19 w Polsce, prowadzono kampanię
edukacyjną, dotyczącą epidemii. Nowe treści, przekazy,
wskazania na bieżąco były publikowane za pośrednictwem
mediów społecznościowych i na stronach internetowych
Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

71

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

Organizacja oraz przeprowadzenie obchodów Światowego Dnia
uczniowie szkół podstawowych: 60/7
AIDS, połączonych z uroczystym podsumowaniem konkursów
wiedzy, plastycznych i innych oraz wręczeniem nagród finalistom.
W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 obchody
Światowego Dnia AIDS zostały odwołane lub odbyły się w
okrojonym składzie.
Na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa łódzkiego i w mediach społecznościowych
(Facebook, twitter, instagram) ukazywały się informacje z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem dni
akcyjnych (Światowego Dnia AIDS, Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Zmarłych na AIDS).

72

Edukacja.
Organizacja oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej.
PSSE w Łasku i Wieluniu.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
479/164

73

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

pracownicy ochrony zdrowia
liczba inicjatyw: 1
pracownicy Państwowej Inspekcji
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
Sanitarnej
raportów: 12
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego

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

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1

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

liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 24
informacje

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
Starostwo Powiatowe:
100,00

liczba inicjatyw: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców: 164

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:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

74

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

Realizacja programu edukacyjnego na terenie powiatu
piotrkowskiego. Program adresowany do uczniów klas VII i VIII
szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego. Program
realizowany był w roku szkolnym 2019/2020. Szkolenie dla
koordynatorów szkolnych (35) odbyło się we wrześniu 2019 r. Do
programu przystąpiło 48 szkół podstawowych, natomiast ze
względu na pandemię COVID-19 zrealizowało program 41 szkół.
Z uwagi na pracę szkół w systemie zdalnym, nie przeprowadzono
wizytacji programu. Sprawozdanie opracowano w oparciu o
informacje z realizacji przesłane do PSSE w Piotrkowie
Trybunalskim drogą elektroniczną.

uczniowie szkół podstawowych:
1500/1115
rodzice i opiekunowie uczniów: /412

liczba inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek realizujących program:
41
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 1527

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

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

75

Organizacja kampanii medialnych
Kampania "Czy wiesz że" promocja kampanii na stronach
————————————————— internetowych PSSE Nidzica, Starostwa Powiatowego, Urzędu
PSSE Nidzica
Miasta i Gminy MOPS i PCR oraz przesłanie informacji o
kampanii do 18 placówek nauczania i wychowania oraz 9
instytucji .

pracownicy oświaty: 18/18
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 9/9

liczba kampanii: 1

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

76

Organizacja konkursów wiedzy,
olimpiad, współorganizacja olimpiad
wiedzy o obronie cywilnej .
—————————————————
WSSE Olsztyn, PSSE Braniewo, Ełk,
Gołdap, Kętrzyn, Olecko

młodzież poniżej 15 r.ż.: 18/18
młodzież powyżej 15 r.ż.: 29/29
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty

liczba imprez: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 47

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

Współorganizacja Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej (etap
wojewódzki) w WSSE w Olsztynie - opracowanie pytań na etap
wojewódzki. Etap wojewódzki nie został zrealizowany ze względu
na epidemię Covid-19. Organizacja olimpiady w Braniewie,
przygotowanie pytań na etap powiatowy. Organizatorzy: Urząd
Wojewódzki w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Straż
Pożarna, Ratownictwo Medyczne, PSSE Braniewo. Liczba
uczestników 6, nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Braniewie. Olimpiada wiedzy o obronie cywilnej w Ełku,
opracowanie pytań przez PSSE w Ełku, liczba uczestników 12.
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w SP nr 5 w Gołdapi, pomoc w
organizacji, opracowanie pytań, liczba uczestników 18. XIX
Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla szkół podstawowych
powiatu oleckiego- konkurs odwołano.
Konkurs Plastyczny Nie daj Szansy AIDS w Kętrzyniewspółorganizator Staristwo Powiatowe w Kętrzynie - ufundowanie
nagród, liczba uczestników 11.
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Organizacja Światowego Dnia AIDS. Udzielenie wywiadu w dniu 1 grudnia 2020 do TVP Olsztyn nt
————————————————— Światowego Dnia AIDS, pracy Punktów KonsulatcyjnoWSSE Olsztyn, 13 PSSE
Diagnostycznych w kierunku HIV, sytaucji epidemiologicznej w
Polsce i warmińsko-mazurskim, drogach zakażenia oraz
zamieszczenie na stronie www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
informacji o obchodach Światowego Dnia AIDS "Przypnij
czerwoną wstążeczkę". Przekazanie do szkół powiatu ełckiego
materiałów o profilaktyce HIV/AIDS. Rozdysponowano 21 broszur
i 332 szt innych materiałów do 7 placówek szkolnych. PSSE
Braniewo- zamieszczenie informacji na stronie PSSE, PSSE
Giżycko zamieszczenie informacji na FB PSSE, PSSE Gołdap
zamieszczenie informacji na stronach goldapinfo, goldaporg,
zamieszczenie informacji na stronie PSSE Lidzbark Warmiński,
PSSE Elbląg zamieścił informacje o Światowym Dniu AIDS na
stronie PSSE Elblag, PSSE Giżycko przekazała 4 urzędom
informacje o Światowym Dniu AIDS, zamieszczenie informacji na
stronie internetowej PSSE Iława, przesłanie informacji do 5 szkół
powiatu lidzbarskiego, zamieszczenie informacji na FB PSSE
Mrągowo, zamieszczenie informacji na stronie PSSE Nowe
Miasto Lubawskie, artykuł w Naszej Gazecie Nidzickiej,
przekazanie informacji do mediów lokalnych do Gazety
Ostródzkiej i TV Mazury oraz przesłanie informacji do 10 szkół
powiatu ostródzkiego, przesłanie do 5 mediów lokalnych
informacji w powiecie olsztyńskim, zamieszczenie informacji ona
stronie PSSE Pisz, przekazanie artykułu do Gazety Piskiej oraz
przesłanie informacji do 34 szkół powiatu piskiego, przekazanie
informacji do 3 urzędów powiatu węgorzewskiego. Urząd Miasta i
Gminy Węgorzewo informację zamieścił oraz przekazanie
informacji do Tygodnika Wegorzewskiego.
Zadania wykonały: WSSE Olsztyn, PSSE Ełk, Braniewo, Elbląg,
Giżycko, Iława, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nowe Miasto
Lubawskie, Nidzica, Ostróda, Olsztyn, Pisz, Węgorzewo.

78

Działania edukacyjne skierowane do
młodzieży szkolnej różnego poziomu
kształcenia z zakresu profilaktyki HIV/
AIDS
—————————————————
PSSE Gołdap, Iława, Mrągowo,
Nidzica, Olsztyn, Pisz, Węgorzewo

ogół społeczeństwa
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
61/61
strony internetowe 11

Edukacja młodzieży wypoczywającej na obozie sportowym
młodzież poniżej 15 r.ż.: 142/142
powiatu gołdapskiego, dystrybucja materiałów (193 szt dla 193
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1048/1048
osób) broszur HIV?AIDS o co kaman? Edukacja młodzieży w
powiecie iławskim - Szkole Podstawowej w Złotowie, Lasecznie,
Piotrkowie dla 34 uczniów (15 lat). Edukacja młodzieży (4
zajęcia) dla 108 uczniów w szkołach podstawowych powiatu
nidzickiego, wykłady w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie i
Szkole Policealnej Żak w Olsztynie, rozmowy indywidualne w
placówkach nauczania i wychowania powiatu olsztyńskiego-200
osób, edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim - w Zespole
Szkół nr 2, LO w Mrągowie liczba uczestników 336, edukacja pod
hasłem Fakty i mity o HIV/AIDS na dwóch obozach letnich
powiatu piskiego (46 uczniów), edukacja na 4 obozach letnich w
powiecie węgorzewskim 249 osób.
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liczba tytułów publikacji: 11
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 353

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

liczba odbiorców: 1190

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 seniorów w powiecie działdo
wskim
—————————————————
PSSE Działdowo

Organizacja i przeprowadzenie zajęc edukacyjnych w Domu
Seniora w Gródkach nt: uzależnienia od substancji
psychoaktywnych, dróg zakażenia, działalności Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych w kierunku HIV.

osoby powyżej 50 r.ż.: 25/25

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 25

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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Szkolenia skierowane do
pracowników inspekcji sanitarnej
—————————————————
WSSE Olsztyn

Organizatorzy WSSE Olsztyn dla pracowników promocji zdrowia i
oświaty zdrowotnej, liczba uczestników 26, przeprowadzono
wykład podczas szkolenia pt "Profilaktyka zakażeń HIV czyli o
czym się nie mówi podczas szkoleń i wykładów. Szkolenie
dotyczyło zagadnień jak pisac harmonogramy i sprawozdania do
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, jak
funckjonują Wojewódzkie Zespoły ds HIV/AIDS, jak prawnie
funkcjonują Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne. Szkolenie
odbyło się 4 marca 2020.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 26/26

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 26

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pracowników zakładów
fryzjerskich, kosmetycznych powiatu s
zczycieńskiego.
—————————————————
PSSE: Szczytno

Organizacja szkolenia w PSSE Szczytno: organizator sekcja
Higieny Komunalnej PSSE w Szczytnie , spracownik promocji
zdrowia w PSSE. Szkolenie poprowadził konsultant naukowy
MEDILAB z Białegostoku. Szkolenie ABC wiedzy o HIV/AIDS,
higiena w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych i odnowy
bilogicznej liczba uczestników 32.

inni: 32/32

liczba odbiorców: 32

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów na poziomie
wojewódzkim i powiatowym
—————————————————
WSSE w Olsztynie, PSSE: Działdowo,
Ełk, Elbląg, Iława, Nowe Miasto
Lubawskie, Nidzica, Węgorzewo.

Dystrybucja kalendarzy na 2021 rok wg rozdzielnika ( 100 szt) do
19 PSSE, dystrybucja materiałów głównie ulotek składanek do
ośrodków zdrowia (180 szt.), dystrybucja materiałów do 7 szkół
ponadpodstwowych powiatu ełckiego (322 szt), do 2 szkół
Elbląga i 8 placówek słuzby zdrowia powiatu elbląskiego, do 7
szkół podstawowych, 2 ponadpodstawowych i 6 placówek służby
zdrowia powiatui iławskiego (216 szt), dystrybucja materiałów do
45 placówek powiatu nowmiejskiego, dystrybucja materiałów do 4
placówek nauczania i wychowania powiatu nidzickiego ( 220 szt),
do 32 zakładów fryzjerskjich i kosmetycznych i 4 placówek słuzby
zdrowia powiatu szczycieńskiego, do 3 placówek służby zdrowia i
4 placówek letniego wypoczynku powiatu węgorzewskiego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 41/41
młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/30
pracownicy ochrony zdrowia: 21/21
fryzjerzy, kosmetyczki, pracownicy
salonów tatuażu: 32/32

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1048

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
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Opracowywanie i zamieszczanie
informacji na stronach internetowych.
Rozsyłanie informacji do instytucji i
oragnizacji współpracujących z
inspekcją sanitarną.
—————————————————
WSSE Olsztyn, PSSE: Bartoszyce,
Elbląg, Mrągowo, Olecko, Węgorzewo

Zamieszczenie na stronie www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
ogół społeczeństwa: 13/13
informacji o Międzynarodowym Dniu Pamięci o zmarłych na AIDS pracownicy Państwowej Inspekcji
oraz rozesłanie informacji do wszystkich PSSE warmińskoSanitarnej: 19/19
mazurskiego. Opracowanie i zamieszczenie informacji pt: HIV w
dobie epidemii Covid-19 rozesłanie informacji wraz z Biuletynem
KC ds AIDS do PSSE. Informacje na stronach PSSE Bartoszyce o
zmarłych na AIDS, o sytuacji epidemiologicznej na stronie PSSE
Elbląg, informacja o chorobach przenoszopnych droga płaciową
na FB PSSE Mrągowo, opracowanie i zamieszczenie 7 informacji
na stronie PSSE Olecko i na FB PSSE Olecko, zamieszczenie
informacji na stronie PSSE Węgorzewo informacji pt: HIV w dobie
epidemii. Ukazało się 13 informacji na stronach internetowych.

liczba tytułów publikacji: 13

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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Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu
ds HIV/AIDS w warmińskomazurskim. Organizator i koordynator
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewód
zki
—————————————————
WSSE Olsztyn

Udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds HIV/AIDS w
warmińsko-mazurskim. Miejsce posiedzenia Warmińsko- Mazurski
Urząd Wojewódzki, data 26 luty uczestnicy: przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zdrowia w Olsztynie,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
Kuratorium Oświaty, ZO PCK w Olsztynie, Polskiego
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej OT w Olsztynie, Szpitala
Zakaźnego w Ostródzie, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Wymiana doświadczeń, dyskusja uzgodniono że dla Urzędu
Wojewódzkiego WSSE w Olsztynie przekaże 300 szt ulotek o
PKD w kierunku HIV w Olsztynie. Liczba uczestników 8.

pracownicy ochrony zdrowia: 2/2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 1/1
konsultanci krajowi i wojewódzcy: 1/1

liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promowanie działalności PKD w
kierunku HIV.
—————————————————
WSSE Olsztyn, PSSE Działdowo, Ełk,
Elbląg, Szczytno

Działania promujące PKD w kierunku HIV : Na stronie
www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl zamieszczanie informacji
dotyczące działalności PKD w kierunku HIV w Olsztynie komunikaty dotyczące zawieszenia pracy PKD, ponownego
otwarcia, zasad pracy PKD w dobie pandemii covid-19. Informacja
o Tygodniu Testowania w kierunku HIV- ukazały sie trzy
informacje na stronie .Popularyzacja pracy PKD w kierunku HIV i
promowanie Tygodnia Testowania w kierunku HIV na stronach
internetowych PSSE wykazały ją nastepujące PSSE w:
Działdowie, Ełku, Elblągu, Szczytnie. Ponadto informacje o
działalności PKD w kierunku HIV zostały wysłane do urzedów i 8
placówek służby zdrowia.

pracownicy ochrony zdrowia: 4/4
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 5/5

liczba punktów testowania: 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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

86

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym.
Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2,
zaplanowana edukacja bezpośrednia
nie mogła być prowadzona.
Działalność oświatowo– zdrowotna
realizowana była wyłącznie w
mediach społecznościowych
(Facebook) i na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej woj. opolskiego.
—————————————————
PSSE w Opolu

87

Wykorzystanie portali
społecznościowych Facebook
Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj.
opolskiego i aktualizowanie stron
internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych,
Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE (11)

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Spotkanie edukacyjne w zakresie HIV/AIDS dla młodzieży 15+
zorganizowane przez pracownika ds. promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Opolu, we współpracy z dyrektorem placówki opiekuńczowychowawczej:
- warsztaty aktywizujące dla wychowanków Domu Dziecka w
Tarnowie Opolskim: 11 wychowanków w wieku 15+ .

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
460/
dyrektor domu dziecka: /1
wychowankowie domu dziecka 15+:
/11

W ramach promowania Europejskiego Tygodnia Testowania w
ogół społeczeństwa: /23703
kierunku HIV i obchodów Światowego Dnia AIDS pracownicy
przedstawiciele mediów: /3
Oddziałów Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej stacji sanitarno
- epidemiologicznych woj. opolskiego podjęli następujące
działania:
- opublikowali posty na portalach Facebook PIS woj. opolskiego: 7
portali Facebook; 32 posty; szacunkowy zasięg odsłon: 8.125
osób ogółu społeczeństwa,
- zamieścili informacje na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych: 3 strony internetowe; 26 informacji;
szacunkowy zasięg odsłon: 15.378 osób ogółu społeczeństwa,
- przygotowali plansze informacyjne, które emitowano przez 2
tygodnie w TV Kablowej VECTRA w Namysłowie: 3 plansze; 200
telewidzów,
- samodzielnie opracowali i przekazali informacje do TVP
Pogranicze w Głubczycach i do Radia Nysa FM: 2 informacje;
zasięg odbiorców nieokreślony.

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 12

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

liczba stron/liczba odsłon: 23703
liczba obszarów tematycznych: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 755
liczba użytych mediów
społecznościowych: 13

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

Szacunkowa liczba internautów i telewidzów objętych zadaniem:
23.703 osoby.
Dystrybuowano materiały informacyjno-edukacyjne do
określonych grup odbiorców: 755 szt.
Razem:
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Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

88

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

Opracowano i przeprowadzono wojewódzki konkursu na plakat na młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/73
temat profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Ze względu na
sytuację epidemiologiczną został zrealizowany w formie
elektronicznej. PSSE województwa wielkopolskiego uczestniczyły
w przekazaniu regulaminu konkursu do szkół
ponadpodstawowych na terenie powiatu oraz zamieszczeniu na
stronie internetowej PSSE. Partnerem w finansowaniu konkursu
było Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 450,00
PIS: 600,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

89

Konkursy i olimpiady wiedzy o
HIV/AIDS o zasięgu powiatowym
—————————————————
4 PSSE województwa wielkopolskiego

Zorganizowano i przeprowadzono 4 konkursy z udziałem 72
młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/53
osób/internautów.
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/19
Z uwagi na sytuacje epidemiologiczna nie zorganizowano
olimpiad wiedzy o HIV/AIDS dla młodzieży z szkół podstawowych
i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

liczba imprez: 4

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

90

Obchody Światowego Dnia AIDS
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

Zorganizowano internetową akcję informacyjną z udziałem 5 szkół
dla 88 internautów, 3 wystawy tematyczne dla 220 osób, 4
pogadanki dla dzieci przedszkolnych, młodzieży, pracowników
oświaty, kandydatów na żołnierzy. Łącznie przekazano 29
informacji prasowych do 48 redakcji lokalnych mediów.

liczba imprez: 8

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 3500/88
pracownicy oświaty: /18
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /220
ogół społeczeństwa: 1500/1500
młodzież poniżej 15 r.ż.: /85
kandydaci na żołnierzy: /50
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Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
Przygotowano i zamieszczono informację o Dniu Pamięci o
————————————————— Zmarłych na AIDS na stronach internetowych 3 PSSE
3 PSSE województwa
województwa wielkopolskiego.
wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 15000/5000

liczba inicjatyw: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja informacyjno - edukacyjna
"Bezpieczne Walentynki 2020"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Przygotowano i przeprowadzono 42 pogadanki połączone z
prezentacja multimedialną i pokazami filmów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z 28 szkół, 5 szkoleń dla uczniów oraz 1
szkolenie dla seniorów, 14 punktów informacyjno – edukacyjnych
na temat HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
połączonych z dystrybucją materiałów edukacyjnych, 17
konkursów (plastyczne, krzyżówka, wiedzy o HIV/AIDS)
kierowane dla ogółu społeczeństwa, w tym 3 dla czytelników
lokalnej prasy, 10 wystawy tematyczne dla uczniów, w tym 5 w
holach PSSE dla pracowników i petentów urzędu. Przesłano
informację o akcji do 22 redakcji lokalnych mediów. Materiały
edukacyjne przekazano do pubów, restauracji, bibliotek, kin,
pizzerii, sex- shopów.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 750/4980
osoby powyżej 50 r.ż.: /21
pracownicy oświaty: /106
ogół społeczeństwa: 7000/2000

liczba działań edukacyjnych: 48
liczba odbiorców: 7000
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
punktów informacyjnych 14
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
wystaw tematycznych 10

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
PIS: 258,00
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Akcja informacyjno -edukacyjna
"Bezpieczne Wakacje" - wypoczynek
letni i zimowy
—————————————————
7 PSSE województwa wielkopolskiego

Zaplanowano i przeprowadzono 6 pogadanek oraz
zorganizowanie 15 punktów informacyjno - edukacyjnych dla
młodzieży w trakcie wypoczynku letniego i zimowego oraz 6
instruktarzy dla osób dorosłych - kierowników wypoczynku
letniego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 800/101
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2300/1650
osoby dorosłe: 230/6

liczba działań edukacyjnych: 27
liczba odbiorców: 1751

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

Umieszczano i aktualizowano informację na stronie internetowej
WSSE w Poznaniu, profilu Facebooku oraz na stronach
internetowych 31 PSSE na temat Europejskiego Tygodnia
Testowania, Światowego Dnia AIDS, punktach konsultacyjno diagnostycznych, wojewódzkim konkursie i powiatowych
konkursach oraz innych przedsięwzięciach.

ogół społeczeństwa: 20000/9000

liczba stron/liczba odsłon: 32
liczba obszarów tematycznych: 5

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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95

Informacja o Punktach Konsultacyjno Promowano informację o działalności PKD na stronach
- Diagnostycznych
internetowych oraz podczas szkoleń i akcji informacyjno ————————————————— edukacyjnych dla młodzieży oraz ogółu społeczeństwa.
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 35000/2000
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1700/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/5000

liczba stron/liczba odsłon: 32

Razem:
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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
600,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

96

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/1355
osoby młode pełnoletnie, ogół
społeczeństwa: 1000/12700

liczba stoisk informacyjnych: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
realizowana była głównie poprzez
strony internetowe i FB inspekcji
sanitarnej.

