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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

1

Kampania społeczna.
Krajowe Centrum ds. AIDS kontynuowało kampanię skierowaną
————————————————— do środowisk medycznych "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Krajowe Centrum ds. AIDS
Zalecam test na HIV".
Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło 20 listopada 2014 r.
kampanię pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i
swojego dziecka" skierowaną do kobiet planujących
macierzyństwo, kobiet w ciąży i lekarzy ginekologów, której celem
jest zachęcanie do zalecania przez lekarzy i wykonania przez
kobiety testu w kierunku HIV.
Z okazji walentynek zrealizowano działania profilaktyczne, w
ramach których wykorzystano m.in. 100 000 walentynkowych
kartek pocztowych zachęcających do wykonania testu w kierunku
HIV.
Z okazji Światowego Dnia AIDS zorganizowano outdoorową akcję
profilaktyczną przebiegającą pod hasłem "Coś Was łączy? Zrób
test na HIV".

2

XXI Konferencja "Człowiek żyjący z
HIV w rodzinie i społeczeństwie".
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej "RES HUMANAE"

3

Szkolenia i konferencje.
Przeprowadzono m.in. szkolenia dla pracowników medycznych i
————————————————— osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie HIV/AIDS
Krajowe Centrum ds. AIDS
oraz szkolenia certyfikacyjne na doradców prowadzących
poradnictwo okołotestowe w zakresie HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 4
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 17
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

W dniach 1-2 grudnia 2014 r. Polska Fundacja Pomocy
ogół społeczeństwa: /356
Humanitarnej "Res Humanae" zorganizowała międzynarodową
konferencję z okazji Światowego Dnia AIDS. Wydarzenie to stało
się stałym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS.
Głównym celem spotkania było stworzenie forum umożliwiającego
szeroką dyskusję uwzględniającą wieloaspektowość problematyki
HIV/AIDS.
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Finansowanie
Pozostałe

organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
służby mundurowe
służby ratunkowe
terapeuci
inne

liczba programów oraz inicjatyw: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: 12 sesji
plenarnych i problemowych
Wskaźnik dodatkowy 2:
prezentacja materiałów przez 53
wykładowców
liczba szkoleń: 2

Planowana kwota:
340000,00
Wydatkowana kwota:
256154,57
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

Planowana kwota:
90000,00
Wydatkowana kwota:
84731,54
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

4

Strona internetowa Krajowego
Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do ogół społeczeństwa
systemu informacyjnego dla wśród ogółu społeczeństwa, poprzez:
strony internetowe, telefon informacyjny.
W IV kwartale 2014 r. portal informacyjny Centrum
www.aids.gov.pl został uruchomiony w nowej szacie graficznej i
dostosowany do nowych wymagań technicznych.
Portal zawiera aktualną i kompleksową informację na temat
działalności Krajowego Centrum ds. AIDS, epidemii HIV/AIDS
oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową w Polsce.
Spełnia wymagania ustawowe obowiązujące w dniu jego
uruchomienia, w tym opcje ułatwień dla osób słabo widzących.

statystyki odwiedzin stron
internetowych: około 250000

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

5

Telefon Zaufania AIDS.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec
AIDS "BĄDŹ Z NAMI"

Program Telefon Zaufania AIDS jest profilaktycznym programem ogół społeczeństwa: /8394
ogólnopolskim, adresowanym do ogółu społeczeństwa.
Program jest ukierunkowany na populację generalną, adresowany
jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką
HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem osób podejmujących
zachowania ryzykowne, sprzyjające zakażeniu wirusem oraz do
osób żyjących z HIV i ich bliskich.

liczba odbiorców: 8394
liczba konsultacji: 11199
Wskaźnik dodatkowy 1: 3140
godzin dyżurów

Planowana kwota:
80000,00
Wydatkowana kwota:
83500,00

6

Usługi informacyjne.
Usługi informacyjne świadczone wybranym grupom odbiorców
————————————————— poprzez internet.
Krajowe Centrum ds. AIDS

przedstawiciele środowisk
medycznych, doradcy PKD

7

Wydawnictwa.
Wydano i rozdystrybuowano poprzez sieć wojewódzkich stacji
————————————————— sanitarno-epidemiologicznych drukowane materiały edukacyjne
Krajowe Centrum ds. AIDS
(książki, ulotki i broszury) skierowane do różnych grup odbiorców.

ogół społeczeństwa
inne
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Planowana kwota:
70150,00
Wydatkowana kwota:
63443,77
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba tytułów: 9

Planowana kwota:
140850,00
Wydatkowana kwota:
165449,19
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

8

"Wiem i spoglądam w przyszłość" kreacja materiałów profilaktycznych z
zakresu HIV/AIDS dla osób
pozbawionych wolności.
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Wsparcia w zakresie HIV/AIDS
"Jeden Świat"

Opracowanie merytoryczne treści ulotki oraz plakatu,
przygotowanie scenariusza oraz przeprowadzenie spotkania dla
osadzonych w zakładach karnych; opracowanie materiałów w
formie graficznej zgodnie z oczekiwaniami grupy docelowej;
wydruk materiałów profilaktycznych.

9

Akcja edukacyjno-profilaktyczna
Punkt informacyjno-profilaktyczny zorganizowany podczas
"Miłość, młodość, odpowiedzialność" masowej imprezy "Przystanek Woodstock" z informacjami z
podczas Przystanku Woodstock 2014. zakresu promocji zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS i STI.

osoby pozbawione wolności

liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 8500
liczba zrealizowanych projektów:
1
Wskaźnik dodatkowy 1:
wydrukowano 8.000 broszur
Wskaźnik dodatkowy 1:
wydrukowano 500 plakatów

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
9920,00

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
stoisko odwiedziło około 20.000 osób

liczba odbiorców projektu: 20000
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 27000
Wskaźnik dodatkowy 1: ponad
150 indywidualnych porad
Wskaźnik dodatkowy 1: 4 dni
dyżurów

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
4816,35

—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
oddział w Zielonej Górze

10

Opracowanie i wydanie
innowacyjnych materiałów służących
edukacji z zakresu HIV/AIDS i STI w
grupie MSM

Zadanie dotyczyło opracowania, wydania i rozdystrybuowania
innowacyjnych materiałów edukacyjno-profilaktycznych
odpowiadających potrzebom MSM (mężczyzn mających seks z
mężczyznami). Koncepcja materiałów bazowała na obecnych
trendach popkulturowych, grafikach zwanych memami
————————————————— internetowymi.
Stowarzyszenie Lambda Warszawa

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /5000

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 5000
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 35000

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
9232,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Jeleniej Górze.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej oddział w Jeleniej Górze

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1030/1128

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1128
liczba wykonanych testów: 1128
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

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

12

Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Szczecinie.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1300/1133

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1133
liczba konsultacji: 14
liczba wykonanych testów: 1119
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota:
74263,00
Wydatkowana kwota:
71652,94
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13

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

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1000/923

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 923
liczba konsultacji: 11
liczba wykonanych testów: 912
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
48114,00
Wydatkowana kwota:
45505,64
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Bydgoszczy.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
370/454

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 454
liczba konsultacji: 12
liczba wykonanych testów: 442
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Chorzowie.
—————————————————
Górnoślaskie Stowarzyszenie
WSPÓLNOTA

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1600/1360

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1360
liczba konsultacji: 7
liczba wykonanych testów: 1353
liczba wykrytych zakażeń HIV: 59

Planowana kwota:
96542,00
Wydatkowana kwota:
101477,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Częstochowie.
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
400/455

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 455
liczba konsultacji: 5
liczba wykonanych testów: 450
liczba wykrytych zakażeń HIV: 9

Planowana kwota:
24400,00
Wydatkowana kwota:
25480,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Ełku.
—————————————————
Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi w Ełku

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
260/310

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 310
liczba wykonanych testów: 310
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
22279,00
Wydatkowana kwota:
23679,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gdańsku.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1400/1329

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1329
liczba konsultacji: 8
liczba wykonanych testów: 1321
liczba wykrytych zakażeń HIV: 15

Planowana kwota:
84872,00
Wydatkowana kwota:
78275,93
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gorzowie Wielkopolskim.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Gorzowie Wielkopolskim

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
500/521

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 521
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 520
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
24400,00
Wydatkowana kwota:
27535,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Kielcach.
—————————————————
Stowarzyszenie NADZIEJA
RODZINIE

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
500/690

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 690
liczba konsultacji: 89
liczba wykonanych testów: 601
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
32888,00
Wydatkowana kwota:
36088,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Koszalinie.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
290/289

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 289
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 288
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota:
21218,00
Wydatkowana kwota:
20148,89
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Krakowie.
—————————————————
Stowarzyszenie NADZIEJA
RODZINIE

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1450/1454

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1454
liczba konsultacji: 90
liczba wykonanych testów: 1364
liczba wykrytych zakażeń HIV: 11

Planowana kwota:
44558,00
Wydatkowana kwota:
53058,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Lublinie.
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Uzależnionym AGAPE

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
570/544

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 544
liczba konsultacji: 10
liczba wykonanych testów: 534
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota:
24400,00
Wydatkowana kwota:
27980,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Łodzi.
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Zakażonym Wirusami
Hepatotropowymi HEPA-HELP

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
700/702

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 702
liczba wykonanych testów: 702

Planowana kwota:
35010,00
Wydatkowana kwota:
35010,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Olsztynie.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział w Olsztynie

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
700/700

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 700
liczba konsultacji: 18
liczba wykonanych testów: 682
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4

Planowana kwota:
35004,00
Wydatkowana kwota:
35004,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Opolu.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
oddział w Opolu

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
520/579

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 579
liczba konsultacji: 9
liczba wykonanych testów: 570
liczba wykrytych zakażeń HIV: 9

Planowana kwota:
24400,00
Wydatkowana kwota:
26055,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Płocku (promocja).
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
200/274

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 274
liczba konsultacji: 18
liczba wykonanych testów: 256
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

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

28

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Poznaniu.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1500/1473

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1473
liczba konsultacji: 6
liczba wykonanych testów: 1467
liczba wykrytych zakażeń HIV: 22
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Planowana kwota:
67898,00
Wydatkowana kwota:
67677,67
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Rzeszowie.
—————————————————
Stowarzyszenie POMOST

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1200/937

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 937
liczba konsultacji: 150
liczba wykonanych testów: 787
liczba wykrytych zakażeń HIV: 6

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
39363,59
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Słupsku.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Słupsku

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1300/604

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 604
liczba wykonanych testów: 604
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4

Planowana kwota:
10927,00
Wydatkowana kwota:
10927,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Tarnowie.
—————————————————
Stowarzyszenie NADZIEJA
RODZINIE

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
120/129

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 129
liczba konsultacji: 70
liczba wykonanych testów: 59
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Toruniu.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
480/477

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 477
liczba konsultacji: 17
liczba wykonanych testów: 460
liczba wykrytych zakażeń HIV: 5

Planowana kwota:
36070,00
Wydatkowana kwota:
36070,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Wałbrzychu.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
115/236

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 236
liczba konsultacji: 11
liczba wykonanych testów: 225
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota: 6180,00
Wydatkowana kwota:
6180,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie (promocja)
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS POZYTYWNI W TĘCZY

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
400/742

liczba PKD: 4
liczba klientów PKD: 742
liczba konsultacji: 35
liczba wykonanych testów: 707
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie (promocja).
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1200/1255

liczba PKD: 4
liczba klientów PKD: 1255
liczba konsultacji: 127
liczba wykonanych testów: 1128
liczba wykrytych zakażeń HIV: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
5200/4790

liczba PKD: 4
liczba klientów PKD: 4790
liczba konsultacji: 87
liczba wykonanych testów: 4703
liczba wykrytych zakażeń HIV: 62

Planowana kwota:
149135,00
Wydatkowana kwota:
178595,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
4000/4051

liczba PKD: 4
liczba klientów PKD: 4051
liczba konsultacji: 104
liczba wykonanych testów: 3947
liczba wykrytych zakażeń HIV: 51

Planowana kwota:
149134,00
Wydatkowana kwota:
169134,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Zgorzelcu (promocja).
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Profesjonalnej Pomocy Osobom
Uzależnionym SUBSIDIUM

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
100/71

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 71
liczba wykonanych testów: 71
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Zielonej Górze.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
oddział w Zielonej Górze

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
330/407

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 407
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 406
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota:
26425,00
Wydatkowana kwota:
26425,00
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu.
—————————————————
Towarzystwo Rozowju Inicjatyw
Społecznych UNISON

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
870/724

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 724
liczba konsultacji: 61
liczba wykonanych testów: 663
liczba wykrytych zakażeń HIV: 5

Planowana kwota:
68950,00
Wydatkowana kwota:
65600,08
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Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
(PKD) wykonujący badania w
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
3300/3456

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 3456
liczba konsultacji: 188
liczba wykonanych testów: 3268
liczba wykrytych zakażeń HIV: 50

Planowana kwota:
68958,00
Wydatkowana kwota:
78901,80

42

Zakup testów przesiewowych.
Zakup testów do wykrywania zakażenia HIV dla PKD w całej
————————————————— Polsce.
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

43

Podsumowanie i analiza ankiet,
wypełnianych przez pacjentów i
doradców w PKD oraz badanie
społeczne dot. HIV/AIDS i zakażeń
przenoszonych droga płciową (ZPDP)
.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS
ośrodki badawcze
inne

Przeprowadzono badania społeczne:
- pierwsze z nich miało na celu zbadanie wiedzy i postaw
populacji ogólnej w kontekście HIV/AIDS i zakażeń
przenoszonych drogą płciową,
- drugie obejmowało zarówno podsumowanie i analizę danych z
ankiet wypełnianych przez doradców i osoby badane w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych w roku 2013, jak i analizę
porównawczą danych z ankiet z ostatnich 10 lat.
Zlecono również ostateczną analizę socjologiczną raportu z
Europejskiego Badania Internetowego (EMIS) skierowanego do
mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM).
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Planowana kwota:
450000,00
Wydatkowana kwota:
382537,84
raport z analizy ankiet: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
raportów z badań - 2.

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
189844,35
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

44

Działania skierowane do osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
"PODWALE SIEDEM"

Celem projektu było zapewnienie osobom żyjącym z HIV/AIDS i
ich bliskim dostępu do profesjonalnej pomocy specjalisty, który
tworzył osobisty plan zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dopasowanej do
indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z pacjentów.

osoby zakażone HIV

45

Działania w zakresie HIV/AIDS
stowarzyszenia "Jeden Świat".
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Wsparcia w zakresie HIV/AIDS
"Jeden Świat"

W ramach projektu zrealizowano 36 godzin poradnictwa
indywidualnego oraz 44 godziny dyżurów Gadu-Gadu.
Przeprowadzono warsztaty dla osób seropozytywnych i ich
bliskich planujących posiadanie potomstwa.
Przeprowadzono 6 psychoedukacyjnych spotkań szkoleniowych,
każde trwające po 4 godziny.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

46

Interwencja kryzysowa dla pacjentów Odbiorcami projektu były osoby zakażone HIV, zarówno nowo
zakażonych HIV i ich bliskich.
zdiagnozowane, jak i z wieloletnim zakażeniem oraz ich bliscy
————————————————— (rodzina, partner/-ka życiowa).
Fundacją Edukacji Społecznej

47

Inwestycje
Wydatki majatkowe związane z utrzymaniem biura.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

48

Nic o nas bez nas - wsparcie dla osób
seropozytywnych. Edycja 2014.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

49

Obsługa realizacji zdań, w imieniu
Funkcjonowanie biura i obsługa realizacji zdań z zakresu
Ministra Zdrowia, z zakresu HIV/AIDS HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową.
i zakażeń przenoszonych drogą płcio
wą.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Program był kontynuacją działań z poprzednich lat prowadzonych
przez Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU skierowanych do
osób seropozytywnych i ich rodzin oraz bliskich (mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego). Celem ogólnym programu
była poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich bliskich, jak również
wzmocnienie motywacji ludzi żyjących z wirusem, do podjęcia i
kontynuowania leczenia antyretrowirusowego, motywacja do
powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.
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osoby zakażone HIV

liczba uczestników szkoleń: 73
Wskaźnik dodatkowy 1: 50 h
konsultacji jednorazowych (45
pacjentów); 25 h konsultacji dla
par HIV+; 10 h konsultacji dla par
mieszanych

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
7598,00

liczba uczestników szkoleń: 100
Wskaźnik dodatkowy 1: 180
godzin konsultacji indywidualnych

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
7450,00
Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
29003,40

osoby seropozytywne i ich rodziny:
/130

liczba uczestników szkoleń: 130
Wskaźnik dodatkowy 1:
konsultacje dla osób
seropozytywnych - 31 osób;
dwudniowe szkolenie dla osób
seropozytywnych i ich rodzin - 27
osób
Wskaźnik dodatkowy 2: w 8
grupach wsparcia uczestniczyło
45 osób; w obozie rehabilitacyjnointegracyjnym uczestniczyło 27
osób

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
5700,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2956088,02

50

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

51

Adresatami programu były osoby żyjące z HIV/AIDS (głównie
pacjenci dwóch poradni Profilaktyczno-Leczniczych we
Wrocławiu) oraz ich bliscy. Celem ogólnym projektu była poprawa
jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich, poprzez poszerzenie oferty poradni o
opiekę psychologiczną oraz zapewnienie osobom
seropozytywnym i ich bliskim profesjonalnej pomocy specjalistów.

ich rodziny i bliscy: /21
osoby zakażone HIV: /65
Razem: /86

Wskaźnik dodatkowy 1: 78
jednogodzinnych dyżurów

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
6025,00

Ośrodek Wsparcia i Informacji z
zajęciami edukacyjnymi dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.