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

97

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

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

ogół społeczeństwa: 5000/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 4000/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 4000/
osoby młode i ogół społeczeństwa:
/2800

liczba tytułów publikacji: 2

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

98

Wojewódzki konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o uzależnieniach i AI
DS".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Wojewódzki konkurs plastyczny "Porozmawiajmy o
uzależnieniach i AIDS" dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych województwa podkarpackiego.
Współorganizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie. Celem konkursu było poszerzenie
wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie
właściwych postaw i zachowań młodzieży w stosunku do osób
żyjących z HIV i chorych na AIDS, popularyzacja zasad zdrowego
trybu życia wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych,
zwrócenie uwagi na problem nowych narkotyków i wynikających
konsekwencji zdrowotnych.

ogół społeczeństwa: 300/5209
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/2325
uczniowie starszych klas szkół
podstawowych: 100/235

Wskaźnik dodatkowy 1: Na
konkurs wpłynęło 196 prac
plastycznych z 56 szkół, komisja
przyznała 10 nagród i 11
wyróżnień, zorganizowano
wystawę pokonkursową w holu
WSSE.
Wskaźnik dodatkowy 2: Konkurs
został objęty honorowym
patronatem przez Wojewodę
Podkarpackiego, Marszałka
Województwa Podkarpackiego i
Podkarpackiego Kuratora
Oświaty.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 5000,00
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 250/117
nauczyciele, rodzice i ogół
społeczeństwa: 200/6998

Wskaźnik dodatkowy 1: Na
Planowana kwota: 0,00
konkurs wpłynęło 117 prac
Wydatkowana kwota:
plastycznych z 25 szkół
601,84
podstawowych województwa
Wsparcie z innych źródeł:
podkarpackiego, przyznano 15
pozafinansowe - lokal
nagród i 5 wyróżnień. W holu
pozafinansowe - sprzęt
WSSE zorganizowano wystawę
pozafinansowe - kadra
pokonkursową.
pozafinansowe - materiały
Wskaźnik dodatkowy 2: Honorowy
informacyjne
patronat nad konkursem pełnił
zadanie realizowane przez
Wojewoda Podkarpacki,
pracownika w ramach etatu
Marszałek Województwa
Marszałek: 2000,00
Podkarpackiego i Podkarpacki
Kurator Oświaty.
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Obchody Światowego Dnia AIDS
poprzez organizowanie różnych form
działań.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Informacje w regionalnych i lokalnych mediach, informacje na
stronie internetowej i Facebooku WSSE i stronach internetowych
20 PSSE, lokalnych samorządów, placówek oświatowo wychowawczych, portali społecznościowych i współpartnerów
działań. Organizacja konkursów i innych form. Promocja
testowania poprzez wykorzystanie stron internetowych i innych
współczesnych nośników informacji.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 5000/459
uczniowie szkół podstawowych:
2000/1500
ogół społeczeństwa: 20000/27993

Wskaźnik dodatkowy 1:
Zorganizowano 3 konkursy:
wiedzy, fotograficzny i plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 300,00
Starostwo Powiatowe:
1158,00
Urząd Miasta: 0,00

101

Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą
płciową.Edukacja młodzieży szkolnej"
w roku szkolnym 2020/2021.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Celem programu było kształtowanie u młodzieży poczucia
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/5958
tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS, podejmowanie nauczyciele, rodzice: 200/587
zdrowych wyborów życiowych, pogłębienie wiedzy na temat
HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Program był
realizowany w szkołach ponadpodstawowych województwa
podkarpackiego.

Wskaźnik dodatkowy 1: Program
realizowało 56 szkół
ponadpodstawowych
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" w roku szkolnym 2020/2021.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 4000/8811
rodzice, nauczyciele: 500/2548

Wskaźnik dodatkowy 1: Program
realizowany na podstawie
kolorowanki "Zawsze Razem"
przez 189 szkół podstawowych
województwa podkarpackiego.
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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet w ciąży i
planujących ciążę.
—————————————————
PSSE w Łańcucie, Lubaczowie,
Mielcu, Ustrzykach Dolnych.

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

kobiety w wieku prokreacyjnym: 6000/ liczba odbiorców: 790
osoby młode planujące ciążę i w
wieku prokreacyjnym: /790

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

1 101,84

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

104

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

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

W roku 2020 w ramach profilaktyki HIV/ AIDS PSSE w Goleniowie
planowała zorganizować 1 konferencję dla 110 odbiorców, którymi
mieli być m. in. uczniowie szkół ponadpodstawowych, pracownicy
oświaty oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej.
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii spowodowany
wirusem SARS-CoV 2 oraz obowiązujące przepisy sanitarne
————————————————— konferencja nie odbyła się.
WSSE w Szczecinie oraz 7 PSSE
Umieszczono 13 informacji na stronach internetowych:
woj. zachodniopomorskiego
- W ramach kampanii społecznej ,,#mamczasrozmawiac”;
- W ramach kampanii ,,Europejskiego Tygodnia Testowania”;
- W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS;
- W ramach Dnia Pamięci i Zmarłych na AIDS”;
- informacje na temat przeprowadzonych własnych działań.
(WSSE w Szczecinie oraz PSSE w Choszcznie, Kamieniu
Pomorskim, Kołobrzegu, Łobzie, Szczecinie, Szczecinku oraz
Świdwinie) informacje opublikowane zostały na 11 stronach
internetowych i w 1 serwisie społecznościowym.
Informacje zostały zamieszczone na portalach internetowych:
Ikamien.pl
Echokamienia.pl
kamienskie.ifno
bornesulinowo.pl

Nawiązano współpracę z redakcją ,,Nowego Tygodnika
Łobeskiego”, który opublikował 1 artykuł w prasie lokalnej nt.
,,Obchodów Światowego Dnia AIDS. (PSSE w Łobzie). PSSE w
Kamieniu Pomorskim podjęło próbę nawiązania współpracy z
redaktorem lokalnej gazety ,,Pomorzanin”, jednak artykuł nie
ukazał się.
Nawiązano również współpracę z Radiem ,,ESKA Szczecinek” na
antenie której przeprowadzono 3 Wywiady,
nt. działań w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
(PSSE w Szczecinku).
Dane dotyczące liczby odbiorców mediów zostały
niedoszacowane z uwagi na brak takiej możliwości (brak liczników
odwiedzin stron internetowych. W sprawozdaniu ujęte zostały
tylko dane dotyczące liczby jednostek współpracujących podczas
realizacji danego zadania.
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ogół społeczeństwa: 4007/
pracownicy oświaty: 5/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /8
przedstawiciele mediów: /24
uczniowie szkół ponadpodstawowych:
100/

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zamieszczonych informacji na
stronach internetowych: 13
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
działań: 17

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

105

Organizacja i prowadzenie narad oraz
szkoleń z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (z udziałem pracowników
placówek oświatowowychowawczych, władz
samorządowych, przedstawicieli
policji, służby więziennej,
dziennikarzy, partnerami
organizowanych przedsięwzięć).
Wystosowanie przy tym listów
informacyjno- intencyjnych.
—————————————————
WSSE w Szczecinie i 3 podległe
PSSE woj. zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 9 działań, w tym narady, szkolenia i
wystosowano listy informacyjno- intencyjne. Łącznie dla 57
odbiorców. PSSE w Szczecinie przeprowadziła łączne 3 narady
m.in. z pracownikami ochrony zdrowia, administracji rządowej
i samorządowej, pracownikami oświaty w zakresie wspólnych
działań dotyczących organizacji działań edukacyjnych. W
naradach wzięło łącznie 8 osób. (PSSE: Szczecin).Rozesłano 6
listów intencyjno-informacyjnych do 49 odbiorców, w tym do
dyrektorów, pracowników placówek szkolno-wychowawczych,
jednostek i placówek ochrony zdrowia oraz Starostw
Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, mediów lokalnych. (WSSE
w Szczecinie oraz PSSE w Gryficach, Łobzie, Szczecinie).
Dotyczyły one głównie koordynacji działań oraz podjęcia
współpracy przy organizacji przedsięwzięć w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS tj. działań edukacyjnych w tym organizacji wykładów,
prelekcji, warsztatów, konkursów, a także organizacji narad.
PSSE w Myśliborzu planowało organizację 1 szkolenia dla 30
pracowników oświaty z zakresu profilaktyki HIV w działaniach
edukacyjnych. Z uwagi na zamknięcie placówek szkolnych oraz
zdalny tryb nauczania szkolenie nie odbyło się.

pracownicy ochrony zdrowia: 149/13
pracownicy oświaty: 632/9
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 93/10
przedstawiciele mediów: 31/5
PSSE: /20
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Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych, takich jak: wykłady,
warsztaty edukacyjne, prelekcje,
pogadanki, instruktaże, rozmowy
indywidualne, organizacja i
prowadzenie konkursów, olimpiad
wiedzy, quizów, projekcje spotów i
filmów oraz imprezy prozdrowotne
—————————————————
5 PSSE woj. zachodniopomorskiego

W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/ AIDS zrealizowano 101 działania dla 3 852
odbiorców, oto następujące działania: Przeprowadzono 46
wykładów m.in. dla uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, rodziców uczniów, pracowników oświaty,
słuchaczy uniwersytetu III wieku oraz dla osób z Polskiego
Związku Niewidomych, a także podopiecznych PCPR i
środowiskowych Domów Samopomocy. Łącznie w spotkaniach
udział wzięło 3 078 osób (PSSE w Myśliborzu i Szczecinku).
Głównym celem przeprowadzenia spotkań było zapoznanie
słuchaczy z założeniami programowymi poświęconymi
problematyce HIV/AIDS. W trakcie prowadzonych zajęć
przypomniano o ryzykownych zachowaniach seksualnych i
konieczności testowania wśród młodych ludzi. Przekazano
adresy Punktów Konsultacyjno–Diagnostycznych w woj.
zachodniopomorskim oraz adresy Poradni w których można
otrzymać pomoc. W trakcie spotkań przypomniano główne
założenia programowe, przedstawiono hasło kampanii
przewodniej, oraz przypomniano o obchodach Światowego Dnia
AIDS. PSSE w Białogardzie zorganizowało 1 konkurs plastyczny
”Żyję bez ryzyka” adresowany do uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Fundatorem nagród był Urząd Miasta
Białogard. Odbiorcami konkursu były 44 osoby. PSSE w Gryficach
podjęło próbę organizacji XII edycji Powiatowego Konkursu „Być
młodym w dobie AIDS” adresowanego do młodzieży
ponadgimnazjalnej powiatu gryfickiego. Konkurs na prezentację
multimedialną, rozpowszechniony został do placówek w dniu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 680/47
liczba działań edukacyjnych: 101
pracownicy ochrony zdrowia: 10/
liczba odbiorców: 3852
Osoby Polskiego Związku
Niewidomych : /51
osoby z Środowiskowych Domów
Samopomocy : /28
pielęgniarki medycyny szkolnej : 5/
podopieczni PCPR: /153
rodzice : 100/191
słuchacze Uniwersytetu III wieku : /54
uczestnicy wypoczynku letniego : /126
uczniowie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych: 2531/2683
młodzież bursy szkolnej : /52
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Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców: 57
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
działań/ inicjatyw: 9

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

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

15.10.2020 r. jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną i
nauczania zdalne w tego typu placówkach, konkurs nie spotkał się
z zainteresowaniem i pozostał bez rozstrzygnięcia.
Zorganizowano 28 warsztatów dla 218 osób (PSSE: Szczecin,
Szczecinek) oraz 2 instruktarze dla 125 osób (PSSE Szczecinie).
Przeprowadzono 23 prelekcje nt. profilaktyki HIV/ AIDS dla 335
osób (PSSE w Szczecinku). Podczas prelekcji zapoznano
słuchaczy z rodzajami zachowań ryzykownych, które mogą być
przyczyną zakażeń wirusem HIV, a także promowano testowanie
wśród ludzi młodych. Przy okazji obchodów ,,Światowego Dnia
AIDS” PSSE w Łobzie zorganizowano 1 stoisko edukacyjnoinformacyjne, w Łobeskim domu kultury, którego odbiorcami było
52 osób.
Stoisko połączone było dystrybucją materiałów edukacyjnych oraz
rozmową indywidualną z promotorem zdrowia.
107

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

W ciągu całego roku 2020 pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz 9 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego
rozdysponowali 2 789 sztuk materiałów edukacyjnoinformacyjnych. W związku z ograniczoną działalnością dotyczącą
————————————————— organizacji stoisk oraz bezpośrednich działań edukacyjnych
WSSE w Szczecinie i 9 podległych
spowodowanych pandemią koronawirusa, dystrybucja materiałów
PSSE woj. zachodniopomorskiego
edukacyjnych nie została zrealizowana w zakładanej w
harmonogramie ilości. (WSSE w Szczecinie oraz PSSE:
Choszczno, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Sławno,
Szczecin, Świnoujście, Wałcz).
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ogół społeczeństwa: 2918/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1700/503
młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/86
kobiety w wieku prokreacyjnym: 210/
kobiety planujące ciążę: 40/
kobiety w ciąży: 40/
pracownicy ochrony zdrowia: 950/280
pracownicy oświaty: 43/562
pracownicy socjalni: 315/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 107/
osadzeni w zakładzie karnym : /180
pacjenci : 850/160
pracownicy zakładów pracy : 100/
PSSE: 20/20
turyści: 50/
uczniowie szkół ponadpodstawowych:
1150/

liczba tytułów publikacji: 15
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2789
Wskaźnik dodatkowy 1: Wizytówki
do plakatu -Badania w kierunku
HIV dla kobiet w ciąży - 40szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaPostępowanie po ekspozycji
zawodowej. NIE Ryzykuj- 60 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: PlakatBadania w kierunku HIV dla
kobiet w ciąży 4 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat –
Coś Was Łączy? Zrób test na
HIV- 2 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
-HIV/ AIDS dla pielęgniarek.
Znam rekomendacje PTN HIV.
Zalecam test na HIV - 55szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: UlotkaPKD - 2 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki #mamczasrozmawiac 20 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
minirozmówki rodzinne - 110 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
,,HIV/ADIS?! O co kaman? - 860
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
druga strona wakacji - 100 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura

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

-HIV/ AIDS dla lekarzy
rodzinnych. Znam rekomendacje
PTN HIV - 35szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
(mała)-Informacje o HIV/ AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- ,,Co musisz wiedzieć o HIV i
AIDS bez względu ... 1015szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Inne - 151
szt.
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

108

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 47
edukacyjnych, dotyczących kampanii
edukacyjnych.
—————————————————
4 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1400/13
pracownicy ochrony zdrowia: 300/14
pracownicy oświaty: 57/68

liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podjętych akcji dystrybucyjnych 47

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

109

Ekspozycje wizualne, dotyczące
Liczba zadań: 14 Lokalizacja w siedzibach PSSE, podmiotach
kampanii edukacyjnych
medycznych
—————————————————
5 PSSE

ogół społeczeństwa: 4950/1530

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
ekspozycji - 14

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

110

Promocja treści dotyczących kampanii Liczba zadań: 12
edukacyjnych na portalu internetowym
stacji/mediach społecznościowych
—————————————————
8 PSSE i WSSE Warszawa

ogół społeczeństwa: /3858

liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zadań - 12

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

111

Ekspozycje wizualne związane ze
Liczba zadań: 7 Lokalizacja w siedzibie PSSE/WSSE
Światowym Dniem AIDS
—————————————————
6 PSSE i WSSE Warszawa

ogół społeczeństwa: 7400/732

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
ekspozycji wizualnych - 7

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

112

Listy intencyjne, dotyczące
Liczba zadań: 6 Pisma intencyjne, dotyczące zaangażowania się
Światowego Dnia AIDS.
w obchody Światowego Dnia AIDS, kierowane do dyrekcji
————————————————— placówek szkolnych i podmiotów medycznych.
4 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 156/20
pracownicy oświaty: 260/210

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców listów intencyjnych 230

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

113

Promocja treści dotyczących
Liczba zadań: 14
Światowego Dnia AIDS na portalu
internetowym stacji/mediach społeczn
ościowych
—————————————————
7 PSSE i WSSE Warszawa

ogół społeczeństwa: 1000/3485

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zadań - 14

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

114

Edukacja w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, ukierunkowana na grupy
docelowe
—————————————————
7 PSSE

liczba działań edukacyjnych: 74
liczba odbiorców: 1583

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

Liczba zadań: 74. Spotkania edukacyjno-informacyjne (pogadanki, młodzież poniżej 15 r.ż.: 1890/453
prelekcje, prezentacje multimedialne) z zakresu profilaktyki
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5340/1130
HIV/AIDS prowadzona przez specjalistów oświaty zdrowotnej
PSSE we współpracy z instytucjami
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115

Ekspozycje wizualne jako działania
Liczba zadań: 7 Ekspozycje organizowane we współpracy ze
wzmacniające realizację Krajowego P szkołami, podmiotami medycznymi i dworcem PKP.
rogramu
—————————————————
3 PSSE

ogół społeczeństwa: 3050/1650
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1391

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
ekspozycji - 7

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
250,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 250,00

116

Promocja treści informacyjnoLiczba zadań: 5.
edukacyjnych, dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS na portalu
internetowym stacji oraz profilu FB, w
tym informacji o punktach konsultacyj
nych.
—————————————————
5 PSSE

ogół społeczeństwa: /2586

liczba stron/liczba odsłon: 2586

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

117

Działania edukacyjne, podejmowane
przez placówki szkolne, objęte
oddziaływaniem PSSE
—————————————————
144 placówki szkolne objęte
oddziaływaniem 9 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: /23964
rodzice uczniów: /776

liczba odbiorców: 24740

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

118

Działania edukacyjno-informacyjne
Liczba zadań: 2. Działania edukacyjno-informacyjne, skierowane
wśród osób o zwiększonym poziomie do wychowanków szkoły przy Zakładzie Poprawczym
zachowań ryzykownych
—————————————————
1 PSSE

osoby pozbawione wolności: /20

liczba odbiorców: 20

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

Liczba zadań: 1110 Działania profilaktyczne, m.in. pogadanki,
prelekcje, wykłady, prezentacje multimedialne, apele szkolne,
emisje filmów, konkursy, quizy, ekspozycje wizualne, gazetki
szkolne, wykazane w informacji ze szkół.

Razem:
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250,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

119

Edukacja w lokalnych mediach i na
portalach społecznościowych
facebook.
—————————————————
PSSE: Jelenia Góra,Kamienna Góra,
Oleśnica, Świdnica, Środa Śląska,
Trzebnica, Wołów, Zgorzelec

Edukacja w lokalnych mediach, opracowywanie i przekazanie
ogół społeczeństwa: 8000/
pisemnej informacji do mediów dotyczącego problematyki
przedstawiciele mediów: 5/
HIV/AIDS. Komunikaty zostały opublikowane na stronie lokalnych
portali internetowych m.in.,,Moja Oleśnica” https://mojaolesnica.pl/
40413,swiatowy-dzien-aids-gdzie-mozna-sie-bezplatnie-ianonimowo-zbadac-pytanie.php, olesnicainfo.pl https://olesnicainf
o.pl/2020/12/01/przypnij-czerwona-kokardke-rock-red-ribbon/,
Gazeta Nova

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 19000

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

120

Konferencja szkoleniowa dla
koordynatorów i realizatorów
programu, pedagogów szkolnych,
pracowników ochrony zdrowia i
liderów młodzieżowych pozyskanie
współorganizatora , wykładowców
oraz zaproszenie wybranych grup
uczestników w trybie on-line pt."
Profilaktyka HIV/AIDS- trudny temat w
pandemii".
—————————————————
PSSE Zgorzelec

Konferencja szkoleniowa dla koordynatorów i realizatorów
programu, pedagogów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia i
liderów młodzieżowych pozyskanie współorganizatora ,
wykładowców oraz zaproszenie wybranych grup uczestników w
trybie on-line pt." Profilaktyka HIV/AIDS- trudny temat w
pandemii".