Celem programu była poprawa jakości życia w sferze
psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, w szczególności
tych, które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu, ich
rodzin i bliskich oraz szeroko rozumiana pomoc i promowanie
————————————————— działań na rzecz środowiska osób żyjących z HIV/AIDS.
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec Prowadzono wsparcie indywidualne oraz wsparcie grupowe:
AID Bądź z Nami
grupa koedukacyjna, grupa dla kobiet, grupa dla bliskich i rodzin
osób żyjących z HIV/AIDS, grupa dla osób w kryzysie oraz grupy
wsparcia samopomocowego.

osoby zakażone HIV: /80

Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 64 godziny
poradnictwa z elementami
edukacji zdrowotnej dla 60 osób
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 8 godzin
poradnictwa psychologicznego dla
24 osób
Wskaźnik dodatkowy 2:
przeprowadzono 24 godziny zajęć
interaktywnych dla 80 osób; 48
godzin sampomocowych grup
wsparcia dla 80 osób

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

52

Spotkanie dla osób żyjących z
Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego spotkania dla
HIV/AIDS i ich bliskich.
pacjentów "EKO Szkoły życia", członków ich rodzin, bliskich,
————————————————— przedstawicieli ośrodków w Darżewie i Gajkach.
Stowarzyszenie Solidarni PLUS

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
w sumie w spotkaniu udział wzięło
347 osób

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 347

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
5300,00

53

Warsztaty dla rodziców/opiekunów
Organizacja trzydniowych warsztatów z udziałem rodziców dzieci
wychowujących dzieci żyjące z HIV/AI żyjących z HIV.
DS.
—————————————————
Społeczny Komitet ds AIDS

ich rodziny i bliscy: /12
osoby zakażone HIV: /17
Razem: /29

liczba uczestników szkoleń: 29
Wskaźnik dodatkowy 1:
wyprodukowano 150 płyt
edukacyjnych dla rodziców i
opiekunów dzieci żyjących z HIV

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
9965,80

54

Warsztaty z Małym Księciem.
"Warsztaty z Małym Księciem" to projekt mający na celu
————————————————— organizację zajęć interaktywnych w formie warsztatów
Społeczny Komitet ds AIDS
skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych
żyjących z HIV i AIDS. W roku 2014 Społeczny Komitet ds. AIDS
zorganizował dwutygodniowy turnus dla dzieci i młodzieży żyjącej
z HIV/AIDS, wzięło w nim udział 34 osoby w wieku 7-19 lat. W
trakcie turnusu przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe
prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych
specjalistów: lekarza, psychologa, dietetyka, seksuologa oraz
trenerów w zakresie HIV/AIDS.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
34 osoby w wieku 7-19 lat

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 34

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

55

Zadania zlecane.
Wydatki biężace jednostki budżetowej związane z umowami
————————————————— zlecanymi w zakresie HIV/AIDS.
Krajowe Centrum ds AIDS
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Planowana kwota:
170000,00
Wydatkowana kwota:
170000,00

56

Życie na Plus! BIS.
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Osób
Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w
Tęczy"

Projekt skierowany był do osób HIV+ zamieszkujących w małych
osoby zakażone HIV: /30
miejscowościach zagrożonych wykluczeniem społecznym i
stygmatyzacją z powodu HIV. Zorganizowano turnusy
rehabilitacyjne w trakcie których odbywały się zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczno-rozwojowe lub wydarzenia
kulturalne. Przeprowadzono badanie dotyczące sytuacji
społecznej osób żyjących z HIV, mieszkających w małych
miastach i miejscowościach wśród uczestników turnusów.
W ramach realizacji zadania opracowano i wydano broszurę
informacyjno-edukacyjną dla osób HIV+ dotyczącą podstawowych
aspektów związanych z problematyką HIV i AIDS ze szczególnym
uwzględnieniem odbiorców projektu na kwestie odpowiedzialności
karnej za siebie i partnera seksualnego w kontekście 161 artykułu
Kodeksu Karnego.

57

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

Realizacja Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pt.: osoby zakażone HIV: /7881
&#8222;Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV
w Polsce na lata 2012-2016&#8221; za pośrednictwem ośrodków
referencyjnych.
Zakup leków ARV, testów diagnostycznych do monitorowania
leczenia oraz szczepionek dla dzieci matek HIV+.

58

Wizyty studyjne.
Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w
————————————————— obszarze HIV/AIDS:
Krajowe Centum ds. AIDS
- spotkanie z Oleksandrem Martynienko z European Treatment
Group (EATG),
- spotkanie ze specjalistami białoruskimi.

organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba inicjatyw z udziałem Polski:
2

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

59

Udział przedstawicieli KC ds. AIDS w
projektach międzynarodowych.
—————————————————
Krajowe Centum ds. AIDS

mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci
osoby żyjące z HIV/AIDS
populacja 50+

liczba projektów z udziałem
Polski: 3
liczba międzynarodowych działań
operacyjnych z udziałem Polski: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
warszatów w Polsce - 3
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
spotkań za granicą - 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

Udział w tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych
uwzględniających między innymi działania profilaktyczne,
edukacyjne, badawcze w obszarze HIV/AIDS (w tym badań
naukowych) oraz wymianę specjalistów (HATBAI, Euro HIV
EDAT, Joint Action).
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liczba akcji/informacji: 2
liczba uczestników szkoleń: 40
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono badanie jakości
życia osób HIV+
Wskaźnik dodatkowy 1: wydano
1.000 sztuk broszury informacyjnoedukacyjnej dla osób HIV+

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00

Planowana kwota: 2327870
00,00
Wydatkowana kwota:
272780910,57

60

Udział w pracach międzynarodowych
grup eksperckich.
—————————————————
Krajowe Centum ds. AIDS

Udział przedstawiciela Centrum w tworzeniu polityki regionalnej i
organizacje pacjenckie
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS (Posiedzenie Grupy
osoby żyjące z HIV
Eksperckiej ds. HIV/AIDS i Infekcji Powiązanych, Think Tank,
Konferencja Walka z HIV/AIDS; 10 lat po Deklaracji Dublińskiej,
XX Światowa Konferencja AIDS, IX Międzynarodowa Konferencja
nt. adherencji pacjentów w terapii ARV i profilaktyce, 34 i 35 sesja
PCB UNAIDS).

liczba inicjatyw w zakresie polityki
regionalnej i międzynarodowych:
3

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

61

Sprawozdawczość na rzecz instytucji Sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
unijnych i międzynarodowych.
międzynarodowych dotyczących epidemii, leczenia i profilaktyki
————————————————— HIV/AIDS (GARPR UNAIDS, WHO).
Krajowe Centum ds. AIDS

Eksperci międzynarodowi

liczba raportów i publikacji
międzynarodowych
przygotowanych z udziałem
Polski: 2

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

62

Szkolenie realizatorów Krajowego
Szkolenie realizatorów Krajowego Programu oraz prezentacja
Programu Zapobiegania Zakażeniom doświadczeń Zespołów wojewódzkich.
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

jednostki samorządu terytorialnego:
16/
terenowe organy administracji
rządowej: 16/
zespoły wojewódzkie: 16/
Razem: 48/

liczba szkoleń/spotkań: 1
liczba reprezentowanych
województw: 16
opracowany dokument: 1

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

63

Monitorowanie realizacji Krajowego
Monitorowanie realizacji Programu, prowadzenie informatycznej
Programu Zapobiegania Zakażeniom bazy danych oraz udostępnianie informacji realizatorom Programu
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

realizatorzy Programu: /61
zespoły wojewódzkie: /16
inne
Razem: /77

64

Monitoring prasy.
Monitoring prasy ogólnopolskiej, sporządzanie raportów
————————————————— miesięcznych i kwartalnych, zamieszczenie ich na stronie www, w
Krajowe Centrum ds. AIDS
zakresie tematyki HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych droga
płciową.
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi przez wyspecjalizowaną
firmę codzienny monitoring prasy drukowanej oraz portali
prasowych w internecie.

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9372,60
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba artykułów w prasie: 468
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
monitorowanych tytułów - 803

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
278 575 866,54

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

65

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii".

Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących
z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy mające na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy wolne od
uprzedzeń.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni

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

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
66

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
Programu Przeciwdziałania
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
Narkomanii: obszar "Badania i
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki.
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii".

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

liczba tytułów: 3

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

ogół społeczeństwa

liczba konsultacji: 1539

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

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
67

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii".

Zwiększenie dostępności (promowanie, wspieranie, tworzenie) do
systemu informacyjnego wykorzystującego wszystkie środki
przekazu, wśród ogółu społeczeństwa, m. in. poprzez: strony
internetowe, telefony zaufania, telefony informacyjne, internetowe
poradnie, biuletyny informacyjne, portale społecznościowe i
komunikatory, materiały informacyjno, edukacyjne.

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

STRONA 16 z 254

68

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii".

Opracowanie, wydawanie i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych (społecznych i zawodowych) różnorodnych
materiałów informacyjnych, publikacji zaakceptowanych
merytorycznie przez uprawnione jednostki.

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 3

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

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
14

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

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
14

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

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
69

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji
Programu Przeciwdziałania
szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych w
Narkomanii: obszar "Profilaktyka"
środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych.
działanie 3.3. "Wspieranie programów
profilaktyki selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami zastępcz
ymi".
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

70

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Profilaktyka"
działanie 3.3. "Wspieranie programów
profilaktyki selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami zastępcz
ymi".

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

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

STRONA 17 z 254

71

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Leczenie,
rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja społeczna"
działanie 2.2. "Wspieranie programów
ograniczania szkód zdrowotnych".

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

liczba programów: 27

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

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 60

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

liczba spotkań: 2

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

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
72

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie organizacje pozarządowe
Programu Przeciwdziałania
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi pracownicy ochrony zdrowia
Narkomanii: obszar "Leczenie,
HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi.
rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja społeczna"
działanie 2.2. "Wspieranie programów
ograniczania szkód zdrowotnych".
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

73

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Badania i
monitoring" działanie 3.1. "Wdrożenie
systemu zbierania danych w zakresie
wskaźnika zgłaszalności do leczenia
(TDI Treatment Demand Indicator)
oraz poprawa jakości danych
pozostałych kluczowych wskaźników
rekomendowanych przez EMCDDA
(Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii)".

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

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
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pracownicy ochrony zdrowia
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Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Badania i
monitoring" działanie 1.1. "Zbieranie i
analiza danych statystycznych dot.
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.1.
"Zbieranie i analiza danych
statystycznych dot. reakcji na problem
narkotyków i narkomanii".

Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych
epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS, wspieranie opracowań
mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemii
HIV/AIDS w Polsce.

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

liczba opracowań: 4

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

Dostosowanie krajowego systemu zbierania danych do wymogów
sprawozdawczości międzynarodowej.

organizacje międzynarodowe

liczba nowych wskaźników: 6

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

—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
75

Realizacja w 2014 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: obszar "Badania i
monitoring" działanie 3.1. "Wdrożenie
systemu zbierania danych w zakresie
wskaźnika zgłaszalności do leczenia
(TDI Treatment Demand Indicator)
oraz poprawa jakości danych
pozostałych kluczowych wskaźników
rekomendowanych przez EMCDDA
(Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii)".
—————————————————
Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Koordynowanie działań informacyjnoedukacyjnych realizowanych przez
wojewódzkie i powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne,
podejmowanych w ramach zadania.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Podjęcie działań mających na celu intensyfikację przepływu
ogół społeczeństwa
informacji promujących Obchody Światowego Dnia AIDS:
- opracowanie i publikacja na stronie internetowej Departamentu
Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz informacji o
towarzyszących Obchodom wydarzeniach: happening
organizowany przez Fundacje Res Humanae i Gilead Science
Poland, służący promocji idei powszechnego testowania się w
kierunku HIV, który został zorganizowany 1 grudnia w Warszawie;
happening zorganizowany przez Fundację Edukacji Społecznej,
Fundację Res Humanae oraz Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, który został zorganizowany 30
listopada przed Urzędem m.st. Warszawy;
- udział koordynatora oraz dyrektora Departamentu Promocji
Zdrowia, Biostatystyki i Analiz z ramienia GIS w XXI Konferencji
"Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", która odbyła
się w dniach 1-2 grudnia w ramach Światowego Dnia AIDS w
Warszawie;
- udział w spotkaniu realizatorów Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
zorganizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS w Centrum
Animacji Misyjnej;
- przekazanie kierownikom pionu oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia oraz wojewódzkim koordynatorom Programu informacji
nt. realizowanej w latach 2014-2015 kampanii społecznej o
charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. "Jeden test. Dwa
życia".
- koordynacja przekazywanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS
publikacji w ramach realizacji kampanii "Jeden test. Dwa życia" do
wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

77

Publikacja materiałów edukacyjnych
z zakresu profilaktyki HIV / AIDS na
stronie internetowej urzędu.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

W ramach efektywnej realizacji programu oraz w celu
wzmocnienia działań informacyjno-edukacyjnych, dokonywano
bieżącej aktualizacji strony internetowej urzędu.
Na stronie internetowej Departamentu Promocji Zdrowia,
Biostatystyki i Analiz w zakładce Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS zamieszono materiały
informacyjno-edukacyjne wydane przez Krajowe Centrum ds.
AIDS:
- "Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS" - broszura skierowane do
ogółu społeczeństwa;
- "Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to gdzie
mieszkasz i pracujesz";
- "Choroby przenoszone drogą płciową";
- "Zakażenia przenoszone drogą płciową, czyli jak zadbać o
zdrowie";
- "Raport epidemiologiczny 2014 dla państw regionu Morza
Bałtyckiego";
- "Raport epidemiologiczny HIV/AIDS surveillance in Europe";
- "Raport UNAIDS wydany z okazji Światowego Dnia AIDS 2014".
Na stronie internetowej Departamentu Promocji Zdrowia,
Biostatystyki i Analiz w zakładce Światowy Dzień AIDS
zamieszono informacje na temat:
- XXI Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie;
- wydarzeń organizowanych z okazji Światowego Dnia AIDS w
2014 roku;
- inauguracji kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia". Zrób
test na HIV wraz z ulotkami skierowanymi do ginekologów, kobiet
w ciąży i planujących macierzyństwo, wydanych w ramach
kampanii informacyjnej "Jeden test. Dwa życia".
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ogół społeczeństwa

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

78

Koordynacja oraz nadzór nad
sprawozdawczością wojewódzkich
stacji sanitarno-epidemiologicznych.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

- Zebrano Szczegółowe Sprawozdania z Realizacji Krajowego
realizatorzy Programu
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
przekazane przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów
Sanitarnych w ramach realizacji Krajowego Programu w 2013
roku.
- Opracowano oraz zamieszczono w Elektronicznej bazie
monitoringowej Szczegółowe Sprawozdania z Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w roku 2013.
- Zebrano Szczegółowe Harmonogramy z Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
przekazane przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów
Sanitarnych przygotowany w ramach realizacji Krajowego
Programu w 2015 roku.
- Przygotowano i opublikowano w Elektronicznej bazie
monitoringowej Szczegółowy Harmonogram z Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na rok 2015.
- Udział w XXI konferencji "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie".
- Udział w spotkaniu dotyczącym Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
zorganizowanego w Centrum Animacji Misyjnej.
- Opracowanie i publikacja na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego informacji na temat obchodów
"Światowego Dnia AIDS" w roku 2013.

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

79

Bieżący monitoring prasy i publikacji
dostępnych na stronie internetowej
Krajowego Centrum ds. AIDS.
Pozyskiwanie, analiza oraz
udostępnianie informacji na temat HIV
i AIDS.
—————————————————
Główny Inspektorat Sanitarny

- Bieżący monitoring kwartalnika "Kontra" - biuletynu Krajowego
realizatorzy Programu
Centrum ds. AIDS oraz publikacji dostępnych na stronie
ogół społeczeństwa
internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS.
- Analiza informacji publikowanych na stronie internetowej "World
AIDS Day". Opracowanie treści publikacji nt. Światowego dnia
AIDS z wykorzystaniem zawartych na powyższej stronie danych.
- Weryfikacja oraz gromadzenie informacji zawartych na stronie
internetowej AIDS.gov, blog.AIDS.gov oraz Światowej Organizacji
Zdrowia.