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 40/40
inni: 20/35

liczba konferencji: 1

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

121

Opracowanie i przesłanie listów
Opracowanie i przesłanie listów intencyjnych do placówek
intencyjnych do placówek oświatowyc oświatowych z prośbą o podejmowanie zagadnień problematyki
h.
HIV/AIDS w czasie zajęć z uczniami w trybie on-line.
—————————————————
PSSE: Góra, Głogów, Jawor,
Kamienna Góra, Milicz, Ząbkowice
Sląskie

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 20/40

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
listów intencyjnch 40

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

122

Opracowano i przekazanie informacji
na temat idei Światowego Dnia Walki
z AIDS do lokalnych mediów oraz na
stronach internetowych PIS woj.
dolnośląskiego. Komunikaty zostały
również opublikowane na stronie
lokalnych portali internetowych, faceb
ook.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 10 000

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

Opracowano i przekazano informacje na temat idei Światowego
ogół społeczeństwa: 10000/10000
Dnia Walki z AIDS do lokalnych mediów. Komunikaty zostały
opublikowane również na stronie lokalnych portali
internetowych:,,Moja Oleśnica” https://mojaolesnica.pl/40413,swia
towy-dzien-aids-gdzie-mozna-sie-bezplatnie-i-anonimowo-zbadacpytanie.php, olesnicainfo.pl https://olesnicainfo.pl/2020/12/01/przy
pnij-czerwona-kokardke-rock-red-ribbon/

—————————————————
WSSE Wrocław i 19 PSSE woj.
dolnośląskiego
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Przygotowanie i przeprowadzenie
konkursów wiedzowych, plastycznych.
—————————————————
PSSE Wołów, Świdnica
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Współorganizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS
„Dbam o Zdrowie” dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych w
Świdnicy, przeprowadzono konkurs plastyczny w Wołowie. Część
zaplanowanych konkursów z uwagi na stan epidemii nie odbyło
się.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 500/25
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/50

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 75

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

Zamieszczenie plakatów i
Zamieszczenie plakatów i udostępnienie informacji oraz grafik
udostępnienie informacji oraz grafik
komputerowych na Facebooku: „Europejski Tydzień Testowania
komputerowych na Facebooku:
na HIV- 20-27 listopada”.
„Europejski Tydzień Testowania na
HIV- 20-27 listopada”.
—————————————————
PSSE: Kamienna Góra, Milicz,
Oleśnica, Środa Śląska, Świdnica

ogół społeczeństwa: 1000/3900

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców- 3900

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne w trybie on-line, Działania edukacyjne w trybie on-line, przeprowadzono 53
przeprowadzono 53 prelekcje.
prelekcje przy pomocy prezentacji multimedialnych dla uczniów
————————————————— szkół różnego poziomu kształcenia.
PSSE: Dzierżoniów, Kłodzko,
Oleśnica, Świdnica, Trzebnica,
Złotoryja

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/1347
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/1000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorcó 2347

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych do różnych grup docelo
wych.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

uczniowie szkół gimnazjalnych: 2000/
lekarze ginekolodzy/położnicy: 100/
uczniowie szkół podstawowych: 1000/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
2000/
kobiety w wieku prokreacyjnym: 1000/
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Szkolenie w zakresie HIV/AIDS.
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie HIV/AIDS
————————————————— dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.
PSSE Kamienna Góra

pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 10/13

liczba odbiorców: 13

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Udzielanie instruktaży merytorycznych Udzielanie instruktaży merytorycznych w trybie
w trybie teleinformatycznyym w
teleinformatycznyym w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 19 PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 400/650
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1400/50
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 20/
pracownicy oświaty: 60/

liczba odbiorców: 700

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

Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS do: Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych , placówek oświatowo
wychowawczych, ochrony zdrowia.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Działania informacyjne i dystrybucja
Dystrybucja materiałów informacyjnych wśród pracowników
materiałów informacyjnych wśród
ochrony zdrowia.
pracowników ochrony zdrowia.
—————————————————
19 PSSE województwa
dolnośląskiego

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: 200/500
lekarze ginekolodzy/położnicy:
100/100
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Opracowywanie i przygotowanie
informacji na temat profilaktyki
HIV/AIDS i przekazywanie ich różnymi
kanałami dystrybucji.
—————————————————
19 PSSE województwa
dolnośląskiego

kobiety w wieku prokreacyjnym:
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
200/200
odbiorców 450
kobiety planujące ciążę: 200/150
kobiety w ciąży: 100/100
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży: 500/

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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Promowanie anonimowego i
Popularyzacja testowania w kierunku HIV na stronach
bezpłatnego testowania wraz z
internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa
poradnictwem okołotestowym.
dolnośląskiego.
—————————————————
WSSE Wrocław i 19 PSSE woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 4000/9361
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osoby podejmujące aktywność
odbiorców 10 861
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): 1000/1000
osoby powyżej 50 r.ż.: 1000/1000
kobiety w wieku prokreacyjnym:
500/500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Poradnictwo metodyczne i merytorycz
ne.
—————————————————
WSSE Wrocław i 19 PSSE woj.
dolnośląskiego

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 40/29

liczba odbiorców: 29

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przeprowadzenie wizytacji w
Przeprowadzenie oceny realizacji interwencji programowej w
placówkach oświatowych.
placówkach oświatowych podczas kontroli warunków sanitarno ————————————————— higienicznych.
PSSE: Głogów, Milicz, Zgorzelec,
Złotoryja

realizatorzy Programu: 64/11

raport ewaluacyjny: 11

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

Przygotowanie informacji na temat profilaktyki HIiV/AIDS i
przekazywanie ich różnymi kanałami dystrybucji
m.in.udostępnianie informacji na stronach internetowych PIS woj.
dolnośląskiego na portalu społecznościowym (facebook), czy
portal internetowy:,,Moja Oleśnica” https://mojaolesnica.pl/40413,s
wiatowy-dzien-aids-gdzie-mozna-sie-bezplatnie-i-anonimowozbadac-pytanie.php
olesnicainfo.pl https://olesnicainfo.pl/2020/12/01/przypnijczerwona-kokardke-rock-red-ribbon/

Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego w
trybie teleinformatycznym przez koordynatora wojewódzkiego z
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu
oraz koordynatorów z Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych woj. dolnośląskiego w zakresie realizacji
programu.

liczba odbiorców: 600

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

Razem:
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Ministerstwo Edukacji i Nauki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
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a) Upowszechnianie informacji wśród
pracowników systemu oświaty na
temat Światowego Dnia AIDS
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b) Realizacja działalności edukacyjnej
i wychowawczej szkoły w oparciu o
przepisy rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej (Dz. U. poz. 356).
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W 2020 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji na stronie internetowej
www.ore.edu.pl upowszechniał informację dotyczącą Światowego
dnia AIDS. Opublikowany został link przekierowujący do poradni
internetowej HIV/AIDS https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/
————————————————— Zachęcono również do zapoznania się z materiałami
Ośrodek Rozwoju Edukacji
edukacyjnymi zamieszczonym na stronie internetowej ORE
https://www.ore.edu.pl/2015/03/profilaktyka-uzaleznien/

pracownicy oświaty

Treści z zakresu problematyki zakażeń HIV/AIDS zostały
uczniowie szkół podstawowych
umieszczone w wielu przedmiotach: w wychowaniu fizycznym,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
biologii, wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o
społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości,
religii, etyce. Wychowanie fizyczne pełni wiodącą rolę w realizacji
edukacji zdrowotnej w szkole. Zakres edukacji zdrowotnej
rozszerzono o zagadnienia zdrowia psychospołecznego, ze
szczególnym uwzględnieniem umiejętności życiowych (osobistych
i społecznych) uczniów. Wychowanie do życia w rodzinie
realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu
treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o
zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i
środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1117.).
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wejście na stronę: 99

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

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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c) Opracowanie i upowszechnianie
publikacji z zakresu wychowania i
profilaktyki uzależnień

Upowszechniano materiały edukacyjno-informacyjne skierowane
do młodzieży i/lub osób pracujących na co dzień z młodzieżą,
znajdujące się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds.
AIDS www.aids.gov.pl,:
————————————————— 1.Film edukacyjny „AIDS – epidemia wciąż niepokonana”, K.
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Federczyk
2.Druga strona wakacji – broszura dla młodzieży.
3.Filmy edukacyjne: „Miało być inaczej” , „Żyć z HIV”, „Wiedzieć”.
4.Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą
płciową. Edukacja młodzieży szkolnej – podręcznik – segregator.
Ponadto poprzez stronę internetową ORE upowszechniał
materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki zachowań
problemowych dzieci i młodzieży:
Publikacje:
1.„Ryzyko używania narkotyków przez młodzież. Poradnik dla
pracowników szkół
i placówek oświatowych oraz rodziców”, red. D. Macander.
2.„Profilaktyka uzależnień w szkole”, D. Macander.
3.„Dopalacze”, D. Macander.
4.„Koncepcja resilience ‑ czyli jak można pomóc dzieciom i
młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”, A. Borucka, A.
Pisarska.
5.„Profilaktyka narkomanii w szkole. Materiał dla dyrektorów szkół
i placówek oraz nauczycieli”, E. Stawecka.
6.„Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć by
skutecznie przeciwdziałać”, E. Czemierowska-Koruba.
7.„Wolontariat szkolny”, G. Kata.
8.„Wartości w programie wychowawczym szkoły służące
integralnemu rozwojowi
i wychowaniu ucznia”, prof. K. Chałas.
9.„Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców”, J. Sakowska.
10.„Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży.
Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach
badań naukowych”,
red. dr Sz. Grzelak.
11.„Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej
psychoprofilaktyki”,
J. Szymańska.
Scenariusze zajęć:
1.„Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy. Scenariusze
zajęć profilaktycznych.
2.“Nowe zagrożenie – dopalacze”.
3.„Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami
psychoaktywnymi. Scenariusz spotkania z rodzicami”.
4.„Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z
zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji
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ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty

liczba konferencji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
pobranych materiałów: 191986

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

psychoaktywnych”.
Raporty z badań:
1.“Raport o stanie narkomanii w Polsce”, 2019 r.
2.„Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież”. Wyniki
Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach
(ESPAD) w 2019 r.
3.“Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, 2018
r.
4.“Zdrowie uczniów na tle nowego modelu badań HBSC”, 2018 r.
5.„Młodzież 2018”, Centrum Badania Opinii Publicznej
6.„Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i
rozwoju dzieci
w Polsce”.
7.„Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych
i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania
mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski
2016”.
Nagrania wykładów:
1.„Profilaktyka zachowań ryzykownych – dlaczego warto się nią
zajmować?” –
Katarzyna Okulicz-Kozaryn.
2.„Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży” –
Magdalena Rowicka.
3.„Jak skutecznie ograniczać przemoc w szkole” – dr Jakub
Kołodziejczyk.
4.„Ryzykowne zachowania w sieci” – Stanisław Bobula/Jacek
Pyżalski.
5.„Od wychowania do profilaktyki” – Zbigniew Gaś.
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d) Koordynacja i wspieranie działań
szkół promujących zdrowie

W ramach realizacji zadania w 2020 ORE zorganizował szkolenia pracownicy oświaty
z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, których celem
było wspieranie nauczycieli w skutecznej realizacji edukacji
————————————————— zdrowotnej w przedszkolach i szkołach.
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Zrealizowano następujące działania:
●Szkolenie e-learningowe pt.: „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”,
którego celem było przygotowanie do podjęcia w szkołach działań
na rzecz tworzenia własnej polityki
z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. W szkoleniu
wzięło udział 133 osoby.
●Szkolenie e-learningowe pt.: „Tworzenie i rozwój szkoły
promującej zdrowie”, którego celem było doskonalenie
kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia, planowania
i ewaluacji działań w szkołach promujących zdrowie. Szkolenie
skierowane było do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz
wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu
Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. W szkoleniu wzięło
udział 296 osób.
●W ramach poddziałania pt. “Wsparcie inicjatyw związanych z
profilaktyką
w środowisku szkolnym i lokalnym. Realizacja profilaktyki państwa
w zakresie edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży”
Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło ORE przygotowanie i
realizację szkolenia e-learningowego pt.: „Edukacja zdrowotna
w szkole”. Kurs skierowany był do nauczycieli i dyrektorów szkół,
a jego celem było wsparcie nauczycieli w zakresie organizacji i
realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. W szkoleniu wzięło udział
289 osób.
●Spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. “Działania
prozdrowotne w placówkach oświatowych - doświadczenia
wojewódzkich sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie”,
którego celem było doskonalenie i wsparcie koordynatorów
w upowszechnianiu programu na poziomie wojewódzkim, a także
wymiana doświadczeń między wojewódzkimi koordynatorami
programu. W szkoleniu wzięło udział 16 osób.
●Przyznanie Krajowych Certyfikatów Przedszkole Promujące
Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. Podobnie jak w latach
ubiegłych, Minister Edukacji Narodowej przyznał prestiżowe
wyróżnienia. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem,
że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem i koncepcją
programu, ale również jest wyrazem uznania dla
dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i
systematycznej pracy. Program Przedszkole i Szkoła Promująca
Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się
przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch
cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ
jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną,
opiekuńczą i wychowawczą funkcję szkoły. W 2020 roku
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Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorcy 734 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: szkoły
certyfikacja w 2020 r. - 52

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
31716,50
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Certyfikaty przyznano kolejnym 52 placówkom.
Ponadto poprzez stronę internetową ORE upowszechnił
publikacje edukacyjne
z zakresu promocji zdrowia w szkole:
1.„Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół
specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie
promocji zdrowia”, M. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, D.
Danielewicz
2.„Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób
wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, B.
Woynarowska, M. Woynarowska-Sołdan.
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e) Szkolenie dla specjalistów z
poradni psychologicznopedagogicznych oraz placówek
doskonalenia nauczycieli na temat
rozpoznawania zagrożeń zachowań
ryzykownych dzieci i młodzieży i
podejmowanie interwencji profilaktycz
nych

Pierwotnie zakładano zorganizowanie szkolenia stacjonarnego
jednak w związku z pandemią COVID-19 zmieniono formułę na
webinarium, które zorganizowane zostało na platformie
ClickMeeting.

W sierpniu 2020 roku odbyło się webinarium pn. "Rozpoznawanie
wczesnych zagrożeń
i podejmowanie interwencji profilaktycznej", którego celem było
dostarczenie wiedzy na temat pojawiających się zagrożeń oraz
————————————————— możliwości ich rozpoznawania u uczniów i podejmowania działań
Ośrodek Rozwoju Edukacji
interwencyjnych przez nauczycieli. Webinarium przeznaczone
było dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznych, szkół
i placówek oświatowych i obejmowało następujące zagadnienia:
prezentacja zachowań ryzykownych i problemowych dzieci i
młodzieży, rozpoznawanie i wczesne reagowanie na pojawiające
się zagrożenia, profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i
młodzieży, w tym podejmowanie interwencji oraz przykłady
dobrych praktyk. Poruszono również kwestie psychologiczne
związane z nauką zdalną. W webinarium wzięło udział 41 osób.
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pracownicy oświaty

Wskaźnik dodatkowy 1: W
webinarium wzięło udział 41 osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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f) Upowszechnianie programu Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców

Celem zadania był monitoring i ewaluacja 40-godzinnych szkoleń pracownicy oświaty
dla realizatorów (psychologów i pedagogów) programu Szkoła dla
Rodziców i Wychowawców z części
————————————————— III “Nastolatek” oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Szkolenia ukierunkowane były na zwiększenie kompetencji
wychowawczych rodziców i nauczycieli w zakresie budowania
silnej więzi między rodzicami lub wychowawcami a dziećmi jako
najważniejszego czynnika chroniącego przed zachowaniami
ryzykownymi. Ważnym aspektem modułu III programu jest nauka
właściwego reagowania na sytuacje, gdy dziecko zaczyna
eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi. W 2020 roku
odbyły się 4 szkolenia dla realizatorów programu, podczas których
przeszkolono 43 psychologów i pedagogów. Odbyło się również 7
warsztatów dla rodziców i nauczycieli, podczas których
przeszkolono 78 rodziców i 35 nauczycieli.

liczba konferencji: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: 7
warsztów
Wskaźnik dodatkowy 2:
przeszkolono 78 rodziców i 35
nauczycieli
Wskaźnik dodatkowy 2:
przeszkolono 43 psychologów i
pedagogów

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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g) Szkolenie - Ryzykowne
zachowania w okresie adolescencji

Wskaźnik dodatkowy 1: Plan

Planowana kwota: 9180,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Szkolenie dotyczące ryzykownych zachowań psychoseksualnych
w okresie adolescencji nie zostało zrealizowane w 2020 roku z
uwagi na sytuację pandemii COVID-19. Szkolenie
————————————————— w formie stacjonarnej zaplanowane jest w Planie Pracy ORE na
Ośrodek Rozwoju Edukacji
rok szkolny 2020/2021 i odbędzie się w II lub III kwartale 2021
roku. Celem szkolenia będzie rozwijanie wiedzy
i umiejętności w zakresie wspierania młodzieży przejawiającej
ryzykowne zachowania związane z rozwojem psychoseksualnym.
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h) Kierunek polityki oświatowej
państwa - Profilaktyka uzależnień w s
zkołach

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. - pracownicy oświaty
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) Minister Edukacji
Narodowej ustala podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa, w tym zadania z zakresu nadzoru
————————————————— pedagogicznego. W związku z kierunkiem polityki oświatowej
Ministerstwo Edukacji i Nauki
państwa Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla szkół
materiał informacyjno-edukacyjny pn. Wytyczne do współpracy
szkoły z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych
inspektorów sanitarnych oraz z Policją - partnerami szkoły w
profilaktyce narkomanii. Materiał zawiera bogatą ofertę działań
informacyjno-edukacyjnych, programów dla szkół i rodziców
przygotowaną przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Policję,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego
Inspektora Sanitarnego, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii (KBdsPN),Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (PARPA). Materiał stanowi
kompendium wiedzy dla dyrektora szkoły, nauczycieli w jaki
sposób realizować prawidłowo profilaktykę narkomanii i zapewnić
jej wysoką jakość. Zawiera gotowe oferty partnerów dotyczące
włączenia się szkół w różnorodne przedsięwzięcia gwarantujące
wysoką jakość oddziaływań i oczekiwane efekty. Ważną częścią
Wytycznych są procedury postępowania szkoły w sytuacjach
kryzysowych związanych z substancjami psychoaktywnymi.
Materiał został uzgodniony ze stronami Porozumienia i agendami
rządowymi KBdsPN, PARPA. Informacje o wytycznych została
przekazana do wszystkich kuratorów oświaty, a za ich
pośrednictwem do wszystkich szkół i placówek oświatowych.
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Wskaźnik dodatkowy 1: Wytyczne

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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i) Realizacja założeń Porozumienia o
współpracy w tworzeniu spójnej
polityki profilaktyki narkomanii wśród
dzieci i młodzieży pomiędzy:
Ministrem Edukacji Narodowej;
Ministrem Spraw Wewnętrznych i
Administracji; Komendantem
Głównym Policji i Głównym
Inspektorem Sanitarnym
—————————————————
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Profilaktyka narkomanii w szkole zależy od współpracy
międzyresortowej szczególnie od współpracy szkół z
przedstawicielami Policji i Głównego Inspektora Sanitarnego a
także działań MSWiA w ramach rządowego „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka lata 2018-2020. W
Porozumieniu strony zobowiązują się do wzmocnienia i
zwiększenia skuteczności współpracy oraz prowadzenia spójnej
polityki przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych
oraz wspierać szkoły w realizacji tych zadań. Policja w zakresie
edukacji o odpowiedzialności prawnej uczniów, w tym za czyny
karalne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; edukację
rodziców, nauczycieli w zakresie substancji psychoaktywnych,
nowych substancji i psychoaktywnych. Główny Inspektor
Sanitarny w zakresie przygotowanie programów edukacyjnych
ukierunkowanych na potrzeby nauczycieli, rodziców, uczniów;
koordynowanie na poziomie ogólnokrajowym programów
edukacyjnych z zakresu profilaktyki używania substancji
psychoaktywnych; współpracy ze szkołami w przygotowaniu
diagnozy szkolnej w oparciu o rzetelne analizy zagrożeń
narkomanią.

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
pracownicy oświaty

Wskaźnik dodatkowy 1: Strony
Porozumienia - 3
Wskaźnik dodatkowy 2:
Sprawozdanie za 2020 r.

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

34 716,50

Data wygenerowania: 2021-05-12

Ministerstwo Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Działania dot. wiedzy nt. HIV/AIDS
Badania profilaktyczne na obecność HIV/AIDS:
————————————————— - badanie w kierunku HIV studentów ubiegających się o
Uniwersytet Morski w Gdyni
międzynarodowe świadectwo zdrowia marynarza,
- badanie w kierunku HIV kandydatów na I rok studiów (tzw.
kierunki morskie).

Finansowanie
Pozostałe

inni: 5950/6461

liczba imprez: 1
liczba kampanii: 2

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

Szkolenie dla osób przyjmowanych do pracy w Uniwersytecie
Morskim w Gdyni, w tym propagowanie wiedzy o zapobieganiu
AIDS wśród pracowników i studentów
144

Działania informacyjne nt. HIV/AIDS
Przygotowanie dla przedsiębiorstw żeglugowych wysoko
————————————————— wykwalifikowanej kadry oficerskiej spełniającej międzynarodowe
Przychodnia Portowa w Szczecinie
wymagania, w tym zdrowotne.
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS (włączenie w rozpowszechniane ulotek i
informacji Przychodni Portowej w Szczecinie).
Szkolenie grup studenckich kierowanych na praktykę.

inni
Studenci Akademii Morskiej w
Szczecinie: 3050/

liczba kampanii: 2
liczba imprez: 1

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

145

Działania edukacyjne - udział w
kampaniach informacyjnych.
—————————————————
PKP Oddział Kolejowej Medycyny
Pracy

inni

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów - 1 - PKP Oddział
Kolejowej Medycyny Pracy

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

Działania edukacyjne mające na celu wzrost poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS:
- udział w kampaniach informacyjnych kierowanych do grup
docelowych - pracowników kolejowej medycyny pracy;
- dystrybucja adresowanych do grup docelowych pozyskanych
nieodpłatnie lub zakupionych różnorodnych materiałów
informacyjnych i publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

146

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

1. Podnoszenia wiedzy wśród personelu medycznego.
2. Wdrażanie procedur w celu zapobiegania zakażeniom HIV i
innych chorób zakaźnych szerzących się wśród społeczeństwa.
3.Prelekcje i szkolenia dotyczące zapobiegania zakażeniom HIV i
innych chorób zakaźnych.
4. Pogłębianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w tym
zapobieganie chorobom zakaźnym ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki służby i pracy.
5. Propagowanie na stronie internetowej informacji na temat
HIV/AIDS.

147

148

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele instytucji lub
organizacji tworzących i realizujących
system szkoleń i certyfikacji
psycholodzy
terapeuci

liczba obszarów tematycznych: 8

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

Opracowywanie, wydawanie oraz
Dystrybucja materiałów z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w celu
dystrybucja materiałów edukacyjnych podnoszenia wiedzy u pracowników ochrony zdrowia oraz służb
nt. HIV/AIDS adresowanych do grup d mundurowych.
ocelowych.
—————————————————
Wojskowa Służba Zdrowia, Podmioty
lecznicze podległe i nadzorowane
przez MON.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych

liczba odbiorców: 49

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

Profilaktyka chorób zakaźnych
Badania w kierunku HIV.
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Wojskowa Służba Zdrowia, Podmioty
lecznicze podległe i nadzorowane
przez MON.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych
dawcy krwi

liczba odbiorców: 15231
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań w kierunku HIV - 51792.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wykonano 25896 badań w
kierunku obecności przeciwciał
anty - HIV.

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

Razem:
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Data wygenerowania: 2021-05-12

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

149

Działania edukacyjne i profilaktyczne
mające na celu podniesienie poziomu
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV wśród
funkcjonariuszy Straży Granicznej.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

1. Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych, w
tym 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.
2. Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących
zapobiegania zakażeniom HIV oraz włączanie się w działania
związane z obchodami "Światowego Dnia AIDS".

pracownicy ochrony zdrowia: /62
pracownicy służb mundurowych:
3570/1720

liczba konferencji: 220

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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Podniesienie wiedzy strażaków w
zakresie zagrożeń wynikających z
zakażenia HIV.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

Dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych
drogą płciową, w tym przy wykorzystaniu różnych środków
przekazu.

pracownicy służb mundurowych:
/29677
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /1963

liczba tytułów publikacji: 20
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 9905

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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Włączanie się w działania związane z
obchodami Światowego Dnia AIDS, w
tym udział w konferencjach
tematycznych, dystrybucja materiałów
edukacyjnych.
—————————————————
Komenda Główna Policji oraz
jednostki podległe

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, funkcjonariusze
Policji czynnie uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach o
zasięgu lokalnym i regionalnym (na terenie całego kraju), w tym
dystrybucja materiałów edukacyjnych w ramach realizowanych
przedsięwzięć np. bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie.
Organizacja spotkań informacyjnych, edukacyjnych i
profilaktycznych na terenie szkół dotyczących m.in. zagadnień
HIV/AIDS, w tym w kontekście używania narkotyków.

ogół społeczeństwa: /6722
młodzież poniżej 15 r.ż.: /6671
młodzież powyżej 15 r.ż.: /12529

liczba tytułów publikacji: 5
liczba konferencji: 1137
liczba imprez: 46
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3748

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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Podniesienia poziomu wiedzy z
zakresu HIV/AIDS wśród
funkcjonariuszy SG.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Realizacja działań edukacyjnych mających na celu podniesienie
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS przydatnej do pracy w
kontakcie z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS oraz ich
rodzinami.

pracownicy służb mundurowych:
330/312

liczba inicjatyw: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Komenda Główna Policji oraz
jednostki podległe

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych
adresowanych do funkcjonariuszy Policji, dotyczących
problematyki HIV/AIDS, w tym szkolenia pt.:
- zakażenie HIV - aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak
chronić siebie i innych,
- bezpieczeństwo funkcjonariusza w czasie zatrzymania osoby
podejrzanej o zakażenie HIV,
- zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym ochrona przed
zakażeniami.

pracownicy służb mundurowych: /908

liczba działań edukacyjnych: 103
liczba odbiorców: 908

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja przedsięwzięć
Realizacja konferencji, warsztatów szkoleniowych oraz wykładów
edukacyjnych, mających na celu
upowszechniających wiedzę z zakresu HIV/AIDS.
wzrost poziomu wiedzy z zakresu
HIV/AIDS wśród pracowników i
funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych i administracji, z
uwzględnieniem odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

pracownicy ochrony zdrowia: 100/58
pracownicy służb mundurowych:
150/23
inni: /63

liczba działań edukacyjnych: 15
liczba odbiorców: 144

155

Prowadzenie działań edukacyjnych
dotyczących zapobiegania
zakażeniom HIV, adresowanych do
funkcjonariuszy i pracowników SOP.
—————————————————
Służba Ochrony Państwa

Organizacja i realizacja szkoleń medycznych dotyczących
sposobu zapobiegania zakażeniom HIV, w tym zasad ochrony
indywidualnej przed zakażeniem.
Systematyczne podnoszenie wiedzy pracowników
odpowiedzialnych za szkolenia grup docelowych w służbie.

pracownicy ochrony zdrowia: /8
pracownicy służb mundurowych: /24

liczba działań edukacyjnych: 2
liczba odbiorców: 32

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

156

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

Prowadzenie poradnictwa przez psychologów, pielęgniarki i
ogół społeczeństwa: 100/76
lekarzy SP ZOZ MSWiA, mające na celu udzielanie informacji i
wsparcia m.in. osobom planującym wykonanie testu w kierunku
zakażenia HIV, poszukującym miejsc pomocy osobom zakażonym
HIV/AIDS, osobom przejawiającym ryzykowne zachowania,
kobietom w ciąży, etc.
Dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS.

liczba działań edukacyjnych: 76
liczba odbiorców: 76

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2350,00

157

Wykonywanie testów w kierunku HIV Wykonywanie testów w kierunku HIV funkcjonariuszom i
przez służbę zdrowia SG.
pracownikom narażonym na czynniki biologiczne oraz testów
————————————————— poekspozycyjnych w przypadku stwierdzenia ekspozycji.
Komenda Główna Straży Granicznej

liczba wykonanych testów: 1548

Planowana kwota:
37300,00
Wydatkowana kwota:
33159,00

158

Działania edukacyjne z zakresu
Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy ochrony zdrowia: /70
postępowania poekspozycyjnego dla dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych.
pracownicy służb mundurowych:
pracowników ochrony zdrowia i innych
2050/363
grup zawodowych.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

liczba szkoleń: 21
liczba odbiorców: 433

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

liczba szkoleń: 15
liczba odbiorców: 294

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 429,00

Szkolenia wewnętrzne organizowane w SP ZOZ MSWiA dla
personelu medycznego (pielęgniarek, lekarzy) dotyczące zasad
ochrony przed zakażeniami oraz postępowania
poekspozycyjnego.
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pracownicy służb mundurowych:
1320/1100
migranci: /448

pracownicy ochrony zdrowia: 50/294

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
4982,00

160

Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Służba Ochrony Państwa

Realizacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego
pracownicy ochrony zdrowia: /8
dla funkcjonariuszy oraz pracowników SOP.
pracownicy służb mundurowych: /24
Zapewnienie poradnictwa i opieki psychologicznej osobom które
uległy ekspozycji.
Podejmowanie działań informacyjnych dotyczących obowiązującej
procedury postępowania poekspozycyjnego.

161

Szkolenia obejmujące postępowanie
Realizacja szkoleń obejmujących algorytm postępowania
po ekspozycji na zakażenie HIV.
poekspozycyjnego, prowadzonych w ramach szkoleń BHP ————————————————— wstępnych i okresowych
Komenda Główna Policji oraz
jednostki policji

pracownicy służb mundurowych:
/2849

opracowanie procedury: 1
liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 32

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

liczba szkoleń: 172
liczba odbiorców: 2849

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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43 491,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

162

Podnoszenie poziomu wiedzy na
temat HIV i AIDS.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Realizowanie zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień,
zachowań ryzykownych, tolerancji wobec osób chorych i
zakażonych m.in. "Profilaktyka na co dzień". Organizowanie
konkursów tematycznych, tworzenie broszur informacyjnych,
gazetek, plakatów. Spotkania z pracownikami służby zdrowia.
Prowadzenie treningu umiejętności emocjonalno-społecznych.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 773/371

liczba imprez: 24
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 440

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

163

Obchody Światowego Dnia AIDS poszerzenie wiedzy z zakresu HIV/AI
DS
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Aktywizacja wychowanków do wzrostu poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS oraz zmiany postaw ze szczególnym uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne zdrowie. Zajęcia edukacyjne
"Edukacja młodzieży w celu zapobiegania HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.", " Nie ryzykuję, nie mam HIV.".
Projekcja filmu "Filadelfia". Organizacja konkursów plastycznych,
literackich. Organizacja wystaw, gazetek informacyjnych.
Uroczyste apele tematyczne.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 481/401

liczba imprez: 47
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 418

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

164

Kształtowanie wśród wychowanków
postaw tolerancji i akceptacji wobec
osób zakażonych i chorych.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Organizowanie konkursów plastycznych i literackich w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Realizacja
autorskiego programu edukacyjnego "Lekcja tolerancji".
Realizacja zajęć edukacyjnych "Zdrowe ciało i umysł", "Kim
jestem - kim mogę być?", "Zdrowie - bezcenny dar",
"Antydyskryminacja", "Rozumiem, nie boję się, akceptuję".
Prowadzenie zajęć dla wychowanków w zakresie Treningu
Zastępowania Agresji. Promowanie szacunku wobec siebie i
innych, samoakceptacji, budowania poczucia własnej wartości,
odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, wdrażanie do
krytycyzmu wobec treści obecnych w środkach masowego
przekazu.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 432/467

liczba inicjatyw: 33

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

165

Działania edukacyjne w zakresie
przeciwdziałania stygmatyzacji i
dyskryminacji przez wychowanków ZP
i SdN osób zakażonych wirusem HIV
oraz osób chorych na AIDS.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Realizacja programu "Myśl pozytywnie" opartym na wspieraniu
rodzin wychowanków, promowaniu tolerancji, dialogu i wolności
od przemocy. Zajęcia warsztatowe, pogadanki, skłanianie do
refleksji. Wskazywanie miejsc gdzie można znaleźć pomoc telefon zaufania. Nawiązanie do kulturowych i społecznych
czynników wpływających na stygmatyzację. Projekcja filmu "Witaj
w klubie".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 395/274

liczba inicjatyw: 52

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

166

Współpraca z lokalnymi oddziałami
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych i ośrodkami zdro
wia.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Organizowanie zajęć profilaktycznych z udziałem psychologów,
pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i pracowników
służby zdrowia. Organizowanie konkursów tematycznych.
Realizacja programu "Profilaktyka uzależnień od substancji
psychoaktywnych", "Kochać odpowiedzialnie".
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych AA, AN.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 398/261

liczba działań edukacyjnych: 71

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia profilaktyczne poszerzające
wiedzę z zakresu HIV/AIDS.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Zajęcia profilaktyczne w ramach programu "ARS, czyli jak dbać o
miłość". Promowanie wśród wychowanków wiedzy o możliwości
wykonania testów u ich partnerek, szczególnie w czasie ciąży.
Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla
wychowanek w ciąży. Spotkania z położną. Promowanie hasła
"jeden test - dwa życia".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 38/26

liczba inicjatyw: 17
liczba wykonanych testów w PKD:
11

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

168

Informowanie wychowanków o
możliwościach wykonania
anonimowych testów w kierunku HIV.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Pogadanki, broszury informacyjne, spotkania
edukacyjnoprofilaktyczne. Promowanie punktów PKD w
środowisku zamieszkania wychowanków. Prowadzenie
poradnictwa okołotestowego. Umożliwienie badań testowych.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 220/160

liczba wykonanych testów: 30

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

169

Realizacja zajęć obejmujących
tematykę związaną z HIV i AIDS oraz
chorobami przenoszonymi drogą
płciową w szkole.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Lekcje wychowawcze, lekcje biologii: Realizacja projektów
edukacyjnych: "Dziękuję NIE...!", "Dziękuję, nie biorę!", "Choroby
przenoszone drogą płciową a antykoncepcja", "ABC wiedzy i
AIDS" - ryzyko zakażenia, skazanie zagrożeń wynikających z
odejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. W ramach
zajęć edukacyjnych WDŻ - profilaktyka HIV, AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową, "Profilaktyka na co dzień". Zajęcia
wg scenariusza "Nie tak piękni nastoletni". Promowanie stron
internetowych Cd4.pl, AIDS.gov.pl

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 271/263

liczba działań/inicjatyw: 76
liczba odbiorców: 263

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

170

Prowadzenie działań edukacyjnych
promujących zachowania prozdrowotn
e.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Zajęcia promujące zachowania prozdrowotne, zajęcia o
charakterze psychoedukacyjnym dotyczące seksualności
człowieka. Spotkania z pracownikami służby zdrowia. Obchody
Światowego Dnia Zdrowia. Realizacja programu "ARS, czyli jak
dbać o miłość.", terapia "CANDIS", psychoterapia uzależnień.
Realizacja autorskiego programu "Potęga zagrożeń wirusa HIV i
Choroby AIDS". Promowanie bezpiecznych zachowań
seksualnych, promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego.
Organizowanie i przeprowadzenie "Biegu dla zdrowia".

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 219/110

liczba działań/inicjatyw: 21
liczba odbiorców: 110

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

171

Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja szkoleń i kursów wewnątrzzakładowych wśród
skierowane do funkcjonariuszy i
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Dystrybucja
pracowników Służby Więziennej.
materiałów edukacyjno- informacyjnych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

pracownicy służb mundurowych:
/6566

liczba odbiorców: 6566
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
konferencji, kursów, szkoleń
wewnątrzakładowych - 84

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

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

osoby pozbawione wolności: /98647

liczba odbiorców: 98647

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

173

Propagowanie zdrowego stylu życia i
unikania zachowań ryzykownych.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Poszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zachowań ryzykownych
będących przyczyna zakażeń. Organizowanie konkursów
tematycznych, pogadanek, spotkań z pracownikami służby
zdrowia, wykonanie gazetek. Prowadzenie programów
profilaktyczno-socjoterapeutycznych m.in. "Razem przeciw
zakażeniom", "W zdrowym ciele zdrowy duch". Wdrożenie
programu szkoleniowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej "I ty możesz zostać bohaterem". Zajęcia
edukacyjno-motywujące "Profilaktyka uzależnień od substancji
psychoaktywnych. Prowadzenie terapii uzależnień. Konsultacje
psychiatryczne, psychologiczne i pedagogiczne. Zajęcia grupowe
"Kochać odpowiedzialnie", "Stop AIDS". Organizowanie
konkursów plastycznych, wystaw, gazetek.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 430/340

liczba projektów: 66
liczba odbiorców: 340
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 344

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

174

Prowadzenie edukacji i wsparcia
psychologicznego dla osób z grup ryz
yka.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Zwiększenie dostępu do informacji o HIV i AIDS. Dystrybucja
ulotek i broszur informacyjnych. Realizacja programu "Potęga
zagrożeń". Tworzenie gazetek ściennych, wystaw, plakatów
informacyjnych. Edukacja o funkcjonowaniu PKD - wizyty
poglądowe.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 201/90

liczba porad: 47
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 139

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

175

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne
dotyczące uzależnień w ramach
programu "Profilaktyka na co dzień".
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących zachowań
ryzykownych i zagrożeń wynikających z tych zachowań.
Dystrybucja materiałów informacyjnych, ulotek, prezerwatyw.
Poradnictwo dotyczące stosowania środków zminiejszających
ryzyko zakażenia.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 87/58

liczba porad: 50
liczba odbiorców: 58
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 56
liczba wydanych prezerwatyw,
chusteczek lateksowych i
lubrykantów: 163
liczba projektów/programów: 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

176

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: /200

liczba programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
pacjentów leczonych
substytucyjnie na dzień
31.12.2020 r. - 200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
545111,37
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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177

Wspieranie i promowanie testowania
w kierunku HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

178

Prowadzenie spotkań informacyjnych, poradnictwo personelu
medycznego. Badania nowych wychowanków. Realizacja zajęć
edukacyjnych na temat honorowego krwiodawstwa. Tworzenie
mapy punktów diagnostyczno-konsultacyjnych z uwagi na miejsca
zamieszkania wychowanków.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 71/143

liczba klientów: 104

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

Profilaktyka przedekspozycyjna.
Realizacja projektów edukacyjnych "Zdrowe ciało i umysł".
————————————————— Edukacja z zakresu ochrony przed zakażeniem. Spotkania
zakłady poprawcze i schroniska dla
edukacyjne z pracownikami służby zdrowia.
nieletnich

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 107/111

liczba porad: 102
liczba kampanii/informacji: 30

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

179

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych
wolności zakażonych HIV, chorych na
AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby zakażone HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)
osoby, które przebyły inne choroby
przenoszone drogą płciową

liczba odbiorców: 140171
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
pogadanek, audycji radiowych 1364

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

180

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do Realizowanie leczenia antyretrowirusowego we wszystkich
osoby leczone antyretrowirusowo
leczenia antyretrowirusowego osobom podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności zgodnie (ARV): /229
pozbawionym wolności zakażonym
z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 120
liczba odbiorców: 229

181

Zapewnienie osobom pozbawionym
Współpraca z ośrodkami referencyjnymi prowadzącymi leczenie
wolności ujednoliconej diagnostyki
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w ramach Krajowego
specjalistycznej wykonywanej przez
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
certyfikowane laboratoria
monitorujące zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań wykonanych w kierunku
wykrycia zakażenia HIV - 1932
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń poziomu
wiremii - 318
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 -358

Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób
pozbawionych wolności w tym zakażonych HIV, chorych na AIDS.
Zapewnienie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS.
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osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV): /229

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
259282,42

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
61571,76
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

182

Działania informacyjne w zakresie
Realizacja szkoleń i kursów oraz zapewnienie materiałów
postępowania poekspozycyjnego dla informacyjno – edukacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników
wszystkich grup zawodowych Służby Służby Więziennej.
Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

183

Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej.
Prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

pracownicy służb mundurowych

Pozyskiwanie i analiza kwartalnych, rocznych sprawozdań
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przesłanych z Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej.
przedstawiciele Krajowego Centrum
Kontrole podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, ds. AIDS
realizowane przez Centralny Zarząd SW i Lekarzy Naczelnych
Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej. Prowadzenie
informatycznej bazy danych w zakresie realizacji leczenia
antyretrowirusowego.

liczba ekspozycji: 79
liczba szkoleń: 107
liczba odbiorców: 7134

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1260,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba osób objętych leczeniem
antyretrowirusowym (ARV): 229

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

Razem:
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867 925,55

Data wygenerowania: 2021-05-12

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

184

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.