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

Razem:
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WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

80

Akcje edukacyjne realizowane w
ramach kampanii "Jeden test. Dwa ży
cia".
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Białymstoku

Przeprowadzono akcje edukacyjne skierowane do studentów
pedagogiki, zdrowia publicznego, medycyny oraz pracowników
WSSE w Białymstoku.
W ramach organizacji akcji przeprowadzono narady
organizacyjne. Podczas akcji studenci otrzymywali materiało
oświatowo-zdrowotne na temat HIV/AIDS oraz wypełniali ankiety
wiedzy o HIV/AIDS. Każdy, kto wypełnił ankiete otrzymywał
drobny upominek, a co 30 min. spośród wszystkich wypełnionych
ankiet wylosowano nagrodę główną. Nagrody zakupiono ze
środków przyznanych dodatkowo przez Wojewodę Podlaskiego.
Podobną akcję przeprowadzono 1 grudnia wśród pracowników
WSSE w Białymstoku.

młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
/350
studenci : /900
pracownicy PIS : /80
Razem: /1330

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 2000,00

81

Ekspozycja bannera "Jeden test. Dwa
życia" w elektronicznym wydaniu
"Kuriera Porannego" oraz na stronie
internetowej WSSE w Białymstoku.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

Ekspozycja bannera internetowego (3 plansze: 1 plansza
zawierająca informacje o kampanii "Jeden test. Dwa życia" , 2
plansza informująca, że kobieta ciężarna o test na HIV powinna
zapytać sojego ginekologa, 3 plansza wskazująca gdzie w
Białymstoku można wykonać test na HIV) w wydaniu
internetowym lokalnego dziennika "Kurier Poranny".
Banner o kampanii zamieszczony został również na stronie
internetowej WSSE w Białymstoku.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odsłon - 30000
Wskaźnik dodatkowy 2:
ekspozycja - 7 dni

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 1100,00

82

Ekspozycja form wizualnych w
Ekspozycja plakatów, dystrybucja materiałów do bezpłatnego w
siedzibie WSSE i PSSE w ramach
siedzibie WSSE i PSSE.
kampanii "Znam rekomendacje...",
"Jeden test...", "Mój Walenty...",
"Europejski Tydzień Testowania...",
"Światowy Dzień AIDS".
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

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

83

Ekspozycja plakatów na słupach
ogłoszeniowych w Białymstoku.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 2100,00

Ekspozycja plakatów "Europejski Tydzień..." oraz "Jeden test..."
na słupach ogłoszeniowych w Białymstoku. Druk plakatów
sfinansowany został ze środków przyznanych przez Wojewodę
Podlaskiego na działania w zakresie profilaktyki HIV//AIDS.
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Finansowanie
Pozostałe

84

Emisja spotów edukacyjnych
Przygotowanie spotów edukacyjnych (jeden skierowany do ogółu
zachęcających do testowania w
społeczeństwa, drugi do kobiet w ciąży i planujących ciążę) i
kierunku HIV w Radiu Akadera w
emisja w lokalnym Radiu Akadera w Białymstoku.
Białymstoku w ramach "Europejskiego
Tygodnia Testowania... " oraz
kampanii "Jeden test...".
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa
kobiet w ciąży i planujące ciążę

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 3100,00

85

Informacje o akcjach, kampaniach i
innych działaniach realizowanych
przez Państwową Inspekację Sanitarn
ą.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 31
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 29

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

86

Internetowy konkurs wiedzy o HIV/AID PSSE w Białymstoku na swojej stronie internetowej prowadzi
S.
internetowy comiesięczny konkurs o zdrowiu. W grudniu dotyczył
————————————————— on zagadnień HIV/AIDS.
PSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /1288

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

87

Konkurs na pracę lieracką "Będę
mamą! Zrobiłam test na HIV",
skierowany do kobiet w ciąży.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 1700,00

Zamieszczenie informacji o akcjach, kampaniach i innych
działaniach realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
(PIS) w ramach profilaktyki HIV/AIDS na stronach internetowych
PIS oraz instytucji i organizacji współpracujących z PIS.
Przekazywanie powyższych informacji do lokalnej prasy.

Konkurs na prace literacką (dowolna forma np. opowiadanie, esej, kobiety ciężarne : /5
wiersz, kartka z pamiętnika itp), opisującą z punktu widzenia
mamy, dlaczego warto zrobić test na HIV. Ze względu na to, iż
środki finasowe na to działanie otrzymaliśmy w listopadzie,
konkurs musiał byc przeprowadzony w dość krótkim czsie.
Przygotowaliśmy specjalne plakaty informujące o konkursie, które
przekazane zostały do szkół rodzenia. Na konkurs wpłynęło 5
prac, w wziązku z tym jury postanowiło nagrodzić wszystkie,
przyznając 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia. Zadanie
zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewody Podlaskiego.
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Konkurs wiedzy o HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE w Augustowie, PSSE w
Sejnach

89

Organizacja konkursu wiedzy o HIV/AIDS. W ramach konkursu
uczestnicy odpowiadali na pytania testowe dotyczące HIV/AIDS
oraz prezentowali dowolną wypowiedź na temat HIV/AIDS (esej,
plakat, wiersz, prezentacja).

młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
/115

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

Narady organizacyjne.
Narady z przedstawicielami instytucji i organiacji
————————————————— współpracujących z PIS w celu organizacji wspólnych działań
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS.
województwa podlaskiego

pracownicy mediów: /6
pracownicy instytucji rządowych,
samorządowych, organizacji poza: /59
pracownicy oświaty i ochrony zdrowia:
/92
Razem: /157

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 29
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
narad - 42

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

90

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
Radiu Akadera oraz Radiu Orthodoksj
a.
—————————————————
PSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /12000
pracownicy mediów: /3
Razem: /12003

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

91

Organizacja akcji Walentynkowej "Mój Przesłanie informacji o akcji Walentynkowej wraz z elektroniczną
Walenty jest ...".
kartką do urzędów miast i gmin, starostw, uczelni wyższych i
————————————————— placówek ochrony zdrowia.
PSSE w Białymstoku

Spotkania organizacyjne z przedstawicielami w/w mediów,
opracowanie pytań do konkursu, zakup i przekazanie nagród,
całodzienny motyw przewodni dotyczący tematu HIV/AIDS,
konkurs telefoniczny dla słuchaczy.
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pracownicy w/w urzędów : /134

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

92

Organizacja akcji informacyjnej
Akcję edukacyjną zorganizowano w Galerii Handlowej. Klienci
promującej testowanie w kierunku HIV otrzymywali materiały informacyjne o HIV/AIDS oraz pocztówki
.
"Mój Walenty...".
—————————————————
PSSE w Zambrowie

ogół społeczeństwa: /590

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

93

Rozpropagowanie kampanii Znam
Przekazanie informacji o celach, założeniach kampanii do
rekomendacje..." oraz "Jeden test..."
podległych podmiotów leczniczych.
wśród pracowników ochrony zdrowia.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy ochrony zdrowia

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

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

94

Szkolenia środowiska medycznego
oraz służb interwencyjnych.
—————————————————
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Białymstoku, PSSE w Hajnówce,
PSSE w Mońkach, PSSE w
Zambrowie

pracownicy mediów: /7
pracownicy ochrony zdrowia : /273
słuzby interwencyjne : /42
Razem: /322

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkoleń - 6

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

95

Udział w programie w TVP Oddział
Materiał o HIV/AIDS i wywiad wyemitowany został 1 grudnia w
Białystok.
lokalnym serwisie informacyjnym "Obiektyw" TVP O/Białystok.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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

96

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

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 2148
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 52

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
600,00

Szkolenia w ramach kampanii "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV". Zorganizowano szkoleń w których
uczestniczyli: pielęgniarki środowiska szkolnego, koordynatorzy i
realizatorzy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia podmiotów
leczniczych, pielęgniarki, położne, lekarze oraz lekarze rodzinni
Porozumienia Zielonogórskiego.

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
młodzież powyżej 15 r.ż.: /2148
województwa podlaskiego. Przebiegał etapowo: etap klasowy,
szkolny, powiatowy, wojewódzki. Działanie cykliczne, realizowane
od kilku lat. Naprzemiennie kierowane jest do uczniów szkół
gimnazjalncyh i ponadgimnazjalnych.
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97

Poradnictwo metodyczne,
Prowadzenie poradnictwa metodycznego, merytorycznego,
merytoryczne, organizacyjne.
organizacyjnego dla koordyntorów z placówek szkolnych i
————————————————— podmiotów leczniczych.
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

pracownicy oświaty i ochrony zdrowia: liczba szkoleń/działań: 61
/97
liczba odbiorców: 97
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

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

98

Szkolenia ukierunkowane na grupy do
celowe.
—————————————————
PSSE w Białymstoku, Hajnówce,
Bielsku Podlaskim, Mońkach,Łomży,
Wysokiem Mazowieckiem, Kolnie

Szkolenia młodzieży realizowane we współpracy ze szkołami
gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi . W ramach szkoleń odbyły
sie narady organizacyjne z nauczycielami odpowiedzialnymi za
realizację zadania oraz dystrybucja materiałów oświatowozdrowotnych uczestnikom szkolenia. Uwzględnoino tu również
zajęcia zainicjowane przez pracowników PIS, ale prowadzone w
szkołach przez nauczycieli, pedagogów, pielęgniarki.
Zajęcia edukacyjne z kobietami ciężarnymi odbywały się
poradniach i oddziałach ginekologicznych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1818
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1526
kobiety ciężarne: /987
Razem: /4331

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
250,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów oświatowozdrowotnych dotyczących profilaktyki
HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

Dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS podczas organizowanych akcji
prozdrowotnych, szkoleń, festynów, zajęc prowadzonych w
ramach letniej i zimowej szkoły bezpieczeństwa.

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Rozpowszechnianie informacji o
Przekazywanie różnorodnych informacji otrzymywanych z
szkoleniach, akcjach i innych
Krajowego Centrum ds. AIDS do podległych placówek, jednostek
przedsięzięciach rekomendowanych
współpracujących z PIS.
przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy

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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Dystrybucja materiałów światowo - zdr Dystrybucja materiałow pozyskanych z Krajowego Centrum ds.
owotnych.
AIDS do podległych placówek.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego
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Opracowanie sprawozdania za rok
2013 oraz opracowanie
harmonogramu na rok 2015.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań w ramach
realizatorzy Programu: /15
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS za rok 2013 oraz opracowanie harmonogramu realizacji
działań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na rok 2015.

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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Przesłanie wytycznych do realizacji
Krajowego Programu oraz informacji o
realizowanych kampaniach, akcjach.
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

Przesłanie do podległych placówek wytycznych do realizacji
Krajowego Programu oraz informacji o celach, założeniach
realizowanych kampanii społecznych i innych przedsięwzięć
edukacyjnych podejmowanych na terenie województwa.

realizatorzy Programu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wizytacje.
Wizytacje w podległych placówkach realizaujących działania
————————————————— profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS.
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

realizatorzy Programu: /59

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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Gromadzenie informacji na temat
Gromadzenie informacji na temat testowania kobiet ciężarnych w
testowania w kierunku HIV.
związku z realizacją działań edukacyjnych skierowanych do tej
————————————————— grupy odbiorców, w tym kampanii "Jeden test..." .
WSSE w Białymstoku, PSSE w
Sokółce

pracownicy PIS
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ogół społeczeństwa

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

liczba podmiotów
zainteresowanych informacjami o
HIV/AIDS: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wykonanych testów u kobiet
ciężarnych 2419

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:

1 450,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis
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Ogólnopolskie kampanie społeczne
Krajowego Centrum ds. AIDS:
- "Mój Walenty jest the best, idzie ze
mną zrobić test" - akcja zachęcająca
przede wszystkim młode, ale
pełnoletnie osoby do wykonywania
testu w kierunku HIV,
- "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na
HIV. Dla siebie i swojego dziecka" kampania społeczna skierowana do
kobiet w wieku prokreacyjnym oraz
lekarzy ginekologów,
- "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV"- kampania
społeczna skierowana do środowisk
medycznych.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz i 19 PSSE

Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczyła w realizacji wyżej
ogół społeczeństwa
wymienionych akcji i kampaniach społecznych Krajowego
Centrum ds. AIDS. W ramach tych inicjatyw podjęto następujące
działania:
- nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami ( dyrektorzy szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obiektów kultury, placówek
służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem poradni "K";
właściciele i kierownicy pubów,dyskotek, restauracji i kawiarni;
przedstawiciele władz samorządowych, lokalne media,
- zamieszczenie w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na
stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji
nt. akcji i kampanii społecznych m in. pocztówki walentynkowej,
- dystrybucja materiałów informacyjno.-edukacyjnych do wyżej
wymienionych instytucji partnerskich,
- nagłośnienie akcji i kampanii społecznych Krajowego Centrum
ds. AIDS w ramach prowadzonych szkoleń,
- nagłośnienie akcji i kampanii społecznych Krajowego Centrum
ds. AIDS w lokalnych mediach.
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Punkty ekspozycji materiałów informa
cyjno-edukacyjnych.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 19 PSSE na
terenie województwa

Punkty ekspozycji materiałów informacyjno-edkacyjnych
tworzone były (m in. na okoliczność obchodów Światowego Dnia
AIDS) w siedzibach: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej i Powiatowych Stacji Sanitarno
Epidemiologicznych, władz lokalnych, podmiotów leczniczych,
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obiektów kultury i
innych placówek partnerskich.

ogół społeczeństwa
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Olimpiady, konkursy organizowane w
ramach profilaktyki HIV/ AIDS.
—————————————————
5 PSSE

1. Powiatowa Stacja Sanitarno Eepidemiologiczna w Tucholi
współuczestniczyła w realizacji XV Powiatowej Olimpiady Wiedzy
o AIDS. W olimpiadzie uczestniczyła młodzież szkół
gimnazjalnych. Łącznie w etapie szkolnym i powiatowym wzięło
udział 353 uczniów. Partnerem inicjatywy był Urząd Gminy w
Tucholi. Uroczyste podsumowanie Olimpiady z udziałem
przedstawicieli władz lokalnych miało miejsce podczas obchodów
Światowego Dnia AIDS w Gimnazjum nr 1 w Tucholi.
2. Cztery Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne były
bezpośrednimi organizatorami 4 konkursów wiedzy i 3
plastycznych o tematyce HIV/AIDS. Łącznie wzięło w nich udział
544 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

uczniowie szkół gimnazjalnych:
450/553
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
150/344
Razem: 600/897
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 897
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 0,00
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Akcja informacyjno-edukacyjna
"Czerwona Kokardka" na Starym
Rynku w Bydgoszczy.
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Bydgoszczy,
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA Poland

Na Starym Rynku w Bydgoszczy przy ułożonej ze zniczy
czerwonej kokardce została oddana cześć osobom zmarłym na
AIDS. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Bydgoszczy i wolontariusze
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA
Poland Oddział Bydgoszcz zachęcali mieszkańców miasta
Bydgoszczy do rozmów na temat HIV/AIDS i wykonania testu w
kierunku HIV. Zainteresowani otrzymali materiały informacyjnoedukacyjne.

mieszkańcy miasta Bydgoszczy:
100/250

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 250
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 100,00
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Działania informacyjno-edukacyjne
połączone z punktami ekspozycji
materiałów nt. profilaktyki HIV/AIDS
podczas imprez lokalnych i innych prz
edsięwzięć.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 19 PSSE na
terenie województwa

Działania informacyjno-edukacyjne połączone z punktami
ekspozycji materiałów nt. profilaktyki HIV/AIDS podczas imprez
masowych (festyny, koncerty, targi, pikniki) :
- "Bydgoski Piknik Myśliwski" - Wyspa Młyńska w Bydgoszczy,
- "Targi Myśliwskie" - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w
Myślęcinku - Bydgoszcz,
- piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - teren Zakładu Karnego w
Potylicach,
- akcja letnia "Bezpieczne wakacje" - Półwysep Rzępowski w
Kruszwicy,
- "Kujawsko Pomorska Podróż po Zdrowie" - Ciechocinek,
Chełmża,
- "Targi Rolniczo-Ogrodnicze - Lato na wsi " - Nakło,
- "AGRA 2014" - Rypin,
- "Gminno-Parafialne Dożynki" - Biskupice gm. Radziejów,
- "Święto Śliwki i Ziemniaka" - Kwiln gmina Radziejów.

ogół społeczeństwa: 2000/4277

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 4277
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 27

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 400,00
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Edukacja różnych grup odbiorców w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS szczebel wojewódzki.
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Przeprowadzono szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS (1
prelekcja, 3 wykłady wzbogacone o metody aktywizujące), których
uczestnikami byli:
- wychowawcy i podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w
Bydgoszczy,
- młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w
Bydgoszczy.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/43
wychowawcy Środowiskowego Hufca
Pracy w Bydgoszczy: 12/12
Razem: 42/55

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 55
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Narady dotyczące organizacji działań, Przeprowadzono narady z przedstawicielami wyżej wymienionych przedstawiciele instytucji
pozyskania partnerów, ustalenia
jednostek w celu ustalenia kierunków działań, organizowania
współpracujących z PSSE : 350/536
zakresu współpracy z
wspólnych inicjatyw w ramach profilaktyki HIV/AIDS.
przedstawicielami jednostek
współpracującyh, w tym z dyrektorami
szkół, pedagogami, nauczycielami
różnych typów szkół.
—————————————————
19 Powiatowych Stacji Sanitarno
Epidemiologicznych

liczba szkoleń/działań: 67
liczba odbiorców: 536
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Narady z pracownikami pionu OZ
WSSE i PSSE (powiatowymi
koordynatorami programu oraz
przedstawicielami Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny
- IFMSA Poland Odział w Bydgoszczy
.
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

Zorganizowano i przeprowadzono narady. Jedna z narad, w której
uczestniczyli pracownicy pionu OZ WSSE i PSSE (powiatowi
koordynatorzy programu) dotyczyła podsumowania działań za rok
2013 i organizacji działań na rok 2014. Pozostałe dwie, z udziałem
przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów
Medycyny - IFMSA Poland Odział w Bydgoszczy poświęcone były
ogólnopolskiej akcji WALENTYNKOWEJ oraz akcji "Czerwona
kokarda" organizowanej wspólnie na Starym Rynku w
Bydgoszczy.

pracownicy pionu OZ WSSE i PSSE
(koordynatorzy powiatowi): 22/27
przedstawiciele IFMSA Poland Odział
w Bydgoszczy : 2/3
Razem: 24/30

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 30
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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Obchody Światowego Dnia AIDS - 1
grudzień 2014 r.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 19 PSSE woj.
kuj.- pom.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jak co roku włączyła się w
realizację obchodów Światowego Dnia AIDS. Działania w ramach
wydarzenia podejmowali pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy i
19 Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego:
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach
internetowych informacji nt. obchodów Światowego Dnia AIDS,
- narady, spotkania organizacyjne z lokalnymi partnerami
(dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgmnazjalnych, obiektów
kultury, placówek służby zdrowia, przedstawiciele władz
lokalnych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenia
Wolontariuszy "Razem" z Torunia, lokalnych mediów,
- wystosowanie pism intencyjnych do lokalnych partnerów
(dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgmnazjalnych, obiektów
kultury, placówek służby zdrowia, przedstawiciele władz
lokalnych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenia
Wolontariuszy "Razem" z Torunia, lokalnych mediów),
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do instytucji
partnerskich,
- nagłośnienie obchodów Światowego Dnia AIDS w lokalnych
mediach,
- akcje okolicznościowe w centralnych punktach miast, przed i w
siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych
oraz instytucjach partnerskich (prelekcje, happeningi, konkursy,
wystawy materiałów informayjno-edukayjnych, udział
przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w imprezach
okolicznościowych,
- szkolne obchody Światowego Dnia AIDS (apele, debaty,
prelekcje,warsztaty, konkursy, wystawy prac pokonkursowych i
materiałów informayjno-edukayjnych, udział udział przedstawicieli
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w imprezach okolicznościowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 4000/6050
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2500/3400
ogół społeczeństwa: 55000/67000
Razem: 61500/76450

liczba szkoleń/działań: 120
liczba odbiorców: 76450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Powiatowa konferencja pt.
"Zachowania ryzykowne, a zdrowie".
—————————————————
PSSE we Włocławku

Powiatowa konferencja pt. "Zachowania ryzykowne, a zdrowie"
zorganizowana została przez Powiatową Stację Sanitarno
Epidemiologiczną we Włocławku w Centrum Kultury "Browar B",
przy współpracy z Urzędem Miasta i Polskim Towarzystwem
Oświaty Zdrowotnej/Oddział Terenowe we Włocławku. Honorowy
patronat nad jej przebiegiem sprawował Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Prezydent Miasta
Włocławek. Jeden z wykładów konferencji poświęcony został
problematyce HIV/AIDS. Wykład pt. " jak oswoić smoka, czyli
życie w epoce HIV/AIDS" wygłosił Prezes Stowarzyszenia
Wolontariuszy "Razem" z Torunia Andrzej Olczyk . W konferencji
uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pielęgniarki
środowiska szkolnego, pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele
organizacji pozarządowych i młodzież szkolna.

dyrektorzy szkół, nauczyciele,
młodzież szkolna : 50/60
pielęgniarki środowiska szkołnego:
6/9
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej : 20/27
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 2/4
Razem: 78/100

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 1900,00
Wydatkowana kwota:
1900,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 400,00
Urząd Miasta: 1500,00
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Promowanie:
- wśród nauczycieli i pedagogów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
programów profilaktycznych opartych
na aktywnych metodach pracy z
młodzieżą,
- szkoleń dla różnych grup odbiorców
organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS i instytucje/
fundacje/ stowarzyszenia z nim
współpracujące,
- wśród lekarzy obowiązku
proponowania kobietom ciężarnym
dobrowolnego wykonania testu w
kierunku HIV.
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 19
Powiatowych Stacji Santarno
Epidemiologicznych

Promowanie powyższych inicjatyw podczas/ poprzez:
-naradach organizowanych dla docelowych grup odbiorców,
-rozmów indywidualnych z przedstawicielami określonych
instytucji i placówek,
-wystosowanie listów intencyjnych do odpowiednich grup
odbiorców.

przedstawiciele instytucji i placówek,
których dotyczy zadanie : 50/95

liczba szkoleń/działań: 70
liczba odbiorców: 95
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przedsięwzięcie edukacyjne pt.
"Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS".
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Brodnicy

Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Dzieci, a profilaktyka HIV/AIDS"
adresowane było do dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Realizowało je 10 placówek oświatowowychowawczych (3 przedszkola, 7 szkół podstawowych - kl. I-III).
Zajęcia prowadzono w oparciu o książeczki "Mali przyjaciele" i
kolorowanki "Zawsze razem". Nauczycieli do pracy z dziećmi
przygotował edukator profilaktyki HIV/AIDS z Powiatowej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w Btrdnicy.

dzieci w wieku przedszkolym i
wczesnoszkolnym (kl. I-III): 500/826

liczba szkoleń/działań: 27
liczba odbiorców: 826
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

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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Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Jak
rozmawiać z dziećmi o AIDS".
—————————————————
PSSE Toruń

Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Jak rozmawiać z dziećmi o
AIDS" adresowane było do dzieci sześcioletnich. Realizowały je
placówki oświatowo-wychowawcze z terenu miasta Torunia (6
przedszkoli miejskich, 1 szkoła podstawowa). Bezpośredni
realizatorzy przedsięwzięci uczestniczyli w warsztatach
prowadzonych przez specjalistę z K-P CEN w Toruniu. Podczas
szkolenia nauczyciele opracowywali scenariusze zajęć, w oparciu
o które realizowali przedsięwzięcie we własnych placówkach.

119

Przedsięwzięcie edukacyjne pt.
"Rozmowy z dziećmi o AIDS".
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna we Włocławku

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Włocławku
dzieci w wieku przedszkolnym : 40/51
realizowała przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Rozmowy z dziećmi o rodzice dzieci objętych edukacją: /51
AIDS". W pilotażowej edycji brały udział 2 włocławskie
Razem: 40/102
przedszkola. Nauczycieli do pracy z dziećmi przygotował
pracownik Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej (edukator profilaktyki HIV/AIDS). Zajęcia
prowadzone były w oparciu o opracowane przez pion Oświaty
Zdrowotnej scenariusze zajęć, książeczki "Mali przyjaciele" i
kolorowanki "Zawsze razem".
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Punkt informacyjno-edukacyjny.
Punkt informacyjno-edukacyjny działał w ramach "Akademii
————————————————— Zdrowego Życia" (cykliczne, comiesięczne przedsięwzięcie
WSSE Bydgoszcz
promujące zdrowy styl życia). Podczas akcji prowadzono
poradnictwo i rozdawnictwo materiałów informacyjnoedukacyjnych o tematyce HIV/AIDS oraz promowano działalność
Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego HIV/AIDS
funkcjonującego przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
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Realizacja tematyki HIV/AIDS w
ramach wojewódzkiej interwencji
nieprogramowej "Bezpieczne wakacje
".
—————————————————
19 Powiatowych Stacji Sanitarno
Epidemiologicznych

Wojewódzka interwencja nieprogramowa "Bezpieczne wakacje"
realizowana była między innymi w ośrodkach letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Adresatami działań była młodzież
przebywająca w tych ośrodkach. Tematyka HIV/AIDS została
zrealizowana poprzez zastosowanie następujących form
oddziaływania: pogadanki, prelekcje, projekcje filmów, konkursy,
ekspozycje i rozdawnictwo materiałów informacyjnoedukacyjnych.
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rodzice: 150/200
dzieci w wieku przedszkolnym :
300/400
Razem: 450/600

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 600
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 500,00

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 152
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

klienci WSSE w Bydgoszczy : 20/57

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 57
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

młodzież powyżej 15 r.ż.:
17000/18827
właściciele i kierownicy ośrodków
letniego wypoczynku : 1900/2656
Razem: 18900/21483

liczba szkoleń/działań: 57
liczba odbiorców: 21483
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zorganizowanie i przeprowadzenie
szkoleń dla różnych grup odbiorców.
—————————————————
19 Powiatowych Stacji Sanitarno
Epidemiologicznych

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia (26 wykładów, 27
warsztatów, 96 prelekcji) dla różnych grup odbiorców :
- młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lipnie ),
- nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim),
- nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli szkół
podstawowych (Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Toruń przy współpracy z Urzędem Miasta Torunia i KujawskoPomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ).
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
HIV/AIDS w Lipnie.
—————————————————
Stowarzyszenie
Wolontariuszy"Razem" w Toruniu,
Powiatowa Staja SanitarnoEpidemiologiczna w Lipnie

124

125

liczba szkoleń/działań: 149
liczba odbiorców: 4205
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 197

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4850,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 0,00

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lipnie
osoby podejmujące ryzykowne
wspólnie z lekarzami rodzinnymi (Niepubliczny Zakład Opieki
zachowania: /32
Zdrowotnej w Lipnie) i Stowarzyszeniem Wolontariuszy "Razem" z
Torunia uruchomiła Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym
można było wykonać anonimowo i bezpłatnie test w kierunku HIV
oraz skorzystać z konsultacji specjalisty. Akcję przeprowadzoną w
związku z obchodami Światowego Dnia AIDS szeroko nagłośniły
lokalne media.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 32
liczba konsultacji: 32
liczba wykonanych testów: 14

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

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny H
IV/AIDS.
—————————————————
Stowarzyszenie
Wolontariuszy"Razem" w Toruniu,
Wojewódzka Stacja SantarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy

W 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Bydgoszczy działał Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny HIV/AIDS. Funkcjonował on na zasadzie
porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy a
Stowarzyszeniem Wolontariuszy "Razem " w Toruniu.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 300/454

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 454
liczba konsultacji: 454
liczba wykonanych testów: 442
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

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

Udział w spotkaniach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bydgoszczy

Udział przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w
spotkaniach Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu
wymiany doświadczeń oraz organizacji przedsięwzięć i akcji
ukierunkowanych na profilaktykę HIV/AIDS.

realizatorzy Programu: 10/4

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 10
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 2
liczba opracowań wraz z
rekomendacjami: 1

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

Razem:

7 750,00
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 80/95
młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/3700
nauczyciele i pedagodzy: 40/260
pracownicy ochrony zdrowia
(pielęgniarki): /120
funkcjonariusze straży miejskiej : /30
Razem: 240/4205

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

126

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

ogół społeczeństwa: 42000/420000
pracownicy mediów: 7/7
Przedstawiciele placówek oświatowozdrowotnych i ochrony zdrowia:
350/342
Razem: 42357/420349

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

127

Ekspozycje wizualne informacyjnoEkspozycje wizualne informacyjno-edukacyjne, gazetki wykonane
edukacyjne, gazetki.
przez pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE z woj.
pomorskiego

ogół społeczeństwa: 8500/7200

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

128

Organizacja konferencji prasowych.
Udzielanie wywiadów podczas zorganizowanych akcji, szkoleń.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE z woj.
pomorskiego

pracownicy mediów: 17/11
liczba przekazanych informacji: 7/7
Razem: 24/18

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

129

Organizacja narad.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali
————————————————— narady dla przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia, jednostek
1 WSSE, 18 PSSE woj. pomorskiego samorządowych.

pedagodzy, nauczyciele i pielęgniarki:
67/64

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

130

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

ogół społeczeństwa: 11/2570

131

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

Dyrektorzy placówek szkolnych,
organizatorzy wypoczynku: 87/110
Uczestnicy wypoczynku: 8640/8640
Razem: 8727/8750

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie nadzoru
nad palcówkami szkolnymi i placówkami wypoczynku letniego i
zimowego przeprowadzili wizytację i edukację uczestników
wypoczynku.
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Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
punktów - 11

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

132

Zamieszczanie informacji na stronach Informacje na temat kampanii, konkursów były umieszczane na
internetowych.
stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE z woj.
pomorskiego

ogół społeczeństwa: 2000/1850

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

133

Konkurs - Przegląd Małych Form Teat
ralnych.
—————————————————
1 WSSE 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 950/788

Planowana kwota:
15105,00
Wydatkowana kwota:
15105,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 700,00

134

Organizacja konkursów, olimpiad.
Pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej
————————————————— zorganizowali etapy powiatowe, międzyszkolne, szkolne
1 wsse, 18 PSSE z woj. pomorskiego konkursów wiedzy i plastycznych, m. in. w zakresie tematyki
HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 260/139
młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/222
Razem: 380/361

Planowana kwota: 650,00
Wydatkowana kwota:
650,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 150,00

135

Zajęcia warsztatowe - prelekcje.
Zajęcia zostały przeprowadzone w: Areszcie Śledczym w
młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/30
————————————————— Starogardzie Gdańskim dla osadzonych, Schronisku dla nieletnich młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/20
PSSE z woj. pomorskiego
w Chojnicach, Akademii Pomorskiej w Słupsku dla studentów.
Osadzeni: 49/49
Razem: 99/99

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

136

Organizacja szkoleń.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali
————————————————— szkolenia dla pracowników: oświaty, środowiska medycznego,
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
mediów, jednostek samorządowych, Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Słupsku oraz liderów samorządów szkolnych.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 100,00

Celem Przeglądu było promowanie zachowań zapobiegających
uzależnieniom oraz wspierających wzrost poziomu
odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie i
innych. Teatralna forma przedsięwzięcia sprzyja integracji
środowisk szkolnych i jest inspiracją do działań w zakresie
profilaktyki uzależnień poprzez kontakt ze sztuką. Adresatami
konkursu byli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych.
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/15
pedagodzy, nauczyciele i pielęgniarki
: 151/151
pracownicy PGK w Słupsku: 109/109
Razem: 275/275

137

Realizacja programów edukacyjnoProgramy pt. "Porozmawiajmy o AIDS", "Zapobieganie
profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS. zakażeniom HIV" skierowane były do uczniów szkół
————————————————— gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Człuchowie i w Gdańsku.
WSSE, 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 4315/4315
młodzież powyżej 15 r.ż.: 6330/6330
ogół społeczeństwa: 6000/6000
Razem: 16645/16645

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
PIS: 700,00

138

Organizacja punktu anonimowego i
Pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni
bezpłatnego badania w kierunku HIV. przy współpracy z Urzędem Miejskim zorganizowali tygodniowy
————————————————— punkt anonimowego i bezpłatnego badania krwi w kierunku HIV.
1 WSSE, 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 300/290

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
18000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Razem:
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45 755,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

139

Organizacja obchodów Dnia Pamięci i
Mobilizacji w Walce z AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
oraz 11 stacji powiatowych

W ramach zadania na terenie województwa lubuskiego
ogół społeczeństwa: 10000/10000
zorganizowano kampanię medialną, skierowaną do ogółu
społeczeństwa. Emitowano audycje w lokalnych rozgłośniach
radiowych i telewizjach kablowych, w lokalnej prasie
zamieszczono tematyczne artykuły. Informacje nt. obchodów Dnia
Pamięci przekazano również do szkół ponadgimnazjalnych, które
prowadziły działania we własnym zakresie.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przekazanych informacji do
lokalnych mediów - 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS 2014 na terenie
województwa lubuskiego.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
oraz 11 stacji powiatowych

W ramach zadania, z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. włączono się w Europejski
Tydzień Testowania w kierunku HIV. Badania, połączone z
poradnictwem okołotestowym prowadzono w Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym, działającym przy WSSE w
Gorzowie Wlkp. Przedsięwzięcie rozpropagowano w szkołach
ponadgimnazjalnych i podmiotach leczniczych na terenie miasta.
Ponadto zainaugurowano ogólnopolską kampanię "Jeden test.
Dwa życia", podczas której prowadzono dystrybucję tematycznych
materiałów edukacyjnych w podmiotach leczniczych, szkołach
rodzenia, gabinetach ginekologiczno - położniczych oraz wśród
lokalnej społeczności podczas organizowanych eventów;

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Edukacja osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku

W ramach zadania przeprowadzono wykłady dla osób
osoby powyżej 50 r.ż.: 50/54
zrzeszonych w Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku,
mieszkańców internatu OHP w Strzelcach Krajeńskich oraz Domu
Wspólnoty Barka w Drezdenku.