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

liczba odbiorców: 168

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

185

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

Gromadzenie danych epidemiologicznych na podstawie zgłoszeń
dokonywanych przez lekarzy oraz kierowników laboratoriów oraz
weryfikacja pozyskanych danych na temat:
a) nowo wykrytych zakażeń HIV;
b) nowych rozpoznań AIDS;
c) zgonów z powodu HIV/AIDS
zgodnie ze standardami przyjętymi w Europie.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
pracownicy PKD
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 947
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 48

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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186

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.
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osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
pracownicy laboratoriów
realizatorzy Programu
pracownicy placówek wykonujących
badania

Wskaźnik dodatkowy 1: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS w Biuletynie
chorób zakaźnych i zatruć w
Polsce.

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

187

Publikacja danych dotyczących
HIV/AIDS w Polsce na stronie internet
owej.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Dwutygodniowe 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.
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osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
pracownicy laboratoriów
realizatorzy Programu

Wskaźnik dodatkowy 1:
Dwutygodniowe informacje
podsumowujące dane z nadzoru
epidemiologicznego nad
HIV/AIDS dostępne na stronie
internetowej NIZP-PZH. 9http://w
wwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld
/2020/index_mp.html)

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

188

Współpraca z Europejskim Centrum
ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biurem Regionalnym
Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Uzależnień (EMCDDA)
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Przygotowanie i przekazanie danych do raportów dla
Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień
(EMCDDA).
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pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
realizatorzy Programu
pracownicy placówek wykonujących
badania

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

Planowana kwota: 3400,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

189

Kampania edukacyjno-informacyjna
Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca testowania w
dotycząca testowania w kierunku HIV kierunku HIV prowadzona w latach 2018-2020
prowadzona w latach 2018-2020
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

inni: 100000/

190

Kampania edukacyjno-informacyjna
Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca testowania w
dotycząca testowania w kierunku HIV kierunku HIV prowadzona w latach 2018-2020
prowadzona w latach 2018-2020
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

inni: 100000/

Planowana kwota:
17700,00
Wydatkowana kwota: 0,00

191

Świadomi młodzi
Przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zakażeń HIV
————————————————— oraz AIDS, które ma na celu zmniejszenie liczby nowych zakażeń
Fundacja Edukacji Społecznej
HIV. Umowa wieloletnia do 2021

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

192

Żyj odpowiedzialnie VI
Przekazanie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zakażeń HIV
————————————————— oraz AIDS, które ma na celu zmniejszenie liczby nowych zakażeń
Zjednoczeniem Na Rzecz Żyjących z HIV. Umowa wieloletnia do 2021
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1600/

Planowana kwota: 2880,00
Wydatkowana kwota: 0,00

193

Poradnictwo okołotestowe związane z Poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność
testowaniem na obecność HIV
HIV
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

ogół społeczeństwa: 5000/

Planowana kwota:
39530,00
Wydatkowana kwota: 0,00

194

Poradnictwo okołotestowe związane z Poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność
testowaniem na obecność HIV
HIV
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

ogół społeczeństwa: 8000/

Planowana kwota:
25212,00
Wydatkowana kwota: 0,00

195

Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem w kierunku HIV.
—————————————————
Stowarzyszenie POmoc Socjalna

ogół społeczeństwa: 700/
inni

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

196

„Połączenia CTRLowane" - program
Warsztaty, spotkania edukacyjne dla studentów warszawskich
edukacyjno-informacyjny dotyczący
uczelni.
profilaktyki zakażeń HIV i STI
ZADANIE WIELOLETNIE 2018 -2020.
—————————————————
Stowarzyszenie Program STACJA,
Społeczny Komitet D/s Aids

inni: 3000/

Planowana kwota:
21100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)
wykonujących anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV
połączone z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym
(poradnictwo przed i po teście, wykonanie testu).

liczba kampanii: 1
liczba konferencji: 1
liczba imprez: 3

Planowana kwota:
17700,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

197

Szkolenie dla przedstawicieli
placówek stacji sanitarno epidemiologicznych, służby zdrowia i
oświaty z zakresu profilaktyki HIV/
AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielono dotacji
Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu na
zorganizowanie konferencji szkoleniowej z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS dla przedstawicieli placówek stacji sanitarno epidemiologicznych, służby zdrowia i oświaty. Z uwagi na
pandemię Covid-19 i obostrzenia sanitarne konferencja odbyła się
w formie transmisji online. Konferencja pod nazwą "Profilaktyka
HIV/AIDS - trudny temat w pandemii" odbyła się dnia 18.12.2020
roku, wzięło w niej udział 130 osób.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba stron/liczba odsłon: 184
liczba użytych mediów
społecznościowych: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób bioracych udział w
konferencji - 130

198

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

Wsparcie finansowe PKD.
Z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku udzielono
dotacji celowej:
1. Gminie Jelenia Góra - przekazano środki finansowe w
wysokości 10 000,00 zł na wynagrodzenia doradcy i pielęgniarki w
ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds.
HIV/AIDS, opłaty za przeprowadzone analizy pobranych próbek, a
także zakup drobnych artykułów medycznych. PKD mieści się w
budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej. Otrzymana dotacja pozwoliła na całoroczne
prowadzenie punktu dwa dni w tygodniu, co wpłynęło na
zwiększoną dostępność dla pacjentów oraz przyspieszenie
wydawania wyników. W 2020 r. w Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym testy wykonało ogółem 467 osób (w tym w
drugiej połowie roku z dotacji Województwa Dolnośląskiego 248
osób).
2. Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu w wysokości 12 000,00 zł na dofinansowanie Punktu
Anonimowego Pobrania Krwi HIV w Wałbrzychu, w tym na: koszty
osobowe doradcy Krajowego Centrum ds. AIDS i pielęgniarki oraz
zakupów drobnego sprzętu medycznego do pobrania krwi. Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS w Wałbrzychu działa przy
Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala
im. dra A. Sokołowskiego. W 2020 roku zostało przebadanych 141
osób, liczba wyników dodatnich HIV – 0 osób, liczba kobiet w
ciąży – 7 osób, liczba wyników dodatnich HCV i kiła – łącznie 5
osób.
3. Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Publicznemu ZOZ w
Zgorzelcu w wysokości 3 200,00 zł na dofinansowanie Punktu
Anonimowego Pobrania Krwi w Kierunku HIV w Zgorzelcu
(zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych,
wynagrodzenie personelu, spotkania wspierające dla osób
żyjących z HIV/AIDS, zakup niezbędnych materiałów biurowych,
środki czystości i dezynfekujące, wystawienie punktu informacyjnoedukacyjnego z okazji Światowego Dnia AIDS). Przeprowadzono

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
676/676

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 676
liczba konsultacji: 676
liczba wykonanych testów: 627
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 6800,00
Wydatkowana kwota:
6800,00

Planowana kwota:
25200,00
Wydatkowana kwota:
25200,00

49 porad przed testem i 19 porad po teście. Wykonano 19 testów
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV. Liczba wyników
dodatnich HIV – 0 osób. Do PKD w 2010 roku zgłosiło się 100 %
osób z woj. Dolnośląskiego, w tym ok. 90 % stanowiła ludność
powiatu zgorzeleckiego.
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Zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Wsparcie finansowe programu leczenia substytucyjnego.
Z budżetu województwa dolnośląskiego udzielono dotacji celowej
Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny ZOZ w
wysokości 30 000,00 zł na realizację programu leczenia
substytucyjnego, w tym zwiększenie dostępności usługi terapii
indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem leczenia substytucyjnego, ich rodzin oraz
oczekujących na terapię. Program realizowany był w Ośrodku
Profilaktyczno-Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii
Uzależnień WCZ SP ZOZ. Liczba pacjentów w programie
substytucyjnym 310 osób. Z programu skorzystało 2 810 osób.
Udzielono 2 639 porad indywidualnych. Przeprowadzono 779
terapie indywidualne dla osób uzależnionych i
współuzależnionych.

osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości): 310/310

liczba programów: 1
liczba odbiorców: 2810
liczba osób włączonych do
leczenia substytucyjnego: 310

Razem:
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00

62 000,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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Światowy Dzień AIDS (2020).
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

W związku z obchodami Światowego Dnia AIDS upowszechniano
na stronie internetowej urzędu www.kujawsko-pomorskie
informację nt. możliwości bezpłatnego i anonimowego testowania
w kierunku HIV w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych.
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Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym (2020).
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

202

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie, połączone z
poradnictwem przed i po teście (2020)
.
—————————————————
Fundacja Parasol

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

liczba tytułów publikacji: 1

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

W ramach zadania upowszechniono na stronie internetowej
ogół społeczeństwa
urzędu www.kujawsko-pomorskie.pl informację na temat
działalności Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych i możliwości
bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV.

liczba PKD: 2

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

W ramach zadania zleconego Fundacji Parasol funkcjonowały
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
dwa Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne: w Toruniu i
800/750
Bydgoszczy. W ramach zadania:
a) wykonywano anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV,
b) prowadzono profesjonalne poradnictwo przed i potestowe,
c) kierowano osoby z wykrytym zakażeniem HIV do
specjalistycznych placówek – Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy,
d) gromadzono dane epidemiologiczne dotyczące dróg zakażeń i
ryzykownych zachowań podejmowanych przez osoby zgłaszające
się do PKD,
e) prowadzono akcję informacyjną o możliwości wykonania testu
poprzez dystrybucję plakatów i ulotek w toruńskich akademikach,
aptekach i przychodniach oraz na stronie internetowej.

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 750
liczba wykonanych testów: 738

Razem:
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Planowana kwota:
28000,00
Wydatkowana kwota:
16635,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
54774,09
Wojewoda: 13425,83
Urząd Miasta: 11320,00

16 635,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Udział w obchodach Światowego Dnia Zamieszczenie na stronie internetowej ROPS w Lublinie informacji ogół społeczeństwa
AIDS
nt. Światowego Dnia AIDS i promocja Akcji Czerwona Kokardka
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Udział Eksperta Wojewódzkiego ds.
Informacji o Narkotykach i Narkomanii
w konferencjach i spotkaniach
związanych z tematyką narkomanii i H
IV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i
inni
Narkomanii w konferencjach i spotkaniach związanych z tematyką t.j.Ekspert Wojewódzki ds. Informacji
narkomanii i HIV/AIDS. W 2020 roku EW uczestniczył w
o Narkotykach i Narkomanii: 1/
następujących spotkaniach:
- webinarium dotyczące wyników ankiety nt wpływu COVID-19 na
system pomocy osobom uzależnionym, użytkowników narkotyków
oraz rynek narkotykowy w początkowym okresie pandemii.
- webiarium nt wyników badania ESPAD z 2019 r.
- spotkanie EW nt bieżącej sytuacji w obszarze problemów
narkotyków i narkomanii oraz planowanych zmian
instytucjonalnych
- udział w szkoleniu ASAP z profilaktyki dla przedstawicieli
samorządów
Wszystkie spotkania miały charakter on-line.

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 1
liczba wykładów eksperckich: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Udział w konferencjach i spotkaniach
związanych z tematyką narkomanii i H
IV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział w konferencjach i spotkaniach związanych z tematyką
narkomanii i HIV/AIDS, w tym:
- udział w konferencji pn. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie" organizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Popularyzacja kampanii społecznych i
materiałów informacyjnych w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Zamieszczenie na stronie internetowej i na funpage ROPS w
Lublinie informacji przesłanych przez KC ds. AIDS i organizacje
działające w obszarze profilaktyki HIV/AIDS, w tym:
- Dzień pamięci o zmarłych na AIDS
- Koniec AIDS - kampania społeczna zachęcająca do domowego
testowania
- Europejski Tydzień Testowania
- materiały informacyjne nt. zapobiegania zakażeniom COVID-19

ogół społeczeństwa

liczba tytułów publikacji: 4
liczba użytych mediów
społecznościowych: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Udostępnienie na stronie internetowej
ROPS w Lublinie danych o
placówkach i instytucjach działających
w obszarze HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Umożliwienie podmiotom dostępu do Informatora o instytucjach
działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubelskim.
Informator opublikowany na stronie internetowej ROPS w Lublinie

ogół społeczeństwa

liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Upowszechnianie materiałów
Upowszechnianie na stronie internetowej ROPS w Lublinie
skierowanych do różnych grup docelo kolejnych numerów biuletynu informacyjnego "Kontra"
wych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

ogół społeczeństwa
konsultanci krajowi i wojewódzcy
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba tytułów publikacji: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Udział w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział pracowników ROPS w Lublinie w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
tym:
- zapoznanie się z projektem rocznego harmonogramu realizacji
zadań Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021 na rok 2021
opracowanego przez Zespół

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 1

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

210

Przygotowanie Raportu Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informajci o
Narkotykach i Narkomanii
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Opracowanie przez Eksperta Wojewódzkiego Raportu
dotyczącego sytuacji związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.
Raport zawiera też informacje na temat instytucji i placówek
udzielających pomocy i wsparcia w zakresie leczenia, poradnictwa
i innych świadczeń dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
pracownicy PKD
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

raport/informacja z bazy: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zadanie z zakresu realizacji
obowiązku sprawozdawczego
wynikającego z realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2
021
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

- przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań określonych w
Harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za 2019 r.
- przygotowano Harmonogram realizacji zadań w ww. zakresie na
2021 r.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba publikacji: 2

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Webinar: "HIV/AIDS - co każdy
wiedzieć powinien".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Z uwagi na trwającą epidemię wywołaną przez Sars-CoV - 2
zorganizowano wykład on-line na stronie facebookowej
@zdrowelubuskie , który dotyczył profilaktyki HIV/AIDS. Wykład
poprowadziła dr Joanna Dec-Pietrowska z Collegim Medicum
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

ogół społeczeństwa
ogłół społeczeństwa: /1300

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 1300

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

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS 01.12.2020 r.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Główną ideą działań prowadzonych w czasie Wojewódzkich
ogół społeczeństwa: 1500/100000
Obchodów Światowego Dnia AIDS jest popularyzowanie wiedzy
na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz
zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących
z testowania w kierunku HIV, konieczności pomocy ludziom
zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim. W
dniu 01.12.2020 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w
Łodzi zrealizowało debatę telewizyjną pn. „AIDS w czasach
pandemii”, która została wyemitowana na antenie Telewizji
Polskiej Oddział Terenowy w Łodzi. Uczestnikami nagrania byli:
Zbigniew Ziemba - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego;
Anna Marzec – Bogusławska – Dyrektor Krajowego Centrum ds.
AIDS; dr n. med. Anetta Bartczak – Konsultant dla Województwa
Łódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, lekarz Oddziału
obserwacyjno-zakaźnego i chorób wątroby - Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi; dr
hab. med. Elżbieta Jabłonowska – pracownik Kliniki Chorób
Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
lekarz Oddziału Chorób Zakaźnych Tropikalnych i Pasożytniczych
dla Dorosłych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr
Wł. Biegańskiego w Łodzi. Podsumowaniem Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia AIDS był koncert Krzysztofa
Antkowiaka przy akompaniamencie fortepianu, który
wyemitowano na antenie Radia Łódź. Po koncercie odbyło się
spotkanie profilaktyczne na temat HIV/AIDS z udziałem m. in.
Krzysztofa Antkowiaka, Małgorzaty Rudnickiej – kierownika
Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
Stowarzyszenia „MONAR” w Sokolnikach, dr hab. med. Elżbieta
Jabłonowska – pracownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarza Oddziału Chorób
Zakaźnych Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł.
Biegańskiego w Łodzi.

liczba imprez: 1

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
42300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie online pn. „Zakażenia HIV –
aspekty medyczne i psychospołeczne.
Jak chronić siebie i innych”
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat diagnostyki
zakażeń, naturalnego przebiegu zakażenia, zasad i możliwości
leczenia HIV/AIDS, oceny ryzyka i postępowania
poekspozycyjnego, wpływu sfery psychologicznej i społecznej na
podejmowanie zachowań ryzykownych, zarówno w wymiarze
indywidualnym – jednostkowym, jak i w wymiarze społecznym,
kształtowania właściwych postaw w zakresie HIV/AIDS,
stereotypów i lęków w kontaktach i pracy z osobami zakażonymi.

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 123

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
2380,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

pracownicy oświaty: 50/
pracownicy socjalni: 50/
pracownicy służb mundurowych:
50/123
inni: 50/
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Współpraca z lokalnymi mediami
(telewizja, radio, prasa) w zakresie
produkcji, emisji programów
telewizyjnych oraz audycji radiowych
o tematyce poświęconej HIV/AIDS.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Eektem Porozumień Ramowych zawartych pomiędzy
ogół społeczeństwa: 15000/620000
Województwem Łódzkim a mediami: Oddziałem Terenowym
Telewizji Polskiej S. A. z siedzibą w Łodzi, Radiem Pasmo
Piotrków, Radiem - Media Ziemi Wieluńskiej i Radiem Łódź było
dofinansowanie produkcji i emisji programów poświęconych
problematyce uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony i promocji zdrowia - zapobieganie HIV/AIDS:
- zrealizowano 1 odcinek programu „W społecznym labiryncie”
wyemitowane na antenie Telewizji Polskiej S. A. Oddział
Terenowy w Łodzi dotyczący problematyki HIV/AIDS;
- zrealizowano 1 audycję programu „Współczesne problemy
społeczne. Pomoc jest bliżej niż myślisz” wyemitowane na antenie
Radia Pasmo Piotrków dotyczącą problematyki HIV/AIDS;
- zrealizowano 1 audycję z cyklu „Nie bądź obojętny”
wyemitowanych na antenie Radia Łódź dotyczącą problematyki
HIV/AIDS;

liczba obszarów tematycznych: 4

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
10098,27
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – działania z zakresu
przeciwdziałania HIV/AIDS w 2020 r.
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego ul. Zachodnia 97
Łódź

Nazwa zadania: Nie pozwól na zakażenie!
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/1389
Celem zadania było zorganizowanie w szkołach
ponadpodstawowych w województwie łódzkim zajęć
psychoedukacyjnych w zakresie przeciwdziałania HIV / AIDS,
podczas których realizatorzy przekazywali uczniom podstawową
wiedzę na temat dróg zakażeń wirusem HIV i sposobów ochrony
własnego zdrowia o charakterze profilaktycznym, jak i informowali
o możliwości skorzystania z preparatów antyretrowirusowych
przez osoby będące nosicielami.