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 54
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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IV Powiatowy Konkurs "Wiedza ratuje Konkurs zorganizowano we współpracy ze Starostwem
życie".
Powiatowym w Świebodzinie. Uczestnikami konkursu byli
————————————————— uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu świebodzińskiego.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Świebodzinie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/150

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 150
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
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Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
Olimpiada zorganizowana została wśród uczniów pięciu szkół
Zdrowiu "HIV/AIDS a uzależnienia".
ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200

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

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
300,00
Urząd Miasta: 100,00
Urząd Gminy: 100,00
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ogół społeczeństwa: 10000/10000
pracownicy mediów: 50/24
młodzież szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 2000/2000
Razem: 12050/12024
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Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV,
AIDS i Uzależnieniach.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krośnie
Odrzańskim
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Dnia 2.12. w Zespole Szkół w Chlebowie zorganizowano XV
Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS wśród uczniów 11
gimnazjów powiatu krośnieńskiego. Konkurs poprzedzono
edukacją młodzieży prowadzoną przez nauczycieli, pedagogów i
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. W finale
konkursu wzięły udział trzyosobowe zespoły z wszystkich
gimnazjów powiatu krośnieńskiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/300

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 300

Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
2000,00

Powiatowy konkurs wiedzy o HIV i AI Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
DS.
powiatu żagańskiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Żaganiu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/150

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 150

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
1200,00
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Profilaktyka HIV i AIDS wśród
młodzieży gorzowskich szkół ponadgi
mnazjalnych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/308

liczba odbiorców: 308
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
liczba szkoleń/działań: 15

Planowana kwota: 4600,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 4600,00
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Konkurs wiedzy dla szkół
W ramach zadania zorganizowano konkurs wiedzy dla uczniów
ponadgimnazjalnych "Choroby XXI
wszystkich szkół powiatu żarskiego. Nagrody rzeczowe dla
wieku - AIDS".
uczestników konkursu ufundował Starosta Powiatu Żarskiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Żarach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/150
edukatorzy szkolni
Razem: 150/150

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 150
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Organizacja i prowadzenie narad z pa
rtnerami.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
oraz 11 stacji powiatowych

W ramach zadania zorganizowano 50 narad dotyczących
uczestnicy narad: 150/130
pozyskania nowych partnerów realizujących program oraz 80
narad z współorganizatorami działań edukacyjno-informacyjnych
(dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
przedstawiciele lokalnych samorządów, pracownicy i kierownictwo
podmiotów leczniczych, przedstawiciele lokalnych mediów).

liczba szkoleń/działań: 130
liczba odbiorców: 130
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Realizacja Programu w szkołach
województwa lubuskiego.
—————————————————
PSSE w Drezdenku, Sulęcinie,
Żaganiu i Żarach

Na terenie powiatów sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego,
żagańskiego i żarskiego, w szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzono zajęcia edukacyjne (na zaproszenie
zainteresowanych szkół) z młodzieżą. Zajęcia w formie
pogadanek, warsztatów lub wykładów wzbogacane były
prezentacjami multimedialnymi oraz projekcjami tematycznych
filmów edukacyjnych.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4
liczba szkoleń/działań: 24
liczba odbiorców: 3708

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

W ramach zadania zorganizowano cykl trzygodzinnych
warsztatów dla młodzieży z zainteresowanych gorzowskich szkół
ponadgimnazjalnych. Warsztaty prowadzono w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie
Wlkp. w grupach 15-to osobowych, z wykorzystaniem metod
aktywizujących uczestników.
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 1500/778
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/1080
Razem: 3000/1858
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Telefoniczny Punkt Informacyjny.
W ramach zwiększenie dostępności do systemu informacyjnegow
————————————————— zakresie HIV/AIDS działał Telefoniczny Punkt Informacyjny.w
Powiatowa Stacja SanitarnoPSSE w Słubicach w poniedziałki w godz. 15:00 - 16:00.
Epidemiologiczna w Słubicach
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ogół społeczeństwa: 120/10

liczba odbiorców: 10
liczba konsultacji: 10
statystyki odwiedzin stron
internetowych: nie dotyczy

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

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
Kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnoogół społeczeństwa: 500/520
————————————————— Diagnostycznego działającego przy Wojewódzkiej Stacji SanitarnoWojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
klientów PKD - 520

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
27535,00
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Edukacja osadzonych w Zakładzie Ka W ramach zadania prowadzono dystrybucję tematycznych
osoby pozbawione wolności: 200/200
rnym.
materiałów edukacyjnych dla osadzonych oraz personelu Zakładu
————————————————— Karnego w Słońsku.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sulęcinie

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 200
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania edukacyjna "Młodość
wolna od uzależnień".
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania zorganizowano kolejną edycję kampanii
"Młodość wolna od uzależnień", wśród uczestników imprezy
masowej "Przystanek Woodstock". Podczas Festiwalu w wiosce
festiwalowej uruchomiony został punkt informacyjno-edukacyjny,
w którym udzielano porad i konsultacji z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS i uzależnień oraz prowadzono dystrybucję
tematycznych materiałów edukacyjnych.

osoby aktywne seksualnie: 1000/1000
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy: 1000/1000
osoby mające wielu partnerów
seksualnych: 1000/500
uczestnicy festiwalu "Przystanek
Woodstock"
Razem: 3000/2500

liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 6000
liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 6000

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 2610,00
Marszałek: 0,00
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Edukacja uczestników kwalifikacji
wojskowej z gmin powiatu strzelecko drezdeneckiego.
—————————————————
PSSE w Drezdenku

W ramach zadania zorganizowano spotkania z uczestnikami
kwalifikacji wojskowej (młodzież w wieku 18-19 lat), na terenie
wszystkich gmin powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Podczas
spotkań wygłoszono wykład, emitowano tematyczne filmy
edukacyjne oraz prowadzono dystrybucję materiałów
edukacyjnych.

uczestnicy kwalifikacji wojskowej:
320/273

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 273
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 500
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
gmin - 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
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Monitorowanie realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w placówkach
realizujących program.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
oraz 11 stacji powiatowych

Monitoringiem objęto gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz
podmioty lecznicze realizujące na terenie województwa
lubuskiego Krajowy Program. Przeprowadzono 65 wizytacji w
placówkach i 5 kontroli w PSSE.

realizatorzy Programu: 90/65
zespoły wojewódzkie: 12/1
Razem: 102/66

liczba i rodzaj realizowanych
programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek realizujących program
ogółem - 300 placówek
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
odbiorców działań ogółem 110.528 osób

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: 2015-07-20

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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Kampania "Znam rekomendacje PTN
AIDS. Zalecam test na HIV".
Kampania "Jeden test. Dwa życia".
Światowy Dzień AIDS 2014.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego

1. Nawiązanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia,
instytucjami i partnerami (narady, przekazanie pakietów
materiałów edukacyjnych).
2. Obchody Światowego Dnia AIDS 2014:
- organizacja konferencji dla pracowników PSSE "Jeden test. Dwa
życia" (WSSE w Katowicach),
- wykład "Warto wiedzieć o...HIV/AIDS" dla młodzieży w ramach
Dnia Ochrony Zdrowia (WSSE w Katowicach),
- organizacja i uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla szkół
ponadgimnazjalnych "Młodość bez ryzyka" (PSSE Cieszyn),
- organizacja i uroczyste podsumowanie III Powiatowego
Konkursu wiedzy o AIDS dla szkół gimnazjalnych (PSSE
Częstochowa),
- współorganizacja i uroczyste rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu
wiedzy o AIDS dla szkół ponadgimnazjalnych (PSSE Kłobuck),
- organizacja wystawy edukacyjnej dot. HIV/AIDS dla czytelników
Biblioteki Samorządowej w Żywcu (PSSE Żywiec).

ogół społeczeństwa: /1031
pracownicy mediów
młodzież szkolna: /1044
pracownicy placówek ochrony
zdrowia: /43
Razem: /2118

liczba kampanii: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja
szkoleń/konferencji/warsztatów z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS
adresowanych do różnych grup.
—————————————————
8 psse woj. śląskiego, PCK Bytom,
PTZN O/K-ce, Stow."Wspólnota" w
Chorzowie, UM Ruda Śl., Areszt
Śledczy w Bytomiu

1. Organizacja 2 szkoleń dot. profilaktyki HIV/AIDS dla
pielęgniarek placówek ochrony zdrowia (PSSE Bielsko-Biała).
2. Współorganizacja z Polskim Czerwonym Krzyżem w Bytomiu
konferencji dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
nt. profilaktyki HIV/AIDS (PSSE Bytom).
3. Organizacja 2 szkoleń warsztatowych "Profilaktyka zakażeń
HIV/AIDS" dla osadzonych w areszcie śledczym w Bytomiu
(PSSE Bytom).
4. Organizacja warsztatów "HIV/AIDS we współczesnym świecie"
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (01.12)
oraz dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w/w szkół (02.12)
prowadzone przez edukatora HIV/AIDS (PSSE Chorzów).
5. Organizacja szkolenia "Higiena i dezynfekcja w gabinetach
kosmetycznych, salonach fryzjerskich, tatuażu i odnowy
biologicznej" dla pracowników w/w zakładów dot. profilaktyki
zakażeń krwiopochodnych (PSSE Jaworzno 11.06)
6. Organizacja warsztatów dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzone przez
terapeutę Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
Oddział Katowice (PSSE Katowice 25.11).
7. Organizacja szkolenia warsztatowego dot. profilaktyki HIV/AIDS
i uzależnień dla młodzieży szkolnej w Muzeum Pożarnictwa w
Mysłowicach (PSSE Katowice 01.12)
8. Organizacja szkolenia dla pielęgniarek środowiska szkolnego
(PSSE Racibórz 28.10).
9. Współorganizacja konferencji "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV" dla pracowników placówek ochrony zdrowia

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /691
osadzeni: /24
kadra pedagogiczna: /26
pracownicy placówek ochrony
zdrowia: /429
właściciele salonów kosmetycznych:
/53
Razem: /1223

liczba szkoleń/działań: 14
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

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

(PSSE Ruda Śl.).
10. Organizacja 2 szkoleń: dla kadry pedagogicznej szkół
ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół (PSSE Żywiec).
158

Rozpowszechnienie informacji dot.
HIV/AIDS, kampanii oraz Światowego
Dnia AIDS w lokalnych mediach.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, lokalne media, urzędy
miast i gmin

1. Zamieszczanie informacji na stronach internetowych WSSE i
ogół społeczeństwa: /212303
psse woj. śląskiego oraz partnerów (dot. akcji "Mój Walenty jest
the best, idzie ze mną zrobić test" oraz Kampanii "Jeden test. Dwa
życia").
- portal naszraciborz.pl,
- portal raciborz.com.
2. Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia AIDS do
lokalnych mediów. Artykuły ukazały się w następujących mediach:
- Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej (PSSE Bielsko-Biała
12.12.2014 r.),
- Nad Sołą i Koszarawą (PSSE Żywiec).
3. Emisja spotów TV z zakresu profilaktyki HIV/AIDS podczas XVI
Jurajskiego Lata Filmowego w Złotym Potoku (PSSE
Częstochowa).
4. Udział w medycznej audycji radiowej "Bądź zdrów" w Radio eM
(pracownik przekazał informacje dot. profilaktyki HIV/AIDS WSSE w Katowicach 01.12.2014 r.)

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dot. profilaktyki
HIV/AIDS adresowanych do różnych
grup społecznych.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły gimnazjalne i
ponadgimnzjalne, restauracje,
kwiaciarnie, placówki wypoczynku let.

Dystrybucja materiałów informacyjnych KC ds. AIDS:
- podkładki i kartki walentynkowe "Mój Walenty jest the best, idzie
ze mna zrobić test"
- materiały do Kampanii "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV" oraz "Jeden test. Dwa życia"
- ulotki i broszury skierowane do młodzieży i ogółu społeczeństwa

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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ogół społeczeństwa
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Podejmowanie działań w kierunku
propagowania anonimowego
testowania w kierunku wirusa HIV realizacja akcji "Mój Walenty jest the
best, idzie ze mną zrobić test".
—————————————————
psse woj. śląskiego, Stow.
"Wspólnota" w Chorzowie, Tramwaje
Śląskie

1. Organizacja akcji bezpłatnego testowania w kierunku HIV dla
ogół społeczeństwa
studentów i uczniów szkół ponadgimnazjlanych wraz z
studenci: /400
poradnictwem okołotestowym (we współpracy z Poradnią Terapii Razem: /400
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień w
Chorzowie) PSSE Chorzów 29.11.2014 r.
2. Organizacja akcji bezpłatnego i anonimowego testowania w
kierunku HIV dla pacjentów (we współpracy z Górnośląskim
Stowarzyszeniem "Wspólnota" w Chorzowie) PSSE Zawiercie
25.02.2014 r.
3. Propagowanie anonimowego testowania w kierunku HIV
podczas akcji profilaktycznych, punktów promocji zdrowia i imprez
masowych oraz w ramach akcji "Mój Walenty jest the best, idzie
ze mną zrobić test", m.in.:
- akcja "Podróż z sercem" w tramwaju nr 38 (PSSE Bytom),
- akcja w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu dla studentów
(PSSE Sosnowiec),
- 2 akcje "Biała Sobota" (PSSE Żywiec).

161

Podejmowanie działań edukacyjnych
w zakresie profilaktyki HIV, w tym
organizacja konkursów wiedzy o
HIV/AIDS oraz organizacja punktów
informacyjnych dla ogółu społeczeńst
wa.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne, Stow. Powrót w
Mikołowie, plac.wypoczynku let.

1. Działania informacyjno-edukacyjne, wystawy prac
konkursowych, gazetki tematyczne.
2. Organizacja punktów informacyjnych z materiałami
edukacyjnymi m.in. podczas dni promocji zdrowia w mieście:
- 10 akcji w różnych instytucjach (WSSE w Katowicach),
- 13 akcji letnich (PSSE Bielsko-Biała, PSSE Zawiercie),
- Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia (27.09.2014 r.),
- Tydzień Zdrowia w Wiśle (09-13.06.2014 r.),
- Transgraniczny Jarmark Ekologiczny w Chybiu (24.08.2014 r.),
- Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu (7-11.07.2014 r.),
- Czantoria dla Twojego zdrowia (23.09.2014 r.),
- XVI Jurajskie Lato Filmowe w Złotym Potoku (PSSE
Częstochowa 17-19.07.2014 r.),
- Bieg Zakochanych na Kąpielisku Pogoria III (PSSE Dąbrowa
Górnicza),
- akcja dla pacjentek nzoz w Dąbrowie Górniczej,
- 2 akcje dla pacjentów placówek ochrony zdrowia (PSSE
Jaworzno),
- 8 akcji w szkołach (PSSE Kłobuck, PSSE Racibórz),
- Event "Być kobietą" (PSSE Jaworzno 09.03.2014 r.),
- punkt informacyjny podczas Olimpiady Promocji Zdrowia dla
młodzieży (PSSE Lubliniec 10.12.2014 r.),
- XXI Rybnickie Dni Promocji Zdrowia (PSSE Rybnik
26-27.04.2014 r.),
- Dzień zdrowia w Tychach i Łańcuch Czystych Serc w Mikołowie
(PSSE Tychy).
3. Organizacja spektaklu teatralnego "Diabelski Młyn" dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych dot. profilaktyki uzależnień (PSSE
Chorzów 05.12. i 08.12.).
4. Akcja profilaktyczna podczas koncertu walentynkowego dla
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młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /19088
ogół społeczeństwa: /110451
organizatorzy i uczestnicy
wypoczynku letniego: /2158
Razem: /131697

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 45,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba odbiorców: 131697

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

młodzieży (PSSE Cieszyn 14.02.2014 r.).
5. Współorganizacja konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla szkół
gimnazjalnych (patronat PPIS w Cieszynie).
6. W ramach X Kampanii Białych Serc w Częstochowie: akcja
edukacyjna w dyskotekach, spotkanie dla młodzieży "Subiektywne
aspekty problematyki narkotyków", marsz Białych Serc, badania w
kierunku HIV, konsultacje ze specjalistami (PSSE Częstochowa).
7. Organizacja cyklu zajęć edukacyjnych dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (PSSE Dąbrowa Górnicza).
8. Akcja "Dąbrowa Górnicza mówi NIE uzależnieniom" (PSSE
Dąbrowa Górnicza).
9. Współorganizacja 2 konkursów wiedzy o AIDS dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (PSSE Jaworzno).
10. Współorganizacja Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK 2014
11. Współorganizacja z PCK Bytom konkursu plastycznego na
hasło zachęcające do testowania w kierunku HIV dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
12. Organizacja konkursu plastycznego dla szkół gimnazjalnych i
konkursu na prezentację multimedialną dla szkół
ponadgimnazjalnych "W życiu jak w tańcu, każdy krok ma
znaczenie".
13. Organizacja 2 spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół
gimnazjlanych dot. zagadnień HIV/AIDS (PSSE Lubliniec 10.03.,
02.12.).
14. Akcja profilaktyczna dla wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej (PSSE Racibórz,
23.05.).
15. Współorganizacja Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o
HIV/AIDS (PSSE Ruda Śl.).
16. Organizacja konkursu wiedzy "HIV i AIDS nie zna granic może dotyczyć także Ciebie" dla szkół ponadgimnazjalnych
(PSSE Sosnowiec).
17. Współorganizacja szkolnego konkursu "O AIDS wiem
wszystko" (PSSE Zawiercie).
18. Organizacja 2 spotkań edukacyjnych dot. profilaktyki
HIV/AIDS dla szkół ponadgimnazjalnych (PSSE Zawiercie 28.11.,
02.12.).

Razem:
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45,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

162

Audycja w Radiu Opatów pt. "Jeden
Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
test - dwa życia".
Opatowie przygotował i przeprowadził audycję radiową dotyczącą
————————————————— kampani "Jeden test - dwa życia" dla słuchaczy lokalnego radia.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Opatowie

ogół społeczeństwa: 2000/1750

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 1750

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

163

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

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przekazuje
materiały akcydensowe do podległych stacji powiatowych, stacje
powiatowe przekazują materiały jednostkom biorącym udział w
popularyzacji profilaktyki HIV/AIDS oraz osobom fizycznym
biorących udział w organizowanych przedsięwzięciach.

ogół społeczeństwa: 25000/25623

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
materiałów akcydensowych 25623

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

164

Propagowanie informacji dot.
HIV/AIDS w mediach lokalnych oraz
na stronach internetowych
Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej i Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach i
Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne woj.
świetokrzyskiego

Zamieszczano informacje na temat HIV/AIDS na stronach
internetowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz
informowano media lokalne.

ogół społeczeństwa: 9000/9070

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 9070

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

165

Punkty informacyjne z materiałami
Punkty informacyjne utworzono na festynie profilaktycznym
edukacyjnymi na festynie profilaktyczn zorganizowanym w Galerii "Korona" w Kielcach w ramach
ym.
"Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

ogół społeczeństwa: 1000/1200

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Punkty informacyjne zorganizowane
Zorganizowano 2 punkty informacyjno-edukacyjne podczas
podczas imprez masowych: "Święta
imprez masowych: "Święta Kwitnącej Jabłoni" w Samborcu i
Kwitnącej Jabłoni" w Samborcu i
"Europejskiego Święta Jabłka" w Obrazowie.
"Europejskiego Święta Jabłka" w Obra
zowie.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sandomierzu

167

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

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

Impreza prozdrowotna dla młodzieży Impreza "Żyj z całych sił" zorganizowana dla uczniów szkół
młodzież poniżej 15 r.ż.: 250/80
"Żyj z całych sił".
gimnazjalnych z terenu miasta Starachowice w ramach obchodów
————————————————— Światowego Dnia AIDS.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Starachowicach

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 80
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 350,00

168

Koncert profilaktyczny "Żyj bez ryzyka Koncert "Żyj bez ryzyka" skierowany do młodzieży szkół
".
jędrzejowskich. Występowały szkolne zespoły młodzieżowe.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Jędrzejowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/300

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 400,00
NGO: 100,00

169

Konkurs literacki dla młodzieży "Żyj z Konkurs "Żyj z całych sił" zorganizowany dla uczniów 5 szkół
całych sił".
gimnazjalnych z terenu Starachowic.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Starachowicach

młodzież poniżej 15 r.ż.: 40/40

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

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

170

Konkurs międzyszkolny "Moja wiedza Konkurs "Moja wiedza o HIV/AIDS" przeprowadzono w 7
o HIV/AIDS" skierowany do szkół
szkołach ponadgimnazjalnych.
ponadgimnazjalnych powiatu staszow
skiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Staszowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 600/1020

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 1020
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 300,00
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ogół społeczeństwa: 1000/1000

171

Konkurs na plakat "Żyję bez ryzyka".
Konkurs "Żyję bez ryzyka" skierowany do dzieci i młodzieży ze
————————————————— szkół podstawowych (15 szkół), młodzieży szkół gimnazjalnych
Powiatowa Stacja Sanitarno(17) i ponadgimnazjalnych (8).
Epidemiologiczna w Jędrzejowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/25
młodzież powyżej 15 r.ż.: 40/31
Razem: 70/56

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 56
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

172

Konkurs na prezentację multimedialną Konkurs "HIV i AIDS to także twój problem" skierowany do
"HIV i AIDS to także twój problem".
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
————————————————— Skarżyska Kam.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Skarżysku
Kamienna

młodzież poniżej 15 r.ż.: 15/11
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/1
Razem: 30/12

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 12
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 618,00

173

Konkurs wiedzy "Co musisz wiedzieć Konkurs "Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS" skierowany do uczniów młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/8
o HIV/AIDS" dla młodzieży.
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/7
—————————————————
Razem: 25/15
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Busku Zdroju

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

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
143,90
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

174

Konkurs wiedzy "Getting to zero".
Konkurs "Getting to zero" dla młodzieży szkół
————————————————— ponadgimnazjalnych z terenu Włoszczowy.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Włoszczowie

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

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/15

STRONA 54 z 254

175

Powiatowy Konkurs "Zwalczanie i
Konkurs "Zwalczanie i Zapobieganie HIV/AIDS" skierowany do
Zapobieganie HIV/AIDS".
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Ostrowcu
Świętokrzyskim

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/50

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 50
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 398,00

176

Spotkania edukacyjne dla młodzieży
Spotkania zorganizowano w 6 szkołach ponadgimnazjalnych.
szkół ponadgimnazjalnych.
Spotkania podsumowane zostały testem wiedzy dla uczestników.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sandomierzu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/140

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 140
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

177

Spotkania edukacyjne dla młodzieży z Zorganizowano 11 spotkań edukacyjnych dla młodzieży z 2
terenu miasta Kielce.
kieleckich liceów oraz podopiecznych Placówki Opieki Doraźnej
————————————————— AZYL w Kielcach.
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/508

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 508
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

178

Spotkania edukacyjne dla młodzieży z Zorganizowano 7 spotkań edukacyjnych dla młodzieży z 7
terenu miasta Końskie.
koneckich szkół. W 5 spotkaniach uczestniczył przedstawiciel
————————————————— fundacji "Res Humanae".
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Końskich

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/518

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 518
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

179

Spotkania edukacyjne dla młodzieży z Przeprowadzono 4 spotkania edukacyjne w 7 szkołach
terenu powiatu staszowskiego.
ponadpodstawowych.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Staszowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/300
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/430
Razem: 600/730

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 730
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Spotkania zorganizowano dla chłopców ze Schroniska dla
————————————————— Nieletnich w Gackach.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Busku Zdroju

młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/30
wychowawcy ze schroniska: 7/7
Razem: 37/37

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 30
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkania edukacyjne dla młodzieży. Spotkania zorganizowano w 2 szkołach ponadgimnazjalnych z
————————————————— Kielc i 1 szkole z terenu powiatu kieleckiego.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kielcach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/195

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 195
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z Zorganizowano spotkanie z edukatorem HIV/AIDS dla młodzieży z młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/30
Zakładu Poprawczego.
Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Ostrowcu
Świętokrzyskim

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 30
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z Spotkanie zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej i
osobą chorą na AIDS z Fundacji "Res ponadgimnazjalnej z powiatu Włoszczowskiego.
Humanae".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Włoszczowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/300
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200
Razem: 500/500

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 350,00
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży z Spotkanie zorganizowane było dla uczniów szkół
udziałem przedstawiciela fundacji
ponadgimnazjalnych z terenu miasta Starachowic.
"Res Humanae".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Starachowicach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/200

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 500,00
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Spotkanie edukacyjne dla młodzieży. Spotkanie zorganizowane dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych miasta Skarżysko Kam.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Skarżysku
Kamienna

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/60
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/70
Razem: 100/130

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 130
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
143,90

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

186

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Kontynuacja kampanii "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
test na HIV" oraz "Mój Walenty jest
the best, idzie ze mną zrobić test".
Realizacja kampanii : "Jeden test.
Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla
siebie i swojego dziecka TM".
Organizacja kampanii "Światowy
Dzień AIDS 2014".
—————————————————
Państwowa Inspekcja Sanitarna woj.
małopolskiego,

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

-Informowanie pisemne o realizacji kampanii instytucji
ogół społeczeństwa: 30000/20831
współpracujących: podmiotów leczniczych, placówek nauczania i
wychowania, instytucji samorządowych.
-Zamieszczanie informacji o kampaniach na stronach
internetowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
-Przesyłanie do lokalnych mediów informacji prasowych wraz z
elektroniczną wersją materiałów kampanijnych.
-Udzielanie wywiadów dla lokalnych mediów.
-Udzielanie porad podmiotom medycznym oraz placówkom
nauczania i wychowania w zakresie realizacji kampanii.
-Organizowanie i współorganizowanie stoisk informacyjnoedukacyjnych w siedzibach stacji sanitarno.- epidemiologixcznych,
placówkach nauczania i wychowania, wyższych uczelniach,
instytucjach samorządowych, podmiotach leczniczych oraz
innych miejscach publicznych (np. supermarkety).
-Prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego w podmiotach
leczniczych.
-Zorganizowanie konferencji prasowej inaugurującej ogólnopolską
kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka, która odbyła się 28 listopada br. w
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
Przekaz kampanii społecznej kierowany był do kobiet w wieku
prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie,
a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują
swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania
przypominała, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce
będącej w ciąży badanie w kierunku HIV.
-Nawiązanie współpracy z nowym Konsultantem Wojewódzkim w
dziedzinie Ginekologii i Położnictwa prof. Hubertem Hurasem.
-W Przychodni Lekarskiej "Medycyna" w Alwerni wykonywano
badania w kierunku wykrywania wirusa HIV u wszystkich kobiet.
-Wykonanie badań w kierunku obecności wirusa HIV pacjentom
dializowanym w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
(organizator: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, PSSE w
Chrzanowie).
-Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych
do realizacji kampanii "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
Test na HIV"; (broszurki; dla lekarzy rodzinnych; dla lekarzy
ginekologów; dla pielęgniarek i położnych; "Co musisz wiedzieć o
HIV i AIDS"; "Kiedy powinno się proponować test na HIV"; - ulotki:
Ulotka rekomendująca kampanię;Kobieta, sex, zdrowie; plakaty:
Doktorze, nie daj szansy AIDS, pomyśl o HIV; plakat
elektrostatyczny nt. Zakażeń poekspozycyjnych; - składanki:
Kobieta seks zdrowie; gadżety; łącznie: 36245 szt.,
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 189

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

-Prowadzono dystrybucję materiałów do kampanii: Jeden test.
Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka;
-broszury: Choroby przenoszone drogą płciową; Zakażenia
przenoszone drogą płciową, czyli jak dbać o zdrowie; plakat
Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie
zakaźny HIV/HBV/HCV; - ulotki: Jeden test. Dwa życia. Zrób test
na HIV. Dla siebie i swojego dziecka;Jeden test. Dwa życia. Zrób
test na HIV. Wykonanie testu w kierunku HIV u kobiet w ciąży lub
planujących macierzyństwo; - kalendarz na 2015 rok Zanim
zostaniesz mamą;Zrób test na HIV dla siebie
i swojego dziecka. Jeden test. Dwa życia. - łącznie: 15441 szt.
187

Edukacja uczniów szkół
Edukacja uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
podstawowych, gimnazjalnych i ponad ponadgimnazjalnych poprzez:
gimnazjalnych.
-przeprowadzanie w szkołach pogadanek, prelekcji, wykładów,
projekcji filmów, dyskusji-ogółem 124,
-współpracę z pedagogami szkolnymi oraz pielęgniarkami
————————————————— placówek nauczania i wychowania w zakresie realizacji profilaktyki
WSSE i PSSE, placówki nauczania i
HIV/AIDS,
wychowania, instytucje samorzadowe, -udostępnianie płyt CD oraz pomocy dydaktycznych i literatury
organizacje pozarzadowe
dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS- 85,
-wykonywanie ekspozycji wizualnych- ok.400,
-prowadzenie poradnictwa metodycznego i kolportaż materiałów
edukacyjnych na wypoczynkach letnich (wakacje) i
zimowych-965,
-prowadzenie monitoringu działań w placówkach szkolno wychowawczych-40,
-przygotowanie przez pracowników Inspekcji Sanitarnej oferty
informacyjnej dla nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS i przedstawianie jej na naradach,
szkoleniach, konferencjach.
- udział pracowników Inspekcji Sanitarnej jako prelegentów w I
Powiatowej Konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS
(4.12.2014), której organizatorem był Starosta Tarnowski. Liczba
uczestników: 81 (przedstawiciele społeczności lokalnych),
- wizytowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS: placówek nauczania i wychowania oraz
podmiotów leczniczych,
- prowadzenie narad wspierających nauczycieli do realizacji
modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych)-21,
- organizacja konferencji profilaktycznej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego;
12.XII.2014 r.;
- przeprowadzenie konkursów:
- 2 edycje Powiatowego (Nowy Targ) Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS; 29.01.2014r. - liczba szkół uczestniczących:22, liczba
uczniów uczestników konkursu : 63. 1.12.2014r.- liczba Szkół
uczestniczących: 27 liczba uczniów: 79.
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 5000/7961
młodzież powyżej 15 r.ż.:
10000/15000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
20000/35000
osoby powyżej 50 r.ż.: 5000/5000
Razem: 40000/62961

liczba szkoleń/działań: 964
liczba odbiorców: 62961
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 775

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
6500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - wolontariat
inne: 100,00
PIS: 700,00
Starostwo Powiatowe:
5000,00
Urząd Miasta: 725,00

- powiatowego (Limanowa)konkursu plastycznego: Mówimy STOP
AIDS, w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS. Konkurs
zorganizowano we współpracy ze Starostwem Powiatowym w
Limanowej, Biblioteką Pedagogiczną w Limanowej oraz
Limanowskim Domem Kultury. Do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Limanowej wpłynęło 15 prac z 3 szkół
ponadgimnazjalnych. W dniu 19 grudnia 2014 r. odbyła się
impreza rozdania nagród. Fundatorem nagród było Starostwo
Powiatowe w Limanowej. Prace konkursowe zostały
wyeksponowane w Bibliotece Pedagogicznej na okres 1 miesiąca.
- Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
gimnazjalnych zorganizowany wspólnie z Gimnazjum Nr 3 w
Olkuszu i z Wydziałem Polityki Społecznej i Promocji Starostwa
Powiatowego w Olkuszu: Gdy wiesz wszystko o wirusie, możesz
przeciwstawić mu się; udział w konkursie wzięli przedstawiciele z
9/23 szkól gimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego czyli 39 %
placówek
- Powiatowy Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zorganizowany wspólnie z Wydziałem
Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu
Jeden test. Dwa życia; udział w konkursie wzięli przedstawiciele
6/11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego, czyli
55 %.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
przeprowadziła konkurs na ulotkę profilaktyczną pt. Nie daj szansy
AIDS; (etap szkolny: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne; etap
powiatowy i rozstrzygnięcie : Gorlickie Centrum Kultury);
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieliczce we
współpracy z Starostwem Powiatowym w Wieliczce zorganizowała
powiatowy konkurs wiedzy o zdrowiu w którym zawarte są pytania
o tematyce HIV/ADS.Rozstrzygniecie konkursu 8.04.2015 roku.
- W gimnazjach miejskich na terenie powiatu wadowickiego
ogłoszony został konkurs na utwór liryczny (fraszka, humoreska,
wiersz) w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS. Zwycięzców
uhonorowano dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wadowicach.
- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Suchej
Beskidzkiej przeprowadziła konkurs na artykuł prasowy ph.
Świadomość zagrożenia HIV / AIDS wśród młodzieży. Do PSSE w
Suchej Beskidzkiej wpłynęło 5 prac : 4 prace z Liceum
Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej i 1 praca z Liceum
Ogólnokształcącego w Jordanowie. PSSE w Suchej Beskidzkiej
zakupiła nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu /
długopisy/ na sumę zł 499.23 gr. Informację o organizowanym
konkursie wystosowano do 7 zespołów szkół
ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięły udział 2 zespoły szkół.
- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dąbrowie
Tarnowskiej współorganizowała konkurs wiedzy (VI edycja) Cała
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prawda o AIDS w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Dąbrowie Tarnowskiej; udział wzięło 16 osób,
W ramach organizacji obchodów Światowego Dnia AIDS:
- pozyskiwanie partnerów akcji i sponsorów działań-12,
- w Gimnazjum w Gołkowicach odbyła się wystawa o tematyce
AIDS, a także zorganizowane zostały pogadanki na lekcjach
wychowawczych i biologii. Galeria na stronie
:www.gimgolkowice.szkolnastrona.pl, w zakładce wydarzenia
szkolne,
- w dwóch gimnazjach i szkole podstawowej w Wieliczce
zorganizowane zostały apele, podczas których poruszany był
temat ryzykownych zachowań mogących skutkować zakażeniem
HIV,
- organizacja eventów edukacyjnych w Powiatowym Zespole Nr 5
Szkół Budowlanych w Oświęcimiu oraz Powiatowym Zespole Nr
10 Szkół Techniczno - Elektrycznych w Kętach - wykłady,
prelekcje, prezentacje multimedialne,
Zagadnienia związane z profilaktyką HIV/AIDS zostały także
uwzględnione w realizacji działań prozdrowotnych w Biegu
Powsinogi Wadowice 2014r. oraz takich imprez środowiskowych
jak: Dni Bochni, Tydzień PCK(Bochnia), Rodzinna
Niedziela(Bochnia), Happening na terenie Miasta(Bochnia),
Obchody 95-lecia PCK, Światowy Dzień Zdrowia, uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu obejrzeli
prezentację multimedialną oraz film pt. Miało być inaczej. Ponadto
została przeprowadzona wśród uczniów ankieta dotycząca wiedzy
z zakresu HIV/AIDS i narkotyków. Młodzież gimnazjum w Starym
Sączu wzięła udział w zajęciach warsztatowych i wysłuchała
audycji przez radiowęzeł szkolny, pracownicy Inspekcji Sanitarnej
współpracowali przy organizowaniu warsztatów z HIV/AIDS w
Zespole Szkól nr 2 w Bochni.
Nawiązanie współpracy:
- z lokalnymi mediami - portale internetowe;
- ze Starostwami Powiatowymi, Urzędami Miast i Gmin, z
Krajowym Centrum ds. AIDS, OHP,
- z Karpackim Ośrodkiem Wsparcia Straży Granicznej w Nowym
Sączu oraz Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wsparcia w zakresie
HIV/AIDS Jeden Świat z Krakowa,
Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych adresowanych
do młodzieży szkolnej.
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Przekazywanie oferty informacyjnej
do wszystkich podmiotów
współpracujących z Państwową
Inspekcja Sanitarną
—————————————————
Placówki Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej

Oferta informacyjna:
ogół społeczeństwa: 50000/50000
-przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS otrzymanych z Krajowego Centrum
ds AIDS do wszystkich placówek współpracujacych w tym
zakresie na terenie województwa, w tym do mediów( prasa
lokalna, portale społecznosciowe itp.)
-umieszczanie informacji o podejmowanych działaniach dot.
profilaktyki HIV/AIDS na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych oraz partnerów działań,
-prowadzenie dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych
do placówek współpracujących w tym zakresie na terenie
województwa,
-udzielanie poradnictwa w zakresie realizacji zadań,
-organizowanie stoisk informacyjno-edukacyjnych, ekspozycji
wizualnych w podmiotach leczniczych, placówkach nauczania i
wychowania, instytucjach samorzadowych,

liczba odbiorców: 50000

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

Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych otrzymanych z ogół społeczeństwa: 100000/150000
Krajowego Centrum ds. AIDS do:
-19 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
-359 placówek nauczania i wychowania,
- 502 podmiotów leczniczych,
-103 jednostek samorządowych, domów kultury, innych partnerów

liczba tytułów: 23
nakład: 59706

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

190

Wspieranie działalności Punktu Konsu
ltacyjno-Diagnostycznego.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krakowie

Wspieranie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego:
- współpraca pomiędzy Wojewódzką Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krakowie a Punktami KonsultacyjnoDiagnostycznymi w Krakowie,
- udział przedstawicieli Punktów jako członków w Zespole ds.
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w woj. małopolskim,
- wsparcie w zakresie pozyskania środków od władz lokalnych na
dofinansowanie prowadzenia Punktów w Krakowie i Tarnowie,
- przekazywanie aktualnych informacji o działalności Punktów do
wszystkich podmiotów współpracujących z Państwową Inspekcją
Sanitarną-umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz
dystrybucja ulotek informacyjnych w tym zakresie,
- zaopatrywanie Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych w
materiały informacyjno-edukacyjne otrzymane z Krajowego
Centrum ds. AIDS.

liczba PKD: 3
liczba wykonanych testów: 1292
liczba wykrytych zakażeń HIV: 11

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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klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1500/1500
pracownicy PKD: 4/4
Razem: 1504/1504

191

Koordynowanie pracą Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na terenie
województwa małopolskiego.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krakowie

W zakresie koordynowania pracą Zespołu ds. realizacji
realizatorzy Programu: 13/12
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016 na terenie
województwa małopolskiego:
- WSSE w Krakowie przeprowadziła warsztaty z zakresu
zakażeń HIV dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz
nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
miasta Krakowa, 25.11.2014 r. z udziałem specjalistów z zakresu
zakażenia HIV, pedagogiki i profilaktyki ze Stowarzyszenia
Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS Jeden Świat oraz
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland,
- nawiązanie współpracy z Wydziałem Edukacyjnym Urzędu
Miasta Krakowa, Krakowskim Ośrodkiem Terapii,
- przygotowanie oferty szkoleniowej dla lekarzy poz (przy
współpracy Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie&#8221;)
- udział przewodniczącego Zespołu w dwóch spotkaniach
Platformy Międzyinstytucjonalnej Współpracy w zakresie
Informacji o Narkotykach i Narkomanii w Zakopanem,
- udział przewodniczącego Zespołu w krajowej konferencji z
okazji Światowego Dnia AIDS w Warszawie,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych przez studentów IFMSA
Oddziału Kraków o tematyce HIV i AIDS w szkołach
ponadgimnazjalnych PEER EDUCATION HIV/AIDS,
- zorganizowanie przez studentów IFMSA Oddziału Kraków
happeningu mającego na celu edukację mieszkańców Krakowa
Tramwaj zwany pożądaniem,
- prowadzenie przez Stowarzyszenie JEDEN ŚWIAT działań
edukacyjnych w środowisku akademickim,
- kontynuowanie kontroli poz-ów przez Małopolski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie
wykonywania badań w kierunku HIV u kobiet ciężarnych,
- przygotowania do zorganizowania krajowej konferencji
naukowej w maju 2016 roku mającej na celu podniesienie
poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zmniejszenie liczby
nowych zakażeń HIV.
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liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 12
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 1

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

Razem:

7 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

192

Ogólnopolska Medialna Kampania Sp
ołeczna.
—————————————————
WSSE ORAZ 19 PSSE w
województwie lubelskim.

W ramach kampanii społecznej informacje zamieszczano na
stronach internetowych PSSE oraz instytucji współpracujących
(25). Odbyły się 52 akcje dystrybucji materiałów. Informacje
przekazano do lokalnych mediów (3), zorganizowano 10 wystaw
plakatów oraz 6 ekspozycji wizualnych i jeden kącik
profilaktyczny. Przeprowadzono 95 rozmowy i porady.
Zorganizowano 16 narad.

ogół społeczeństwa: 63946/49534
liczba kampanii: 96
pracownicy mediów: /33
liczba podmiotów realizujących
kobiety w cuiąży oraz planujace ciążę: zadanie: 336
/5586
kobiety w okresie prokreacji:
3000/1167
młodzi mężczyżni, mężowie,
partnerzy: /250
pacjenci: /7500
położnice: /50
pracownicy administracji
samorzadowych
pracownicy ochrony zdrowia: /2692
uczniowie: /892
Razem: 66946/67704

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

193

Edukacja ogółu społeczeństwa
poprzez działania informacyjne
podczas akcji masowych w czasie
festynów i imprez masowych.
—————————————————
10 PSSE w województwie lubelskim.

Działania edukacyjne prowadzone przy okazji organizacji imprez
masowych organizowane były 26 razy: w tym 7 festynów, 6
imprez prozdrowotnych i 13 działań akcyjnych. Obsługiwano 34
punkty informacyjno - edukacyjne. Wykonano 7 ekspozycji
wizualnych. Porad i informacji udzielono 1010 razy. Ponadto
odbyły się dwie narady i 4 konkursy.

ogół społeczeństwa: 28665/70042
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /6
pracownicy mediów: 5/6
pracownicy ochrony zdrowia: /171
pracownicy oświaty: /6
służby ratunkowe: 50/
dzieci przedszkolne: /300
młodzież poniżej15 rż: /25
młodzież powyżej 15 rż: /530
Razem: 28720/71086

liczba programów oraz inicjatyw:
32
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 76

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1100,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
PIS: 300,00
Urząd Miasta: 800,00

194

Edukacja w zakresie podstawowej
wiedzy na temat HIV/AIDS dzieci i
młodzieży szkolnej.
—————————————————
16 PSSE.

Edukacja młodzieży szkolnej przez nauczycieli oraz pracowników
inspekcji sanitarnej na zaproszenie w formie pogadanek, prelekcji,
warsztatów, prezentacji multimedialnych i rozmów, ekspozycji
wizualnych. Przeprowadzono 10 szkoleń, 85 rozmów i instruktaży,
9 form warsztatowych, 10 prezentacji multimedialnych, 19
pogadanek. wykonano 38 ekspozycji wizualnych i 1 wystawę.

młodzież do 15 r.ż.: 3876/4292
młodzież powyżej 15 rż : 4890/5189
młodzież szkolna (pozostała) i
opiekunowie: /952
studenci : /980
Razem: 8766/11413

liczba programów oraz inicjatyw:
172
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 250

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
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195

Obchody Światowego Dnia AIDS w
placówkach nauczania i wychowania
oraz w środowiskach lokalnych z
inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanit
arnej.
—————————————————
WSSE oraz 18 PSSE.

196

197

Obchody Światowego Dnia AIDS miały różne formy zarówno w
placówkach oświatowo zdrowotnych jak i w postaci akcji
skierowanych do społeczności lokalnej. Odbyły się: rozmowy: 6,
spotkanie: 1, prelekcje: 3, imprezy: 8, szkolenia warsztatowe: 1,
wykłady: 1, prezentacje multimedialne: 1, prace grupowe: 3, quizy:
1, poradnictwo: 4, apele: 3, zorganizowano punkty informacyjne: 2
oraz 8 ekspozycji wizualnych, informacje zamieszczano w
lokalnyc mediach: 3 w tv oraz 12 na stronach internetowych.
WSSE Lublin zorganizowała punkt informacyjny w galerii
Handlowej "Olimp".

ogół społeczeństwa: /25745
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 14/4
pracownicy mediów: 34/13
pracownicy ochrony zdrowia: /284
pracownicy oświaty: 70/118
pracownicy socjalni: 10/
interesanci, petenci instytucji: /1992
internauci: /5342
młodzież poniżej 15 r. ż.: 2822/688
młodzież powyżej 15 r.ż.: 4025/2055
Razem: 6975/36241

liczba programów oraz inicjatyw:
43
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 193

Planowana kwota: 1700,00
Wydatkowana kwota: 84,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
PIS: 84,00

Propagowanie informacji o Punktach Informacje o ofercie PKD PSSE przekazywały podczas bieżących
Konsultacyjno Diagnostycznych w
inicjatyw min. imprez, festynów a także za pośrednictwem stron
Polsce i w województwie lubelskim.
internetowych.
—————————————————
WSSE, 20 PSSE .

ogół społeczeństwa: 140068/17500
pracownicy mediów: 20/
pracownicy ochrony zdrowia: /83
pracownicy oświaty: /253
młodzież poniżej 15 rż: /938
młodzież powyżej 15 rż: /4252
Razem: 140088/23026

liczba programów oraz inicjatyw:
20
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

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

Edukacja poprzez konkursy wiedzy i o
limpiady.
—————————————————
11 PSSE Chełm,Janów Lubelski,
Kraśnik, Lubartów, Opole Lubelskie,
Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski,
Ryki, Zamość.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 161/327
młodzież powyżej 15 r.ż.: 7375/1216
pracownicy organizacji
pozarzadowych: /2
opiekunowie, nauczyciele: /12
pracownicy mediów: /2
pracownicy oświaty: /89
wychowankowie bursy: /85
Razem: 7536/1733

liczba szkoleń/działań: 13
liczba odbiorców: 1733
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 199

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
3377,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
inne: 2063,00
PIS: 360,00
Starostwo Powiatowe:
954,00

PSSE Chełm: Organizacja III Międzygimnazjalnej Olimpiady ABC
Profilaktyki HIV/AIDS (etap szkolny i powiatowy) oraz
Współorganizacja z ZR PCK Rejonowej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia (etap szkolny i rejonowy).
PSSE Janów Lubelski: Konkurs ,,Wiedza o HIV/AIDS". PSSE
Kraśnik: XIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu.
PSSE Lubartów: Powiatowy Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS dla
szkół ponadgimnazjalnych. PSSE Łęczna: Szkolna olimpiada
wiedzy o HIV/AIDS.
PSSE Opole Lubelskie: Zorganizowano we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim olimpiadę wiedzy
HIV/AIDS.
PSSE Parczew: organizacja VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy na
Temat HIV i AIDS. PSSE Puławy: Międzyszkolny Konkurs pod
hasłem "Nie daj szansy AIDS" oraz konkurs wiedzy o HIV i AIDS.
PSSE Radzyń: Konkurs wiedzy - etap szkolny.
PSSE Ryki: XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Aids - etap szkolny.
PSSE Zamość: Współorganizowano Olimpiadę Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK.
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198

Edukacja w zakresie podstawowej
wiedzy o HIV / AIDS - grup zawodowy
ch.
—————————————————
19 PSSE.

Edukacja z zakresie HIV/AIDS przebiegała poprzez realizację
szeregu form mających na celu podniesienie świadomości,
kształtowaniu wiedzy, kształtowaniu postaw i zachowań
prozdrowotnych (szkolenia: 19, narady:12, rozmowy i instruktaże:
65, pogadanki i prelekcje: 3, ekspozycje wizualne: 5, warsztaty:
5).

pracownicy oświaty: 346/713
wolontariusze: /8
pracownicy administracji rzadowej i
samorzadowej: /75
pracownicy ochrony zdrowia: 45/753
pracownicy służb mundurowych:
125/123
pracownicy zakładów usługowych:
331/625
Razem: 847/2297

liczba szkoleń/działań: 109
liczba odbiorców: 5767
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 320

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

199

Organizacja konkursów wiedzy,
konkursów plastycznych dla dzieci i
młodzieży oraz organizacja wystaw po
konkursowych.
—————————————————
5 PSSE: Chełm, Lubartów, Puławy,
Radzyń Podlaski, Świdnik.

PSSE Chełm: Konkurs na plakat pod hasłem "Profilaktyka
HIV/AIDS" dla młodzieży, pokonkursowa wystawa prac
plastycznych (20 dni wystawy), Konkurs plastyczny pn.
"Profilaktyka HIV oczami nastolatka".
PSSE Lubartów: 1 konkurs plastyczny na plakat/planszę
edukacyjną nt. profilaktyki zakażeń wirusem HIV dla
wychowanków Bursy Szkolnej w Lubartowie oraz uczniów 4 szkół
ponadgimnazjalnych.
PSSE Puławy: Międzyszkolny Konkurs pod hasłem "Nie daj
szansy AIDS" oraz konkurs wiedzy o HIV i AIDS.
PSSE Radzyń Podlaski: Konkurs plastyczny.
PSSE Świdnik: organizacja konkursu na szczeblu szkolnym.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 384/269
młodzież powyżej 15 r.ż.: 255/2099
opiekunowie: /3
pracownicy oświaty: /256
pracownicy socjalni: /13
Razem: 639/2640

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 2640
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 111

Planowana kwota: 1150,00
Wydatkowana kwota:
650,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 400,00
PIS: 250,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00

Razem:
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5 211,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

200

Kampania społeczna "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
test na HIV".
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

Cel główny:
pracownicy ochrony zdrowia:
Zachęcenie do poznania i stosowania aktualnej wiedzy nt zakażeń 30000/30000
HIV i zapobiegania AIDS oraz zlecania badań w kierunku HIV,
zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego
AIDS.
Grupa docelowa:
Środowisko medyczne: pracownicy ochrony zdrowia: lekarze
rodzinni, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki i położne.
Koordynacja i realizacja Kampanii na terenie województwa
łódzkiego.

201

Imprezy prozdrowotne, happeningi,
Organizacja oraz przeprowadzenie imprez prozdrowotnych,
sesje edukacyjne.
happeningów, sesji edukacyjnych poświęconych profilaktyce
————————————————— HIV/AIDS.
PSSE Bełchatów, PSSE Łask.

202

Punkty Informacyjno - Konsultacyjne.
—————————————————
WSSE w Łodzi, PSSE w Łasku i
PSSE w Poddębicach.

203

Wojewódzkie i powiatowe obchody
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 269

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

ogół społeczeństwa: 861/861

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców 861.

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

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS zorganizowane
zostały Punkty Informacyjno - Konsultacyjne obsługiwane przez
specjalistów promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
którzy udzielają informacji z zakresu HIV/AIDS osobom
zainteresowanym.

ogół społeczeństwa: 366/366

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców: 366.

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

Z okazji Światowego Dnia AIDS WSSE w Łodzi oraz PSSE
województwa łódzkiego zorganizowały różnego rodzaju imprezy
prozdrowotne, uroczyste podsumowania etapów konkursów
wiedzy i plastycznych wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień
finalistom i laureatom. W uroczystościach wzięli udział Państwowi
Inspektorzy Sanitarni, przedstawiciele władz samorządowych,
Kuratorium Oświaty w Łodzi, szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz pracownicy promocji zdrowia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego. W
trakcie uroczystości odbywały się wykłady, prezentacje
multimedialne przygotowane przez uczniów, prelekcje, debaty,
sesje edukacyjne, testy wiedzy i dyskusje nt HIV/AIDS, pokazy
artystyczne; spektakle, związane z problematyką HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 2579/2579

liczba programów oraz inicjatyw:
11
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców: 2579.

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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204

Akcja profilaktyczna z okazji WALENT
YNEK.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego.

205

Organizacja i koordynacja WALENTYNKOWEJ akcji
profilaktycznej, adresowanej do młodych, pełnoletnich osób, która
zachęcała osoby dorosłe do wykonania testu w kierunku HIV.
Organizacja i koordynacja na podległym terenie.
Przekazanie informacji do lokalnych mediów, zamieszczenie
informacji i materiałów edukacyjnych na stronach internetowych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa
łódzkiego.

młode, pełnoletnie osoby:
50000/50000

liczba odbiorców: 50000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22
Wskaźnik dodatkowy 1: Wydano
3150 szt kartek i podkładek.

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

Dystrybucja materiałów
Dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych do 21
informacyjnych i edukacyjnych.
PSSE województwa łódzkiego.
—————————————————
WSSE w Łodzi.

ogół społeczeństwa

liczba odbiorców: 26
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22
Wskaźnik dodatkowy 1: Wydano
18700 szt materiałów /ulotki,
składanki, broszury, pocztówki,
podkładki, kalendarze, notesy/.