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 1389

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
10118,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zespół ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Zespół ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS

Do zadań zespołu należy: opracowywanie na podstawie
Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021,
szczegółowych rocznych harmonogramów realizacji zadań
Programu; koordynowanie na terenie województwa łódzkiego
realizacji działań wynikających z rocznych harmonogramów;
współpraca z Krajowym Centrum do Spraw AIDS, koordynatorem
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS; monitorowanie i analiza aktualnej sytuacji z
zakresu zakażeń HIV i zachorowalności na AIDS w województwie
łódzkim; analiza wniosków i uwag zgłaszanych w trakcie prac
Zespołu.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 11
liczba raportów/analiz: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

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

ogół społeczeństwa
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Szkolenie pn. „Zlecanie i rozliczanie
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego w obszarze polityki
społecznej z wykorzystaniem nowych
aktów wykonawczych do ustawy o
działalności pożytku publicznego i o w
olontariacie”
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

W dniach 04, 05, 10 i 12 lutego 2020 r. w siedzibie Regionalnego przedstawiciele organizacji
Centrum Polityki Społecznej odbyło się szkolenie skierowane do
pozarządowych: /140
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu
województwa łódzkiego. Celem szkolenia było zapoznanie
uczestników
z najnowszymi wzorami dokumentów z zakresu zlecania i
rozliczania zadań publicznych województwa łódzkiego w obszarze
polityki społecznej z wykorzystaniem nowych aktów
wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Szkolenie przeprowadzone było w formie
warsztatowej. Zakres tematyczny szkolenia obejmował omówienie
wzoru oferty, ramowego wzoru umowy realizacji zadania oraz
sprawozdania z realizacji zadania, w oparciu o Rozporządzenie
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z
dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Podczas szkolenia
uczestnicy otrzymali niezbędne materiały dydaktyczne.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
organizacji biorących udział w
szkoleniach: 93

Razem:

STRONA 109 z 177

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
421,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

65 317,27

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Edukacja i informacja w zakresie HIV/
AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu
zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie
uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 r.,
Województwo Małopolskie przekazało dotacje w wysokości 600
000 zł, w tym m.in.:
• 30 168 zł na realizację zadania pt.: Noclegownia dla
narkomanów przez Stowarzyszenie MONAR, Małopolski Zespół
Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych Monar w Wieliczce.
Odbiorcami były osoby bezdomne uzależnione od narkotyków,
przebywające na terenie miasta Krakowa oraz okolicznych miast.
Celem programu było m.in. ograniczenie zakażeń HIV, HCV,
HBS, SARS-CoV-2 i innych chorób związanych z zażywaniem
narkotyków oraz uzyskanie poprawy stanu zdrowia u osób
czynnie uzależnionych poprzez uczestnictwo w zajęciach
informacyjno-edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek
(wymieniono około 483 igieł i 313 strzykawek), konsultację
medyczną. Zadanie ukierunkowane zostało na podniesienie
wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem narkotyków
i ograniczenie skali używania substancji psychoaktywnych i
związanych z tym szkód zdrowotnych.
• 87 881 zł na realizację zadania pt.: DROP-IN KRAKOWSKA 19
przez Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i
Terapii Uzależnień w Krakowie. Celem zadania było prowadzenie
centrum zintegrowanej pomocy i redukcji szkód DROP-IN
KRAKOWSKA 19 z szerokim wachlarzem działań istotnych z
punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego i pomocy
społecznej. Działania te skierowane były do osób używających
narkotyki w sposób problemowy i osób uzależnionych od
narkotyków. W związku z ryzykownymi wzorcami przyjmowania
narkotyków (np. iniekcje) osoby te były w wysokim stopniu
narażone na zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew
(HIV, HBV, HCV i inne), a z uwagi na społeczne konsekwencje –
były one zagrożone ubóstwem i bezdomnością. Istotą projektu
było prowadzenie miejsca dziennego przebywania osób
uzależnionych od narkotyków z możliwością wdrażania wobec
nich działań edukacyjnych, informacyjnych oraz – wobec tych,
którzy używają narkotyków dożylnie – prowadzenia wymiany igieł i
strzykawek, a także dystrybuowania innych materiałów harm
reduction (gazików spirytusowych, wody do iniekcji, bandaży,
prezerwatyw i innych).
• 21 840 zł na realizację zadania pn. Czyste Bity przez
Stowarzyszenie MONAR. W ramach realizacji zadania
prowadzono działania informacyjno-edukacyjne m.in. na temat
zapobiegania szkodom związanych z ryzykownymi zachowaniami

osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby pozbawione wolności: /30
inni: /900
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /30
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno – prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni)

STRONA 111 z 177

Finansowanie
Pozostałe

nakład: 900
liczba odbiorców: 1868
liczba wydanych tytułów: 3
liczba projektów/programów: 5

Planowana kwota:
243894,00
Wydatkowana kwota:
243894,00

seksualnymi tj. przekazywanie wiedzy na temat HIV/HCV/STI,
promowanie odpowiedzialnych wzorców zachowań seksualnych
oraz dystrybucję materiałów bezpośrednio redukujących szkody:
prezerwatywy, lubrykanty.
• 75 209 zł na realizację zadania pt.: Program Przeciwdziałania
Młodzieżowej Patologii Społecznej – profilaktyka uzależnień –
program autorski przez Fundacje Praesterno w Krakowie. Jednym
z celów zadania było prowadzenie działań edukacyjnych
informujących o zagrożeniach związanych z sięganiem po
substancje psychoaktywne poprzez opracowanie, wydanie i
dystrybucję broszur dla młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli
dot. przemocy domowej, profilaktyki uzależnień oraz problematyki
chorób przenoszonych drogą płciową, szczególnie HIV/AIDS.
• 28 796 zł na realizację zadania pn. „Parasol więzienny” przez
Centrum Profilaktyki i edukacji społecznej PARASOL. W ramach
zrealizowanego zadania odbyły się profilaktyczne spotkania
grupowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz
psychoedukacyjnym z więźniami zakładów karnych oraz
funkcjonariuszami placówek na temat m.in. HIV oraz innych
chorób współistniejących z uzależnieniem. W ranach projektu
odbywały się również spotkania indywidualne z beneficjentami
oraz udzielono konsultacji i porad. W zajęciach wzięło udział 30
osadzonych.
Razem:
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243 894,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Realizacja zadania publicznego
dotyczącego podniesienia poziomu
akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich pod tytułem:Sesja Naukowa
"Współczesne nurty w pomocy
psychologicznej dla pacjentów HIV/AI
DS".
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej RES HUMANAE

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Celem zadania było zorganizowanie sesji naukowej poświęconej
zagadnieniom zdrowia psychicznego, opiece psychologicznej i
psychiatrycznej nad osobami żyjącymi z wirusem HIV w dobie
epidemii COVID 19. Sesja pt."Współczesne nurty w pomocy
psychologicznej dla pacjentów HIV/AIDS odbyła się podczas
XXVII Konferencji "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie", która organizowana była z okazji Światowego
Dnia AIDS.

inni: 500/719

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba konferencji: 1

Planowana kwota:
19850,00
Wydatkowana kwota:
19850,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 19850,00

Razem:

STRONA 114 z 177

19 850,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Napisanie, zredagowanie i
Napisanie, zredagowanie i zamieszczenie w prasie oraz w sieci
zamieszczenie w prasie oraz w sieci
internet materiału dotyczącego zapobiegania zakażeniom HIV i
internet materiału dotyczącego
innych chorób przenoszonych drogą płciową
zapobiegania zakażeniom HIV i
innych chorób przenoszonych drogą p
łciową
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

inni: 8000/8000

Finansowanie
Pozostałe

liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5043,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

STRONA 116 z 177

5 043,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

222

Przeprowadzenie wojewódzkiego
konkursu plastycznego dla młodzieży
starszych klas szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych pt.:
"Porozmawiajmy o uzależnieniach
i AIDS.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we
współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Rzeszowie.
Celem konkursu była m.in. popularyzacja zasad zdrowego trybu
życia wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych, zwrócenie
uwagi na problem nowych narkotyków i związanych z ich
używaniem konsekwencji zdrowotnych i prawnych, kształtowanie
pozytywnych wzorców, poszerzenie wiedzy z zakresu
problematyki HIV/AIDS.
Komisja Konkursowa oceniła w sumie 196 prac, które wpłynęły
z 53 szkół województwa podkarpackiego.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczniów, którzy wzięli udział w
konkursie plastycznym - 196
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół, z których wpłynęły prace na
konkurs plastyczny - 53

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4999,95
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Działania profilaktyczne/prewencyjne
dotyczące dystrybucji materiałów
edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS,
pozyskanych w roku 2020 z
Krajowego Centrum ds. AIDS, wśród
pracowników i klientów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pod
karpackiego.
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia i
Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego

Materiały promocyjno-edukacyjne o tematyce HIV/AIDS zostały
rozdysponowane wśród pracowników i klientów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
wyeksponowane i dostępne m.in. stolikach holi i korytarzy urzędu.

ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
osoby powyżej 50 r.ż.
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
inni

poziom dostępności do informacji:
Materiały promocyjne/edukacyjne
o tematyce HIV/AIDS dostępne na
terenie Urzędu Marszałkowskiego
Wojewodztwa Podkarpackiego w
sposób ciagły, od dnia otrzymania
materiałów z Krajowego Centrum
ds. AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w
zakresie przeciwdziałania narkomanii
wynikających z "Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2017-2020".
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie

Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS realizowane były przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pośrednio
w związku z realizacją zadań wynikających z "Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020",
poprzez m.in. ogłoszenie konkursu ofert, którego celem było
wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i
społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych
od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące
m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne,
programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom
przenoszonym drogą krwi - HIV, HBV, HCV, itd.), testowanie w
kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV).

inni
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

liczba programów: 1

STRONA 118 z 177

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00

Razem:

STRONA 119 z 177

24 999,95

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

225

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Upowszechnianie informacji poprzez Zamieszczenie na Portalu Informacyjnym Województwa
Portal Informacyjny Województwa Po Podlaskiego - www.wrotapodlasia.pl, informacji na temat
dlaskiego
obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

liczba tytułów publikacji: 1
liczba użytych mediów
społecznościowych: 1

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

Razem:

STRONA 121 z 177

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

226

Prowadzenie punktu konsultacyjnodiagnostycznego na terenie
Trójmiasta zgodnie ze standardami
Krajowego Centrum ds. AIDS
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

227

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Dofinansowanie funkcjonowania PKD w Gdańsku i Gdyni na
podstawie konkursu ofert (zgodnie z ustawą o zdrowiu
publicznym). Okres obowiązywania umowy: od 19 maja do 10
grudnia 2020 r.

Finansowanie
Pozostałe

klienci PKD, ich rodziny i bliscy: /1286 liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 1286
liczba konsultacji: 2300
liczba wykonanych testów: 1402

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
39974,99
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
inne: 0,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Urząd Miasta: 0,00

Prowadzenie punktu konsultacyjnoFinansowanie funkcjonowania PKD w Słupsku na podstawie
diagnostycznego w Słupsku zgodnie
konkursu ofert (zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym). Okres
ze standardami Krajowego Centrum
obowiązywania umowy od 27 lutego do 10 grudnia 2020 r.
ds. AIDS
—————————————————
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp.
z o.o.

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
350/244

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 244
liczba konsultacji: 244
liczba wykonanych testów: 244

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
38856,53
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

228

Realizacja zadań Wojewódzkiego
Zespołu ds. AIDS - działania promocyj
ne
—————————————————
Członkowie Wojewódzkiego Zespołu
ds. AIDS

Działania promocyjne związane z działalnością Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na terenie województwa pomorskiego:
przygotowanie logo Zespołu, zakup roll-up'u z logo Zespołu,
organizacja zdalnych obchodów 1 grudnia.

inni

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
działań promocyjnych: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
434,19
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

229

Realizacja zadań Wojewódzkiego
Zespołu ds. AIDS - organizacja konfer
encji
—————————————————
Członkowie Wojewódzkiego Zespołu
ds. AIDS

Zorganizowano zdalną konferencję pn. "HIV/AIDS. Kto? Gdzie?
Kiedy? Jak?" skierowaną do przedstawicieli kadry medycznej i
innych zainteresowanych osób w woj. pomorskim. W ramach
konferencji na dedykowanej stronie internetowej od 15 sierpnia do
15 października sukcesywnie publikowano wykłady poświęcone
tematyce HIV/AIDS, dostępne dla zarejestrowanych uczestników.
W sumie opublikowano 7 wykładów. Na zakończenie konferencji,
za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprowadzono
transmisję webinarium w formie Q&A z udziałem ekspertów. Za
udział w konferencji można było certyfikat i 4 punkty edukacyjne
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

pracownicy ochrony zdrowia: 140/46
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /20
inni: /67
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych: /16

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników konferencji - 149

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Urząd Miasta: 4500,00
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Razem:
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83 765,71

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Projekt obejmował cykl warsztatów online dotykających wiedzy na uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
temat HIV/AIDS, m. in: mechanizmy zakażenia, standardy
800/800
testowania, przyczyny zachowań ryzykownych, metody
rodzice: 200/200
zapobiegania zakażeniom oraz środki profilaktyczne. Adresatami
przedsięwzięcia była młodzież szkół. W ramach zadania powstał
film pn. "HIV to nie wyrok", który został dostarczony do 50
placówek edukacyjnych. Filmy zostały udostępniony na kanale
YouTube. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Finansowanie
Pozostałe

230

"HIV to nie wyrok VI"
—————————————————
Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" w
Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała,
Plac Św. Mikołaja 5/8

231

Serwis informacyjny Uzależnienia.
Udział Województwa Śląskiego w dystrybucji kwartalnika
Wydawnictwo 2020
wydawanego przez krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
————————————————— Narkomanii.
Departament Nadzoru Podmiotów
Leczniczych i Ochrony Zdrowia

inni
podmioty ochrony zdrowia: 12/12

liczba tytułów publikacji: 1
nakład: 200

232

Warsztaty psychoedukacyjne dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
„Zabezpiecz Siebie”
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony
Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu
Życia „Rozwój” w Gliwicach 44-100
Gliwice ul. Jagiellońska 2

młodzież powyżej 15 r.ż.: 784/784

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 859
Wskaźnik dodatkowy 1:
konsultacje indywidualne: 49
Wskaźnik dodatkowy 1: warsztaty
online: 49

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

Razem:

17 600,00

Projekt obejmował warsztaty dla młodzieży oraz
szkolenia/konsultacje dla rodziców. Projekt zrealizowany został w
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miast: Gliwice,
Lubliniec, Tarnowskie Góry oraz powiatów gliwickiego i
lublinieckiego. Program był realizowany w formie warsztatów
online z elementami psychoedukacji.
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte poprzez:
- upowszechnienie wiedzy na temat zakażenia wirusem HIV;
- propagowanie postaw, które zmniejszają poziom lęku na temat
HIV/AIDS;
- propagowanie postaw mających na celu zwiększenie tolerancji
wobec osób zakażonych;
- umożliwienie zdobycia umiejętności, które pomagają chronić
przed zakażeniem.
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liczba konferencji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1000
Wskaźnik dodatkowy 1: nagrany
film: 1

Planowana kwota: 7600,00
Wydatkowana kwota:
7600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

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

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

233

Działania związane z obchodami
Upowszechnienie informacji o obchodach 1 grudnia Światowego
Światowego Dnia AIDS
Dnia AIDS na stronie internetowej
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Kielcach

ogół społeczeństwa

liczba tytułów publikacji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odsłon -293

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

234

Działania związane z
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego opublikowano
ogół społeczeństwa
upowszechnianiem informacji o
informację o obchodach w dniu 1 grudnia Światowego Dnia AIDS
obchodach Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

liczba tytułów publikacji: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odsłon - 32

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

235

Konsultacje indywidualne
Prowadzono konsultacje indywidualne dla zainteresowanych
————————————————— nauczycieli nt. metodyki prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki
Świętokrzyskie Centrum
HIV/AIDS
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

pracownicy oświaty: 12/12

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 12

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

236

Webinarium
Zorganizowanie Webinarium pn. "Jak radzić sobie z zagrożeniami psycholodzy
————————————————— zdrowia w czasie pandemii?"
pracownicy oświaty: 31/31
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 31

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

237

Telefon zaufania
Prowadzenie telefonu zaufania dla osób w kryzysie
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 43

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1053,98
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 1053,98

238

Upowszechnianie informacji na
Upowszechnianie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w
ogół społeczeństwa
stronie internetowej
Kielcach informacji o kampanii pn. Europejski Tydzień Testowania
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Kielcach

liczba stron/liczba odsłon: 75
liczba obszarów tematycznych: 1

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

239

Upowszechnianie materiałów edukacy Upowszechnianie materiałów edukacyjnych w ramach realizacji
jnych
zadania publicznego
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

liczba stron/liczba odsłon: 110
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 300

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

ogół społeczeństwa: 43/43

ogół społeczeństwa
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240

Realizacja zadania publicznego
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

Realizacja zadania publicznego pt. "Wspieranie działań
informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie
działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych na terenie
województwa świętokrzyskiego"

ogół społeczeństwa: 180/180

liczba odbiorców: 180
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 15000,00

241

Przeprowadzenie kontroli
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Położnictwa i Ginekologii dla
województwa świętokrzyskiego

Przeprowadzona została kontrola dokumentacji medycznej w 3
oddziałach położniczo-ginekologicznych. Weryfikowano m.in.
obowiązek wykonywania ciężarnych badań w kierunku
nosicielstwa HIV

lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
pracownicy ochrony zdrowia
inni

liczba inicjatyw: 3

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

242

Realizacja zadania publicznego Kontynuacja działalności PKD
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

Realizacja zadania publicznego pt. "Wspieranie działań
informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie
działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie
województwa świętokrzyskiego"

ogół społeczeństwa: 157/157
liczba odbiorców: 157
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży

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

243

Realizacja zadania publicznego Europejski Tydzień Testowania
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

Realizacja zadania publicznego pn. "Wspieranie działań
informacyjno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie
działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych na terenie
województwa świętokrzyskiego"

ogół społeczeństwa: 12/12

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 12

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

244

Wykonywanie badań
Wykonywanie badań w kierunku HCV oraz kiły
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach PKD

klienci PKD, ich rodziny i bliscy

liczba PKD oferująca diagnostykę
w kierunku chorób przenoszonych
drogą płciową: 1

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

245

Porady seksuologa klinicznego i psyc Porady seksuologa klinicznego i psychologa w ramach pracy
hologa
Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach PKD

klienci PKD, ich rodziny i bliscy
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

246

Realizacja zadania publicznego promowanie testowania w kierunku HI
V
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach i
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
PKD

247

248

Realizacja zadania publicznego pn. "Wspieranie działań
informacyjno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie
działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych na terenie
województwa świętokrzyskiego"

inni

liczba punktów testowania: 4

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

Szkolenie
Szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

inni

liczba odbiorców: 29

Planowana kwota:
37600,00
Wydatkowana kwota:
37600,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 37600,00

Sporządzenie w Elektronicznej Bazie
Monitoringowej harmonogramu
działań na rok 2021
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

raport/informacja z bazy: 1

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

Sporządzenie w Elektronicznej Bazie Monitoringowej
harmonogramu realizacji zadań województwa świętokrzyskiego na
2021 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Razem:
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53 653,98

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

249

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Zadanie własne Samorządu
Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie realizowane
przez warmińsko-Mazurskie Oddział
Okręgowy PCK w Olsztynie
—————————————————
Warmińsko-Mazuski Oddział
Okręgowy PCK w Olsztynie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu Olimpiady Promocji |Zdrowego Stylu Życia z
uwzględnieniem zagadnień w zakresie HIV/AIDS wśród dzieci i
młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem Olimpiady było promowanie wiedzy o zdrowym stylu życia
oraz kształtowanie wśród uczniów odpowiednich zachowań i
postaw prozdrowotnych szczególnie w zakresie HIV/AIDS

inni: 751/751

Finansowanie
Pozostałe

liczba inicjatyw: 1
poziom akceptacji społecznej:
wzrost akceptacji

Razem:
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Planowana kwota: 8300,00
Wydatkowana kwota:
8300,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 8300,00

8 300,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

250

Wsparcie działania Punktu
Realizacja umowy na wsparcie działania Punktu KonsultacyjnoKonsultacyjno-Diagnostycznego w
Diagnostycznego
Poznaniu
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
440/440

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 440
liczba konsultacji: 440
liczba wykonanych testów: 440

251

Zakup testów w kierunku HCV i kiły
Zakup szybkich testów w kierunku HCV i kiły wykonywanych u
————————————————— klientów Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego AIDS w
Urząd Marszałkowski Województwa
Poznaniu
Wielkopolskiego w Poznaniu

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
600/600

liczba PKD oferująca diagnostykę
w kierunku chorób przenoszonych
drogą płciową: 1

Planowana kwota: 3532,90
Wydatkowana kwota:
3532,90

252

Udział w pracach grupy na rzecz
Stałe uczestnictwo w pracach grupy za pomocą środków
poprawy jakości w zakresie
komunikacji elektronicznej
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1

liczba działań: 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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Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 10760,00

53 532,90

Data wygenerowania: 2021-05-12

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

253

Zadania realizowane przez Wydział
Współpracy Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zac
hodniopomorskiego
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

Organizacja wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia ogół społeczeństwa: /100000
AIDS. Oświetlenie w dniach 30 listopada - 4 grudnia 2020 roku
mieszkańcy województwa
Wieży Dzwonów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie logiem zachodniopomorskiego
„Czerwonej kokardki” w ramach obchodów Światowego Dnia
AIDS. Ze względu na sytuację związaną z wystąpieniem pandemii
zadanie nie zostało zrealizowane w całości.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 100000

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
861,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 861,00

254

Rozbudowa sieci punktów
anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV oraz
poszerzenie oferty diagnostycznej w
kierunku innych chorób
przenoszonych drogą płciową
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU
w Szczecinie

Testy w kierunku HIV i kiły z poradnictwem przed i po teście
prowadzone były przez certyfikowanych doradców. Każda osoba
przed wykonanym badaniem otrzymała rzetelną, profesjonalną
wiedzę dotyczącą HIV/AIDS, minimalizowania ryzyka w
kontekście sytuacji ryzykownych, zwłaszcza związanych z
aktywnością seksualną.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /560

liczba PKD oferująca diagnostykę
w kierunku chorób przenoszonych
drogą płciową: 1
różnorodność oferty
diagnostycznej: szybie testy na
kiłe

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9569,20
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 2100,00
Marszałek: 9569,00

255

Działania środowiskowe w grupie
kobiet świadczących usługi seksualne
w województwie zachodniopomorskim
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU
w Szczecinie

Zadanie polegało na zapobieganiu zakażeniu HIV, HBV, HCV i
innych chorób przenoszonych drogą płciową wśród kobiet
świadczących usługi seksualne na drogach wojewódzkich m.in
przez dystrybucję prezerwatyw i lubrykantów.

osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług: /114

liczba odbiorców: 113
liczba wydanych prezerwatyw,
chusteczek lateksowych i
lubrykantów: 668
liczba projektów/programów: 1

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 2925,00
Marszałek: 10000,00

Razem:

STRONA 136 z 177

20 430,20

Data wygenerowania: 2021-05-12

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

256

Rozwój wiedzy oraz dostępności do
profilaktyki przedekspozycyjnej.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wyposażenie osób pracujących w punktach konsultacyjnodiagnostycznych, lekarzy POZ, lekarzy innych specjalności w
kompetencje i narzędzia umożliwiające identyfikację osób
mogących odnieść korzyści z włączenia PrEP, przekazanie im
odpowiedniej wiedzy na temat PrEP, zmotywowanie do
profilaktyki i skierowanie do specjalisty.

mężczyźni mający seks z
mężczyznami: 1000/1800

liczba odbiorców: 2100

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

257

Nadzór merytoryczny i koordynacja
działań punktów konsultacyjnodiagnostycznych w województwie doln
ośląskim.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Na terenie województwa dolnośląskiego działają 4 PKD.
Konieczne jest stałe dbanie o podnoszenie kwalifikacji
pracujących w nich osób, o uaktualnianie wiedzy, o przepływ
informacji, o zapewnienie najwyższych standardów
diagnostycznych i terapeutycznych.

mężczyźni mający seks z
mężczyznami: 1500/2500
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
2000/2300

liczba PKD: 5
liczba konsultacji: 4000

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

258

Nadzór merytoryczny, organizacyjny
nad poradniami profilaktycznoleczniczymi działającymi w województ
wie.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Nadzór merytoryczny, organizacyjny nad poradniami
profilaktyczno-leczniczymi działającymi w województwie,
konsultacje udzielane pracującym w nim lekarzom, dbanie o
odpowiedni wysoki standard świadczonych w nich usług
medycznych, dbanie o stałe podnoszenie kompetencji personelu i
o stały rozwój poradni.

osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV): 2500/3700

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 2
liczba odbiorców: 3700

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

Razem:

STRONA 138 z 177

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

259

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Kontynuacja działań z zakresu
Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych
ogół społeczeństwa: /347
zwiększania dostępności do
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV,
diagnostyki zakażeń oraz monitoringu połączone z poradnictwem przed i po teście
działań z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS na terenie województwa.
—————————————————
Fundacja Parasol

Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 347
liczba wykonanych testów: 343

Razem:

STRONA 140 z 177

Planowana kwota:
28000,00
Wydatkowana kwota:
27719,16
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Wojewoda: 27719,16
Marszałek: 32792,70
27 719,16

Data wygenerowania: 2021-05-12

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

260

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS przez
edukację skierowaną do uczniów klas
VII I VIII szkoły podstawowej oraz
uczniów pierwszych klas liceum
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Szkolenie i warsztaty dostarczyły podstawowej wiedzy w zakresie
epidemiologii zapobiegania zakażeniom HIV zasad postępowania
po ekspozycji oraz wiedzy na temat obcowania z osobami
zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS.

261

Wspieranie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
funkcjonujących na terenie
województwa lubelskiego,
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na obecność wirusa ogół społeczeństwa
HIV, połączone z poradnictwem psychologicznym przed i po
inni: 100/79
teście, prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz
wysoki poziom świadczonych usług. Zadanie było realizowane w
terminie 14.10.2020 - 31.12.2020

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/50
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/197

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców - 247 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
organizacji - 2

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
16000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 79
liczba wykonanych testów: 79

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Krajowe Centrum ds. AIDS:
3000,00

Razem:

STRONA 142 z 177

28 000,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Lubuski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

262

Aktualizacja informacji w zakresie HIV
/AIDS
—————————————————
wojewoda lubuski

263

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Aktualizacja informacji w zakresie HIV/AIDS na stronie
internetowej Wojewody Lubuskiego - informacje o stronach
internetowych na temat HIV/AIDS, telefony zaufania, bieżące
komunikaty

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

liczba stron/liczba odsłon: 1
liczba obszarów tematycznych: 2

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

Przeprowadzenie kontroli w zakresie Kontrola dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych w podmiotach kobiety w ciąży
realizacji badań profilaktycznych u
leczniczych realizujących świadczenia z zakresu specjalistki
kobiet w ciąży w wybranych
ginekologiczno-położniczej w kierunku HIV
poradniach ginekologicznopołożniczych na terenie woj. lubuskieg
o
—————————————————
wojewoda lubuski

liczba skontrolowanych
podmiotów: 1

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

264

Informacja o punktach konsultacyjno- Aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie Wojewody
diagnostycznych na terenie woj. lubus Lubuskiego na temat dostępności do punktów konsultacyjnokiego
diagnostycznych na terenie woj. lubuskiego
—————————————————
wojewoda lubuski

ogół społeczeństwa

liczba PKD: 1

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

265

Udział przedstawiciela Wojewody
Planowanie wspólnych działań, sporządzanie sprawozdań z
Lubuskiego w pracach Zespołu
realizacji programu
Koordynującego realizację Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w woj. lubuski
m
—————————————————
wojewoda lubuski

ogół społeczeństwa

liczba zespołów: 1

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

Razem:

STRONA 144 z 177

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Łódzki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

266

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat
HIV/AIDS
—————————————————
Wojewoda Łódzki, Organizacje
pozarządowe

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020
roku warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W ramach
zadania planowano przeprowadzić działania edukacyjne
skierowane do różnych grup społecznych, w szczególności do
uczniów starszych klas szkół podstawowych, liceów, techników,
szkół branżowych oraz ich rodziców. Ponadto ww. warsztaty
planowano przeprowadzić również dla studentów i absolwentów
wyższych uczelni o kierunkach tj. psychologia, socjologia czy
pedagogika. Zajęcia warsztatowe planowano również skierować
do pracowników pomocy społecznej. Jednak ze względu na
ogłoszony w kraju stan epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
Wojewoda Łódzki po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Zespołu
ds. Realizacji Krajowego Programu o nierekomendowaniu
przeprowadzania grupowych zajęć edukacyjnych na terenie szkół,
zakładów pracy i wyraził zgodę na nieogłaszanie w 2020 r.
otwartego konkursu na realizację zadania pn. Warsztaty z zakresu
wiedzy na temat HIV/AIDS .

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 500/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 400/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 800/
pracownicy socjalni: 50/
pracownicy służb mundurowych: 50/
psycholodzy: 50/
terapeuci: 30/

Planowana kwota:
62000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

STRONA 146 z 177

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Małopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

267

1. Przekazywanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej informacji
dotyczących HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową
otrzymanych z KC ds AIDS
jednostkom samorządu terytorialnego
województwa małopolskiego.
2. Włączanie się i/lub udział
pracowników Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w
przedsięwzięcia dotyczące HIV/AIDS
organizowane przez instytucje
zewnętrzne np. KC ds AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Udział w konferencji z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych pt. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie" zorganizowanej przez Fundację Res Humanae i
Krajowe Centrum ds. AIDS, w dniach 30.11-02.12.2020 r.

268

Upowszechnianie informacji na temat
obchodów Światowego Dnia AIDS za
pośrednictwem strony internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

269

Zamieszczanie informacji z zakresu
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych
drogą płciową, w tym kampanii
społecznych Krajowego Centrum ds
AIDS, na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
Zespoły Wojewódzkie

Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 1

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

Upowszechnianie informacji na temat obchodów Światowego Dnia ogół społeczeństwa
AIDS za pośrednictwem strony internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 51 odsłon i 39 wejść
na stronę internetową MUW w
Krakowie, zakładka
Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

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

Zamieszczanie informacji z zakresu problematyki HIV i AIDS na
stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie, zakładka Zdrowie/Zdrowie Publiczne/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Śledzenie
zmian i bieżąca aktualizacja treści zamieszczanych na stronie
internetowej urzędu.

liczba stron/liczba odsłon: 51

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

ogół społeczeństwa

STRONA 148 z 177

270

Promocja Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV wraz z poradnictwem
okołotestowym za pośrednictwem
strony internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Promocja i aktualizacja danych na temat Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym
za pośrednictwem strony internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/ Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 51 odsłon i 39 wejść
na stronę internetową MUW w
Krakowie, zakładka
Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

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

271

1. Udział w pracy Zespołu ds realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim,
powołanego Zarządzeniem Wojewody
Małopolskiego.
2. Współpraca z podmiotami
powołanymi do pracy w Zespole i
innymi realizatorami Programu, w tym
KC ds AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną
występowaniem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w 2020 r.
w województwie małopolskim nie odbyły się posiedzenia Zespołu
ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS, powołanego Zarządzeniem Wojewody
Małopolskiego. Zespół nie podejmował działań w ww. okresie. W
marcu 2020 r. przekazano pocztą elektroniczną Przewodniczącej
Zespołu materiały edukacyjne (do wydruku) dedykowane
koronawirusowi, otrzymane z Krajowego Centrum ds. AIDS celem
przekazania członkom Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim. W rozmowie telefonicznej z
Przewodniczącą Zespołu ustalono, że Zespół będzie kontynuował
działania w 2021 r., jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju na to
pozwoli.

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
Zespoły Wojewódzkie, KC ds. AIDS

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 13

Planowana kwota: 120,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

STRONA 149 z 177

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

272

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Upowszechnienie materiałów
pochodzących z ogólnopolskich
kampanii oraz inicjatyw realizowanych
przez inne podmioty na stronie www.
mazowieckie.pl.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Upowszechnienie materiałów pochodzących z ogólnopolskich
kampanii oraz inicjatyw realizowanych przez inne podmioty na
stronie www.mazowieckie.pl.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: brak
danych

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

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na epidemię COVID

273

Przygotowanie i opublikowanie
Przygotowanie i opublikowanie materiałów związanych ze
materiałów związanych ze Światowym Światowym Dniem AIDS na stronie www.mazowieckie.pl.
Dniem AIDS na stronie www.mazowie
ckie.pl.
Nie zostało zrealizowane ze względu na pandemię COVID
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: brak
realizacji ze względu na pandemię
COVID

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

274

Kontrola podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w zakresie
realizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia dotyczącego opieki
okołoporodowej przez Wydział
Kontroli Mazowieckiego Urzędu Woje
wódzkiego.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

lekarze ginekolodzy/położnicy
kobiety w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia

liczba skontrolowanych
podmiotów: 5

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

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Kontroli w
2020 r. przeprowadził kontrolę w 5 podmiotach leczniczych w
zakresie opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w
okresie ciąży, połogu w poradniach dla kobiet. W trakcie
czynności kontrolnych przeanalizowano 192 karty indywidualnej
dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych, prowadzonej w
postaci historii zdrowia i choroby, na podstawie których ustalono,
że
•
Badanie w kierunku HIV (do 10 tyg. ciąży lub w chwili
pierwszego zgłoszenia się) – badanie wykonano u 178 kobiet
(92,71%), a u 14 pacjentek (7,29%) nie wykonano badania,
•
Badanie w kierunku HIV (33-37 tydzień ciąży) – badanie
wykonano u 174 kobiet (90,63%), a u 18 pacjentek (9,37%) nie
wykonano badania.
W przypadku ustalenia niewykonania ww. badania, w
wystąpieniach pokontrolnych zobowiązano podmioty do
wykonywania badań u wszystkich kobiet ciężarnych, zgodnie
z wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego
opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1756).
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Obsługa administracyjno-techniczna
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Mazowieckim.
Zadania nie zostały zrealizowane ze
względu na pandemię COVID
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu ds. realizacji
ogół społeczeństwa
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w Województwie Mazowieckim.

liczba zespołów: 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

Zadania nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię
COVID

Razem:
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

276

Włączanie się kampanie
Włączanie się kampanie organizowane przez Krajowe Centrum
organizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz ich dalsze popularyzowanie na terenie
ds. AIDS
województwa opolskiego.
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1

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

277

Wywieszenie flagi symbolizującej
Wywieszenie w holu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach ogół społeczeństwa
solidarność z chorymi na AIDS.
23.11.2020 r. - 2.12.2020 r.flagi symbolizującej solidarność z
————————————————— chorymi na AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

liczba kampanii: 1

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

278

Gotowość do włączenia się w
Gotowość do włączenia się w pozostałe akcje organizowane na
pozostałe akcje organizowane na
terenie województwa oraz kraju dotyczące HIV/AIDS
terenie województwa oraz kraju
dotyczące HIV/AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

liczba działań edukacyjnych: 1

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
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Kontynuacja prowadzenia zakładki
tematycznej dotyczącej HIV/AIDS na
stronie Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki; Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia

Bieżąca aktualizacja zakładki polegająca na zamieszczaniu:
- informacji dotyczących szkoleń organizowanych na terenie kraju
o tematyce HIV/AIDS,
- informacji dotyczących liczby zachorowań na AIDS i zgonów z
powodu AIDS wg płci i wieku w województwie opolskim, na
podstawie danych przekazywanych przez WSSE w Opolu,
- biuletynu e-kontra
- informacji o kampaniach organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS,

ogół społeczeństwa
liczba stron/liczba odsłon: 900
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby powyżej 50 r.ż.
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze ginekolodzy/położnicy
położne
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Kontynuacja działań w zakresie
dostępu do informacji dla uczniów,
nauczycieli i rodziców realizowana
przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowi
e.
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Kontynuacja działań Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
podejmujących problematykę HIV/AIDS poprzez m.in.
prezentowanie aktualnych informacji na stronie internetowej oraz
profilach w mediach społecznościowych, prowadzeniu telefonu
interwencyjnego oraz redakcji i dystrybucji pisma MERITUM dla
nauczycieli.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1000
pracownicy oświaty: 100/100
przedstawiciele mediów: 10/10
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
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Finansowanie
Pozostałe

liczba stron/liczba odsłon: 1
liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 1
liczba obszarów tematycznych: 6
liczba tytułów publikacji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 500
liczba użytych mediów
społecznościowych: 1
poziom dostępności do informacji:
bardzo dobry
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odwiedzin strony www Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie 5687949
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozmów - 52
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wyświetleń publikacji MERITUM
48055
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odwiedzin profilu fb Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie 5475 w
2020 r.

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

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2021-05-12
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HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

281

Rozpowszechnienie informacji dot.
HIV/AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

W Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS zamieszczenie
ogół społeczeństwa
na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku informacji dot. HIV/AIDS.
W Światowy Dzień AIDS zamieszczenie na stronie internetowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku symbolu oraz
informacji na temat HIV/AIDS.

liczba kreacji: 2

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

282

Rozpowszechnienie informacji
dotyczących bezpłatnych i
anonimowych testów na obecność
wirusa HIV oraz poradnictwa okołotest
owego
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Zamieszczenie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego w Białymstoku informacji dotyczących
bezpłatnych i anonimowych testów na obecność wirusa HIV oraz
poradnictwa okołotestowego na terenie województwa podlaskiego

liczba inicjatyw: 1

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

283

Rozpowszechnianie informacji
Przekazywanie drogą elektroniczną jednostkom samorządu
otrzymanych z Krajowego Centrum
terytorialnego informacji nt. HIV/AIDS otrzymywanych z
ds. AIDS
Krajowego Centrum ds. AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

liczba stron/liczba odsłon: 2

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

284

Współpraca z Członkami Zespołu ds. Zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji zadań z zakresu przedstawiciele zespołów
realizacji Krajowego Programu
przeciwdziałania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
wojewódzkich
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie
podlaskim
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba analiz: 1

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

Razem:
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Obchody Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Starostwa powiatowe w: Sztumie,
Pucku, Bytowie, pracownicy PSSE
Bytów, PSSE Lębork, Urzęd Miasta w
Debrznie

Konkursy/ testy/ olimpiady, prezentacje, pogadanki (głównie
online)- przeprowadzenie zajęć/pogadanek w ramach
„Światowego Dnia AIDS”. Przeprowadzenie testów i konkursów
wiedzy o HIV/AIDS. Przeprowadzenie konkursu na realizację filmu
o tematyce HIV/AIDS (powiat bytowskim). Przeprowadzenie
konkursu plastycznego pt. "Nie daj szansy AIDS". Powiatowy
konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn.
„HIV nie wybiera. Ty możesz!” (powiat pucki). Powiatowa
Olimpiada "HIV-AIDS-STOP" (powiat sztumski).

uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
inni
młodzież szkolna gmin/powiatów
realizujących zadanie: /9329

Realizatorzy cd.:
szkoły, na wszytkich poziomach nauczania, Gmin: Tuchom,
Lipnica, Sierakowice, Puck, Czarne, Chmielno, Pelplin. Szkoły, na
wszytkich poziomach nauczania, powiatów: sztumskiego, miasta
Słupsk, słupskiego, lęborskiego. Urzędy Gmin w: Starym
Dzierzgoniu, Mikołajkach Pomorskich, Starym Targu, Dzierzgoniu.

Finansowanie
Pozostałe
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
Starostwo Powiatowe:
700,00
Urząd Gminy: 799,00

286

Streetworking i partyworking
Programy redukcji szkód – streetworking i partyworking w
————————————————— Sopocie.
Urząd Miasta Sopotu, organizacje
pozarządowe

inni
os. korzystające z oferty sopockich
klubów, os. bezdomne: /1355

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 124330,00

287

Szkolenie w zakresie HIV/AIDS- konfe
rencja
—————————————————
Wojewódzki Zespół ds.realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

inni

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
Marszałek: 4500,00
Urząd Miasta: 4500,00

Zorganizowanie konferencji (online) pt. „HIV/AIDS. Kto? Gdzie?
Kiedy? Jak?”.
Grupa odbiorców:
pracownicy służby zdrowia, w tym lekarze POZ, psycholodzy,
terapeuci, ratownicy medyczni, pielęgniarki, pracownicy punktów
konsultacyjno diagnostycznych oraz inne zainteresowane osoby151 (151 zarejestrowanych uczestników, 849 użytkowników
odwiedzających, 6308 odsłon wykładów/stron)
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Edukacja dzieci i młodzieży
—————————————————
Urząd Miasta Gdańsk, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei, Urząd Miasta
Sopotu, organizacja pozarządowa

Lekcje. pogadanki, warsztaty/omawiane materiały edukacyjne
(głównie zajęcia online)- przeprowadzenie pogadanek na lekcjach:
biologii, godzinach wychowawczych, wychowaniu do życia w
rodzinie, udostępnienie omaiwanych materiałów edukacyjnych,
projekcje filmów, prezentacje multimedialne przedstaiwane przez
nauczycieli oraz przygotowywane i prezentowane przez uczniów,
rozmowy z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką. Warsztaty dla
młodzieży z zakresu profilaktyki HIV i AIDS w Ośrodku
Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO " w
Wandzinie.

uczniowie szkół podstawowych: /73
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/3065
inni
uczniowie szkół gmin,powiatów w
których realizowane było zadanie:
/38714

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
inne: 10624,00
Starostwo Powiatowe:
350,00
Urząd Gminy: 18910,00

ogół społeczeństwa: /1355
inni
Uczestnicy Placówki Wsparcia
Dziennego w Sierakowicach : /22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 641,00

Realizatorzy cd.:
szkoły, na wszyskich poziomach nauczania, w Gminach:
Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Pszczółki, Suchy Dąb,
Przodkowo, Chmielno, Sierakowice, Krokowa, Puck, Nowy Dwór
Gdański, Rzeczenica. Szkoły, na wszystkich poziomach
nauczania, na terenie powiatów: lęborskiego, tczewskiego,
starogardzkiego, sztumskiego, kościerskiego, chojnickiego,
kwidzyńskiego, miasta Słupsk, wejherowskiego, słupskiego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowe Centrum
Edukacyjne w Lęborku. Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Puck. Ośrodek Readaptacji
Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w
Wandzinie. Pradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Słupsku.
MOPS, Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna. Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Przodkowie. Urzędy Gmin w: Starym Dzierzgoniu, Mikołajkach
Pomorskich, Starym Targu, Dzierzgoniu, Sierakowicach,
Człuchowie. Starostwa powiatowe w: Sztumie, Słupsku.
289

Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Placówka Wsparcia Dziennego, Urząd
Gminy Sierakwice, Urząd Gminy
Chojnice

Dystrybucja materiałów informacyjnych. Organizacja programów
profilaktycznych w Placówce Wsparcia Dziennego w
Sierakowicach. Włączenie tematyki HIV/AIDS do gminnych
programów zapobiegania narkomanii.
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Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
Klub Abstynenta NOVUM, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Rady Sołeckie, PSSE,
Urząd Miejski w Kartuzach

Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dot. HIV/AIDS podczas
rad sołeckich, spotkania w szkołach, w Klubie Abstynenta
NOVUM w Kartuzach, Klubie Profilaktyki Środowiskowej EŁO w
Kartuzach, Szkole Rodzenia przy Powiatowym Centrum Zdrowia
w Kartuzach.

ogół społeczeństwa: /155
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

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
Urząd Miasta: 1700,00

291

Edukacja dzieci i młodzieży
—————————————————
Urząd Gminy i szkoły w
Sierakowicach, PSSE Człuchów, ZS
Ekonomicznych w Tczewie, szkoły
powiatów: miasta Słupsk i
wejherowskiego

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot.
tematyki HIV/AIDS. Dystrybucja materiałów, ulotek, informacyjnoedukacyjnych. Edukacja promująca zachowania prozdrowotne- w
szczególności abstynencję seksualną, bezpieczne techniki
seksualne, w tym stosowanie prezerwatyw. Organizacja
programów profilaktycznych w Placówce Wsparcia Dziennego w
Sierakowicach. Włączenie tematyki AIDS do gminnych
programów zapobiegania narkomanii.

inni
uczniowie szkół na wszytskich
poziomach nauczania: /3166

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 570,00
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Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
MOPS, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bytowie, Ośrodek
Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

Edukacja i profilaktyka w ramach w ramach realizowanego
orogramu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdzaiałania narkomanii. Prace socjalne. Realizacja
kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
skierowanej do ogółu mieszkańców.

ogół społeczeństwa: /60
inni
Osoby korzystające z pomocy OPR i
ich rodziny: /1728

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Miasta: 2000,00
Urząd Gminy: 299,00
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Edukacja ogółu społeczeństwa
—————————————————
GOPS w Trzebielinie, PSSE i Urząd
Gminy Nowy Dwór Gdański, Urząd
Miasta Brusy, PSSE Chojnice, PSSE
Człuchów, PSSE Kwidzyn

Umieszczenie informacji dot. HIV/AIDS na stronach i portalach
społecznościowych szkół. Upowszechnianie informacji nt.
HIV/AIDS w prasie lokalnej oraz stronach internetowych, mediach
społecznościowych gmin, Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych.

ogół społeczeństwa: /1731
uczniowie szkół podstawowych: /167
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/2139

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 1000,00
Urząd Gminy: 1000,00

Realizatorzy cd.:
Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach, Zespół Szkół
Specjalnych w Czersku, szkoły na wszystkich poziomavch
nauczania powiatu wejherowskiego oraz słuspkiego.
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Profilaktyka i promocja zdrowia
—————————————————
Kaszubskie Centrum Medyczne,
pracownik Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego ds. uzależnień,
Urząd Gminy w Sierakowicach

Współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz
poradnią ginekologiczną Kaszubskiego Centrum Medycznego w
Sierakowicach. Udzielanie informacji w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym ds. Uzależnień w Gminie Sierakowice.
Dystrybucja ulotek na terenie Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie.
Dystrybucja materiałów informacyjnych w przychodniach na
terenie Gminy Ustka. Dystrybucja ulotek, broszur w Polskim
Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Słupsku.
Realizatorzy cd.:
NZOZ, PSSE, Urząd Miejski w Kartuzach. Gmina Ustka,
przychodnie na terenie Gminy Ustka. Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii w Słupsku.

295

Edukacja skierowana do kobiet w
ciąży i planujących ciążę
—————————————————
Kaszubskie Centrum Medyczne,
pracownik Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego ds. uzależnień

Współpraca z lekarzami ginekologami i lekarzami podstawowej
opieki zdrowotnej Kaszubskiego Centrum Medycznego w
Sierakowicach. Dystrybucja materiałów informacyjnych dot.
HIV/AIDS. Udzielanie informacji w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym ds. Uzależnień w Gminie Sierakowice.
Realizatorzy cd.:
GOPS i Urząd Gminy w Sierakowicach, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Zdrowia w
Starej Kiszewie.

ogół społeczeństwa: /4080
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
inni
osoby korzystające z Punktu
Infomacyjno-Konsultacyjnego: /10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 4248,00

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży: /1500
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży
inni
Pacjenci Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Starej Kiszewie

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 1600,00
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Anonimowe i bezpłatne testowanie
Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku HIV.
krwi w kierunku HIV
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
Gdyńskie Centrum Zdrowia

inni
Mieszkańcy miasta Gdyni i
województwa pomorskiego: /86

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
inne: 745,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
6973,00
Marszałek: 6543,00
Urząd Miasta: 22000,00

297

Działalność w Wojewódzkim Zespole Uczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds.realizacji
ds.realizacji Krajowego Programu
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
AIDS na lata 2017-2021.
zwalczania AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Pomorski Urząd
Wojewódzki, Urząd Miejski w
Gdańsku

ogół społeczeństwa
inni

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja osób podejmujących
zachowania ryzykowne
—————————————————
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu,
Urząd Gminy Cedry Wielkie

299

Edukacja skierowana do studentów
Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. tematyki
uczelni wyższych
HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową,
————————————————— skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych.
Urząd Miasta Gdańsk, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

300

Prowadzenie punktu konsultacyjnego
w sprawie stosowania przez dzieci
środków psychoaktywnych
—————————————————
Gmina Miejska Starogard Gdański,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kościerzynie

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży Uzależnionej inni
w Starogardzie Gdańskim, Poradni Psychologicznopedagogicznej w Kościerzynie- w sprawie stosowania przez dzieci
i młodzież środków psychoaktywnych- materiały edukacyjne,
pogadanki, rozmowy wg potrzeb.

Konsultacje psychologiczne dla osób
seropozytywnych
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
Urząd Miasta Gdańsk

Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych.

301

Promowanie właściwych postaw zdrowotnych, edukacja i pomoc
skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania,
również osób stosujących środki psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości) ich rodzin i bliskich.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /80
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
inni
studenci gdańskich uczelni wyższych

Grupa odbirców:
rodzice, nauczyciele, dzieci, młodzież, osoby stosujące środki
psychoaktywne.

Realizatorzy cd.:
Klub Abstynenta NOVUM, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Urząd Miejski w Kartuzach.

osoby zakażone HIV: /14
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Urząd Gminy: 2500,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 4321,00
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
inne: 28024,00
Urząd Miasta: 39775,00
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
Urząd Miasta: 8700,00

302

Organizacja turnusu rehabilitacyjnoOrganizacja turnusu rehabilitacyjno- terapeutycznego dla osób
terapeutycznego dla osób seropozyty seropozytywnych i ich bliskich mieszkańców Gdańska.
wnych
—————————————————
Urząd Miasta Gdańsk, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

dzieci do 18 roku życia zakażone HIV:
/7
osoby zakażone HIV: /11
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV:
/18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 12000,00

303

Grupa terapeutyczna dla osób
Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych- mieszkańców
seropozytywnych
Gdańska.
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku, Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

inni
osoby powyżej 18 r.ż.zakażone
wirusem HIV- mieszkańcy Gdańska :
/7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 10000,00
Razem:
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Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

pracownicy socjalni: 90/90

Finansowanie
Pozostałe

304

Zorganizowanie warsztatów
Zorganizowanie warsztatów dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
pracowników socjalnych
pracowników socjalnych
—————————————————
Maria Siwek

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 90

305

Prowadzenie działań z zakresu
HIV/AIDS w ramach strony
internetowej Wydziału Zdrowia
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Prowadzenie działań z zakresu HIV/AIDS w ramach strony
ogół społeczeństwa
internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w tym przekazanie informacji o możliwości bezpłatnego i
anonimowego testowania wraz z poradnictwem okołotestowym.

liczba obszarów tematycznych: 1

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

306

Organizacja spotkania ordynatorów
oddziałów położniczoginekologicznych oraz położnych z
konsultantami wojewódzkimi w
dziedzinie położnictwa i ginekologii,
perinatologii, neonatologii oraz
pielęgniarstwa ginekologicznego i poł
ożniczego
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

Organizacja spotkania ordynatorów oddziałów położniczolekarze ginekolodzy/położnicy
ginekologicznych oraz położnych z konsultantami wojewódzkimi w położne
dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii
konsultanci krajowi i wojewódzcy
oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego podczas
których promowano m. in. wykonanie testu w kierunku zakażenia
HIV kobietom w ciąży jako jeden z elementów realizacji standardu
organizacyjnego opieki okołoporodowej

liczba odbiorców: 100
liczba inicjatyw: 1

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

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

4 000,00

Data wygenerowania: 2021-05-12

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

307

Udział w konferencjach z okazji
Udział przedstawiciela ŚUW w 27 konferencji „Człowiek żyjący z
Światowego Dnia HIV/AIDS
HIV w rodzinie i społeczeństwie” - konferencja online
—————————————————
Fundacja Res Humanae

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba konferencji: 1

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

308

Upowszechnianie i dystrybucja
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych podczas wydarzeń
organizowanych przez pracowników
ŚUW
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba konferencji: 1
liczba imprez: 1

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

309

Udostępnianie przedstawicielom
Zadanie realizowane podczas posiedzenia członków
instytucji działających na rzecz
wojewódzkiego zespołu ds. uzależnień AIDS i HIV
bezpieczeństwa i profilaktyki
pozyskanych materiałów
informacyjnych i publikacji.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

inni
Przedstawiciele instytucji tworzących
Wojewódzki Zespół

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 12

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

310

Sporządzenie przez Wojewódzki
Zespół ds. uzależnień, AIDS i HIV
sprawozdania z realizacji działań za
rok poprzedni oraz planu działań przy
szłych
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Sporządzenie i przekazanie sprawozdania z realizacji zadań
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za rok 2019
w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS, sporządzenie i przekazanie harmonogramu
działań na rok 2021

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

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

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

311

Monitorowanie realizacji Programu w
zakresie działań podejmowanych z
ramienia ŚUW
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Monitorowanie realizacji zadań programu. Sporządzenie w
elektronicznej bazie monitoringowej sprawozdania z realizacji
zadań Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za rok 2019 w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS, sporządzenie w elektronicznej bazie monitoringowej
harmonogramu działań na rok 2021, przekazanie informacji w tym
zakresie do Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i AIDS na lata
2017-2021

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

raport/informacja z bazy: 2

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

Profilaktyka zakażeń HIV w trakcie całego roku, podczas spotkań
z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz
mieszkańcami województwa - "Międzypokoleniowy dzień
aktywności"

Razem:
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Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2020

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

312

Edukacja ogółu społeczeństwa w
Akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do ogółu
zakresie problematyki HIV/AIDS i
społeczeństwa - akcja nie została zrealizowana ze względu na
innych chorób przenoszonych drogą
trwający w kraju stan epidemii.
płciową w ramach akcji informacyjnoedukacyjnej.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

ogół społeczeństwa: 100/

liczba działań edukacyjnych: 1

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja pielęgniarek medycyny
szkolnej, nauczycieli i pedagogów
szkolnych w zakresie problematyki
HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek medycyny szkolnej,
nauczycieli i pedagogów szkolnych dotycząca problematyki
uzależnień, HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą
płciową - konferencja nie została zrealizowana ze względu na
trwający w kraju stan epidemii.

pracownicy ochrony zdrowia: 30/
pracownicy oświaty: 20/

liczba działań edukacyjnych: 1

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

314

Edukacja pracowników socjalnych w
zakresie problematyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą p
łciową.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Konferencja szkoleniowa dla pracowników socjalnych dotycząca
między innymi problematyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową - konferencja nie została
zrealizowana ze względu na trwający w kraju stan epidemii.

pracownicy socjalni: 50/

liczba działań edukacyjnych: 1

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

Razem:
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
na projekt pn. Wsparcie działań
zmierzających do podniesienia
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS,
skierowane do osób żyjących z
HIV/AIDS oraz ich bliskich.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
inni: 24/12
pozarządowych na projekt pn. Wsparcie działań zmierzających do
podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS, skierowane
do osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.
Wybór oferty, podpisanie umowy, przekazanie dotacji i jej
rozliczenie.

Wskaźnik dodatkowy 1:
wsparciem objęto 12
beneficjentów, 8 kobiet i 4
mężczyzn (osoby zakażone HIV i
osoby wspierające)
Wskaźnik dodatkowy 2: udzielono
116 godz. wsparcia, ok 9 godz na
osobę.

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
17000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
inni: /187
pozarządowych na projekt pn. Wsparcie finansowe anonimowych i
bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa
wielkopolskiego. Wybór oferty, podpisanie umowy, przekazanie
dotacji i jej rozliczenie.

poziom akceptacji społecznej:
plan projektu nie został
zrealizowany ze względu na
epidemię koronawirusa i
wprowadzony lockdown; liczba
klientów w PKD spadła; PKD
działał zgodnie z planem
Wskaźnik dodatkowy 1: wzrost
wiedzy 187 mieszkańców
Wskaźnik dodatkowy 2:
umożliwienie 187 mieszkańcom
Wielkopolski wykonanie badań
przesiewowych w kierunku
zakażenia HIV

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
11557,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia ul. Sekutowicza 3/9, 20-152
Lublin
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Przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
na projekt pn. Wsparcie finansowe
anonimowych i bezpłatnych badań
testowych w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym dla
mieszkańców województwa wielkopol
skiego
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia ul. Sekutowicza 3/9, 20-152
Lublin

Finansowanie
Pozostałe
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzenie postępowania konkursowego i podział dotacji.

ogół społeczeństwa: 1000/296

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” Szczecin:
1. Wykonaj test w kierunku HIV! – Zadbaj o siebie i swoich
bliskich! W ramach zadania wykonywano anonimowe i bezpłatne
badania w kierunku zakażenia wirusem HIV. Testowanie
połączone było z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście a
także minimalizowanie ryzyka zakażenia HIV poprzez
promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych m.in.
przez edukację wzmocnioną rozdawnictwem ulotek i prezerwatyw.
2. Nic o nas bez nas - wsparcie dla osób seropozytywnych –
edycja 2020. Celem programu było wzmacnianie motywacji ludzi
zakażonych wirusem HIV do podjęcia leczenia
antyretrowirusowego. Ponadto program ten miał na celu zachęcać
do nieprzerywania leczenia, jak również motywować do powrotu
do aktywności zawodowej i społecznej. W założeniu ogólnym była
poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej i wsparcie
psychiczne dla osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
oraz ich rodzin i bliskich.
3. Świadoma w pracy – dbam o zdrowie - edycja 2020. Celem
głównym programu było zapobieganie zakażeniom HIV, HBV,
HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową w grupie
kobiet świadczących usługi seksualne w województwie
zachodniopomorskim poprzez zapewnienie odpowiedniego
dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS dla pracujących przy drogach wjazdowych i wylotowych
ze Szczecina.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie –
Stowarzyszenie Solidarni Plus - HIV/AIDS bez tajemnic. Głównym
założeniem zadania było ograniczenie rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu
do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego oraz wzrostu
wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy osobom zakażonym
HIV/AIDS. Działaniem zostali objęci podoopieczni Ośrodka
Rehabilitacyjno- Postresocjalizacyjnego w Darżewie.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba inicjatyw: 4
poziom akceptacji społecznej: 296

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
28925,60
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Zadania własne dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Działania własne Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
(konferencje, warsztaty szkoleniowe, konkursy dla dzieci i
młodzieży, kampanie społeczno-edukacyjne, druk materiałów
edukacyjnych).

ogół społeczeństwa: 500/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/180

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 180

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
15720,66
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: 800/

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 15
liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 1

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

Konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych "Pokaże Wam
jak zdrowo o siebie dbam!".

319

Działalność Zachodniopomorskiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
programu zapobiegania zakażeniom
HIV i zwalczania AIDS.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

1) Koordynacja działań Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
2) W 2020 r. ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia
epidemicznego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13
marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.
U. poz. 433) oraz kolejne Rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (od 19
kwietnia do 21 grudnia 2020 r.), jak również konieczność
podejmowania zadań związanych z dynamicznie rozwijającą się
sytuacją epidemiologiczną przez członków Zespołu, wystąpił
obiektywny brak możliwości organizacji stacjonarnych spotkań
roboczych Zespołu. Jego członkowie byli mocno, działając w
swoich macierzystych Instytucjach.
3) W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia,
przygotowano informację dotyczącą Europejskiego Tygodnia
Testowania, propagującą anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym, którą
zamieszczono na stronie BIP WSSE w Szczecinie oraz przesłano
też informację o Światowym Dniu AIDS 2020 wraz z artykułem
„Przypnij czerwoną kokardkę - Rock Red Ribbon” celem
propagowania tematyki poświęconej profilaktyce HIV/AIDS jak
również nagłośnienia problemów osób żyjących z zakażeniem
HIV.
4) Przeprowadzono szkolenia wstępne funkcjonariuszy i
pracowników Policji dotyczące profilaktyki HIV/AIDS oraz
ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację działań
profilaktycznych, których jednym z celów było przeciwdziałanie
zakażeniom HIV i profilaktyki AIDS a Kuratorium Oświaty w
Szczecinie aktywnie wspierało działania z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych.
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