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

206

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 19/19
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1087/1087
Razem: 1106/1106

liczba odbiorców: 1106
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 800,00

207

Ekspozycje wizualne.
Przygotowywanie ekspozycji wizualnych na terenie WSSE w
————————————————— Łodzi i PSSE oraz innych placówek województwa łódzkiego.
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

ogół społeczeństwa: 30000/30000

liczba szkoleń/działań: 34
liczba odbiorców: 30000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

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

208

Informacje z zakresu profilaktyki
Przygotowywanie i zamieszczanie informacji na stronach
HIV/AIDS na stronach internetowych. internetowych WSSE w Łodzi i 21 PSSE województwa łódzkiego.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

ogół społeczeństwa: 16200/16200

liczba szkoleń/działań: 54
liczba odbiorców: 16200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkursy wiedzy, plastyczne,
Organizacja oraz przeprowadzenie konkursów wiedzy,
multimedialne, turnieje wiedzy.
multimedialnych, plastycznych, turniejów wiedzy (9) - w tym jeden
————————————————— międzypowiatowy pod patronatem Starosty Wieluńskiego.
PSSE Łódź, PSSE Łask, PSSE
Łowicz, PSSE Piotrków Trybunalski,
PSSE Kutno, PSSE Wieluń, PSSE
Zgierz.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1222/1222

liczba szkoleń/działań: 9
liczba odbiorców: 1222
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 1255,71
Wydatkowana kwota:
1255,71
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
405,00

210

Lokalny program edukacyjny
"Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS".
—————————————————
Sekcja Oświaty Zdrowotnej
Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Piotrkowie
Trybunalskim.

Realizacja zadania rozpoczęła się naradą z
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1833/1833
nauczycielami/realizatorami programu z 23 gimnazjów z terenu
powiatu piotrkowskiego. Omówiono zakres tematyczny edukacji
młodzieży, metody i formy realizacji programu oraz obowiązującą
dokumentację. Na program składały się 2 godziny lekcyjne zajęć z
każdą grupą uczniów klas III gimnazjum.
W miesiącach luty - marzec 2014 r. realizacja programu jest
wizytowana przez pracowników PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.

liczba odbiorców: 1833
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 24

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

211

Narady.
Zorganizowanie narad w celu zainspirowania społeczności
————————————————— lokalnej do realizacji zagadnień z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
PSSE w Kutnie, PSSE w Piotrkowie
Trybunalskim, PSSE w Wieluniu.

społeczność szkolna i środowisko
medyczne: 76/76

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 76
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

212

Organizacja lokalnej kampanii
"Porozmawiajmy o HIV/AIDS"
adresowanej do uczniów I klas szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
zduńskowolskiego.
—————————————————
PSSE w Zduńskiej Woli.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 780/780

liczba odbiorców: 780
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

Kampania obejmowała spotkania z młodzieżą z I klas szkół
ponadgimnazjalnych. Miały one charakter warsztatów
interaktywnych i zrealizowane były tak, aby stworzyć szeroką
płaszczyznę do samodzielnych przemyśleń, dyskusji, wyrażania
własnych odczuć i opinii. Dawały szansę przeżycia pewnych
sytuacji i emocjonalnego zaangażowania się w podejmowanie
decyzji oraz pomagały trenować uniezależnianie się od presji
otoczenia. W treści spotkań występowały elementy wychowania
seksualnego a także profilaktyki uzależnień.Problematyka
zachowań seksualnych potraktowana została ze szczególną
uwagą, jako główna droga zakażeń HIV.
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Szkolenie pracowników promocji
zdrowia i oświaty zdrowotnej
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa łódzkiego.
—————————————————
WSSE w Łodzi.

Zorganizowano i przeprowadzono 2 - dniowe wyjazdowe
szkolenie dla pracowników oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
PSSE województwa łódzkiego "Aspekty medyczne i społeczne
HIV/AIDS - obraz epidemii w XXI wieku".

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 30/31

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 30
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Razem:
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Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota:
1800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
3 755,71

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

214

Kampania "Jeden test dwa życia" w
powiecie elbląskim.
—————————————————
PSEE Elbląg

Zamieszczenie informacji o kampanii na stronach internetowych:
ogół społeczeństwa
PSSE Elbląg, prasa Razem z Tobą , Dziennik Elbląski, TV Elbląg, pracownicy mediów
TV Olsztyn, dystrybucja materiałów, do 3 szpitali, 3 szkół
rodzenia.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

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

215

Kampania "Jeden test dwa życia" w
powiecie węgorzewskim.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

Dystrybucja materiałów do 8 podmiotów leczniczych ( 205 broszur ogół społeczeństwa: /1
i 4 plakaty) . Artykuł w "Węgorzewskim Tygodniu", strony
placówki służby zdrowia : /8
internetowe BIP PSSE Węgorzewo, Urzędu Miejskiego w
Razem: /9
Węgorzewie, Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

216

Kampania "Jeden test. Dwa życia" w
powiecie gołdapskim.
—————————————————
PSSE Gołdap

Dystrybucja materiałów do 2 przychodni Goldmedica i NZOZ
Położnik w Gołdapi. Rozdysponowano 150 ulotek dla kobiet i 50
dla lekarzy. Zamieszczenie informacji o kampanii na stronie
www.zbiska.pl, oraz Starostwa Powiatowego w Gołdapi i Ośrodka
Opieki Społecznej w Gołdapi.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6
liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
stron internetowych - 3
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ulotek - 200

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

217

Kampania "Jeden test. Dwa życia"
skierowana do pracowników ochrony
zdrowia w powiecie braniewskim.
—————————————————
PSSE Braniewo

Kampania "Jeden test. Dwa życia" - informacje w Gazecie
ogół społeczeństwa
Braniewskiej, w lokalnej gazecie IKAT, dystrybucja materiałów do pracownicy mediów
6 przychodni lekarskich, i ginekologicznych, rozdysponowano 150
składanek dla kobiet, 320 broszur, 8 plakatów.
W Starostwie Powiatowym zorganizowano stoisko informacyjnoedukacyjne dla mieszkańców powiatu.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek ochrony zdrowia - 6

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

218

Kampania "Jeden test. Dwa życia" w
Dystrybucja materiałów kampanijnych "Jeden test. Dwa życia" do
powiece mrągowskim.
podmiotów medycznych.
—————————————————
PSSE Mrągowo

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
materiałów 50

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

STRONA 75 z 254

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /150
lekarze: /50
Razem: /200

ogół społeczeństwa

219

Kampania "Jeden test. Dwa życia" w
powiecie szczycieńskim.
—————————————————
PSSE Szczytno

W ramach działań wspierających kampanię "Jeden test. Dwa
życia":
- zamieszczono informację na stronach internetowych,
- przesłano informację o kampanii do 21 podmiotów leczniczych,
- przesłano informację o kampanii do "Tygodnika Szczytno",
- dystrybucja materiałów do 11 gabinetów ginekologicznych
(ulotek, broszur oraz ulotek o PKD Olsztyn).

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 32
Wskaźnik dodatkowy 1:

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

220

Kampania "Jeden test. Dwa życia".
Zamieszczenie na stronie BIP PSSE Olecko informacji o kampanii ogół społeczeństwa
————————————————— "Jeden test. Dwa życia", wysłanie informacji do jednostek
PSSE Olecko
samorządowych powiatu.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów leczniczych - 7

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

221

Kampania "Mój Walenty jest the best,
idzie ze mna zrobić test" w powiecie li
dzbarskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

Dystrybucja materiałów walentynkowych (Zespół Szkół
Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół i
Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim).
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP PSSE w
Lidzbarku Warmińskim

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

222

Kampania "Znam rekomendacje PTN
AIDS zalecam test na HIV" w
powiecie iławskim.
—————————————————
PSSE Iława

W ramach działań wspierających kampanię "Znam rekomendacje ogół społeczeństwa
PTN AIDS zalecam test na HIV" dystrybuowano broszury do 12
gabinetów pielęgniarek i położnych środowiskowych, do 13
innych podmiotów leczniczych i do 13 szkół.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 38

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

223

Kampania medialna "Jeden test dwa
życia" w powiecie iławskim.
—————————————————
PSSE Iława

Działania podjęte w związku z kampanią "Jeden test dwa życia":
dystrybucja materiałów do 10 podmiotów leczniczych,
zamieszczenie informacje na stronach internetowych Starostwa
Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy Iława, Gminy Kisielice w
Panoramie Regionu, wywiady do Radia Eska i radia Zet Gold.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozdystrybuowanych ulotek - 167

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
młodzież szkół ponadgimnazjalnych

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia: 4/10
Razem: 4/10

224

Kampania medialna "Jeden test. Dwa
życia" w powiecie piskim - współpraca
z mediami, opracowanie informacji na
stronę internetową, dystrybucja materi
ałów.
—————————————————
PSSE Pisz

W ramach kampanii "Jeden test. Dwa życia":
- przeprowadzono zajęcia edukacyjne wśród kobiet nt. kampanii
"Jeden test. Dwa życia" w Przychodni Zdrowia w Piszu,
- przekazano materiały edukacyjne do 4 placówek ochrony
zdrowia (broszury i ulotki),
- przeprowadzono szkolenie pielęgniarek i przekazano broszury
"Zakażenia przenoszone drogą płciową".

ogół społeczeństwa
młodzież: /28
pielęgniarki : /16
Razem: /44

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17

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

225

Kampania medialna "Jeden test. Dwa
życia" w woj warmińsko-mazurskim.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Zamieszczenie informacji o kampanii na stronie
www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl, wysłanie pism do PSSE,
dystrybucja materiałów edukacyjnych do PSSE.
Udzielono wywiady do Radia Plus w dniu 27 listopada 2014 i do
Radia Olsztyn w dniu 01 grudnia 2014 roku. Wywiady dotyczyły
kampanii oraz badań w keirunku HIV wykonywanych w PKD
Olsztyn.

ogół społeczeństwa: /2
PSSE: 19/19
Razem: 19/21

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

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

226

Kampania medialna "Znam
Dystrybucja materiałów kampanijnych do 13 placówek ochrony
Rekomandacje PTN AIDS. Zalecam
zdrowia: ulotki (280 szt.), broszury (575 szt.), plakaty (31 szt.),
test na HIV" oraz "Jeden test. Dwa
receptariusze (32 szt.), składanki (150 szt.).
życia" w powiecie lidzbarskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

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

227

Kampania medialna "Znam
Przesłanie pism do 8 placówek ochroy zdrowia o kampanii,
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
dystrybucja 200 ulotek i 18 plakatów.
test na HIV" w powiecie oleckim.
—————————————————
PSSE Olecko

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 1
pracownicy placówek ochrony zdrowia liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

228

Kampania medialna w powiecie
Dystrybucja materiałów do 7 placówek ochrony zdrowia w
kętrzyńskim "Jeden test. Dwa życia" i powiecie. Łącznie rozdysponowano 370 materiałów (ulotki i
kampania "Znam rekomendacje PTN broszury).
AIDS. Zalecam test na HIV".
—————————————————
PSSE Kętrzyn

osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 2
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne): /370
zadanie: 8

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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229

Kampania medialna w powiecie
mragowskim - organizacja akcji "Mój
Walenty jest The best, idzie ze mna
zrobić test." w Zespole Szkół nr 2 w M
ragowie.
—————————————————
PSSE Mrągowo

Pracownicy promocji zdrowia PSSE Mrągowo malowali ręcznie na uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
koszulki logo i hasło kampanii oraz zorganizowali akcje
profilaktyczna wśród młodzieży w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie.
Uczniowie otrzymywali informacje do kogo skierowana jest akcja
oraz zapoznali się z materiałami.

230

Kampania medialna w powiecie
Dystrybucja materiałów do 8 przychodni, wykład dla pracowników
nidzickim "Jeden test. Dwa życia".
ochrony zdrowia, edukacja kobiet w poradniach K.
—————————————————
PSSE Nidzica

231

Kampania medialna w powiecie
nidzickim - współpraca z mediami
lokalnymi, emisje spotów,
zamieszczanie informacji na stronach
internetowych, dystrybucja materiałów
edukacyjnych.
—————————————————
PSSE Nidzica

W ramach kampani podjęto następujace działania: narada z
pedagogami 3 szkół ponadgimnazjalnych w Nidzicy oraz na
spotkaniu dyrektorów szkół w Zespole Obsługi Oświaty i Sportu w
Nidzicy.
Współpraca z Głosem Nidzickim, Naszą Gazetą Nidzicką,
zamieszczenie informacji na stronach internetowych Starostwa
Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy Nidzica, Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nidzicy, Komenty Powiatowej Policji.

232

Kampania medialna"Jeden test. Dwa
życia" w powiecie nowomiejskim strony internetowe, dystrybucja
materiałów kampanijnych.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

Dystrybucja materiałów do 4 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, ogół społeczeństwa
14 podmiotów leczniczych (przychodnie, szpital, 4 poradnai K).
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE Nowe
Miasto Lubawskie.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: zespoły
szkół ponadgimnazjalnych - 4
Wskaźnik dodatkowy 1: podmioty
lecznicze - 14

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

233

Kampanie medialne w powiecie
olsztyńskim "Jeden test. Dwa życia"
oraz "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV".
—————————————————
PSSE Olsztyn

Działaniem objęto 37 placówek ochrony zdrowia, trafiły tam
ogół społeczeństwa
materiały kampanijne (500 ulotek, 150 broszur dla lekarzy, 20
pracownicy mediów
plakatów), przeprowadzono 37 rozmów nt kampanii,
zamieszczono informacje o kampanii na stronie internetowej BIP
PSSE Olsztyn, Starostwa Powiatowego w Olsztynie, prowadzono
dystrybucje ulotek podczas happeningu na Starym Mieście w
Olsztynie.

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

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

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): 18/18
pracownicy ochrony zdrowia: /12
Razem: 18/30

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9
Wskaźnik dodatkowy 1:
dystrybucja materiałów do 8
przychodni

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

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

234

Kontynuacja kampanii medialnej
"Jeden Test. Dwa Życia" skierowanej
do pracowników ochrony zdrowia
powiatu ełckiego.
—————————————————
PSSE Ełk

W ramach kampanii "Jeden Test. Dwa Życia" podjęto następujace ogół społeczeństwa
działania:
pracownicy mediów
- dystrybucja materiałów do 6 przychodni,
pracownicy ochrony zdrowia
- szkolenie pracowników ochrony zdrowia,
- edukacja kobiet w poradniach K , szpitalu w Ełku, Pro-Medica w
Ełku,
- zamieszczenie 4 informacje w Ełk i My,
- wywiad do Radia 5 w Ełku.
Realizacja drugiej kampanii "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV" - udzielono 20 porad i przekazano 300
ulotek dla pracowników ochrony zdrowia objetych edukacją oraz
przeprowadzono wykład dotyczący postępowanie po ekspozycji
na krew.

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

235

Nagłośnienie kampanii "Jeden test.
Dwa życia" w mediach lokalnych
powiatu działdowskiego.
—————————————————
PSSE Działdowo

Kampania "Jeden test. Dwa życia" w powiecie działdowskim:
- przekazanie informacji do mediów lokalnych,
- dystrybucja 130 ulotek i 30 broszur do 21 placówek ochrony
zdrowia,
- szkolenie pracowników ochrony zdrowia - pielęgniarki (7 osób),
ratownicy medyczni (22 osoby).
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE,
- popularyzowanie informacji o PKD, gdzie mozna wykonać test w
kierunku HIV poprzez przekazanie ulotek o PKD Olsztyn,
- zamieszczenie artykułu w Gazecie Działdowskiej.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 1
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 23
hetero-, homo- i biseksualne):
100/120
pracownicy ochrony zdrowia : /29
Razem: 100/149

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

236

Nagranie programu edukacyjnego z
cyklu "Nasze zdrowie" nt profilaktyki
zakażeń HIV i kampanii "Jeden Test.
Dwa życia".
—————————————————
WSSE Olsztyn

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki HIV, w tym kampanii
"Jeden test. Dwa życia", dzialności PKD w Olsztynie i emisja
programu w TV Olsztyn.
Organizatorzy: WSSE Olsztyn, Agencja Producencka TAP 1 w
Olsztynie , TV Olsztyn.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 4305,00
Wydatkowana kwota:
4305,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
PIS: 4305,00

237

Organizacja kampanii medialnej
"Jeden test. Dwa życia" w powiecie ba
rtoszyckim.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Opracowanie informacji do mediów nt. kampanii "Jeden test. Dwa ogół społeczeństwa
życia", przekazanie do Gońca Bartoszyckiego, Gazety Extra.
pracownicy mediów
Zamieszczenie informacji na stronie obu czasopism, przesłanie
informacji do WSSE Olsztyn.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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238

Organizacja kampanii medialnej
"Jeden test. Dwa życia" w powiecie gi
życkim.
—————————————————
PSSE Giżycko

Kampania medialna "Jeden test dwa życia" - dystrybucja
ogół społeczeństwa
materiałów do 13 podmiotów leczniczych, 250 broszur, informacje
na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Giżycku i
Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Giżycku.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: podmioty
lecznicze - 13
Wskaźnik dodatkowy 1: strony
internetowe - 2

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

239

Dystrybucja materiałów dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
PSSE Olecko

Dystrybucja broszur "Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS" (55 szt.) ,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
"Informacja o HIV/AID" (50 szt.), "Druga strona wakacji" (100 szt.), inne
zakładek (50 szt.) do 2 szkół ponadgimnmnazjlnych oraz 2
studiów tatuażu.

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
materiałów - 255

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

240

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do PSSE.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Dystrybucja materiałów edukacyjnych: "HIV?AIDS? O co kaman?" ogół społeczeństwa
( 5000 szt.), "Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS bez względu na to
pracownicy ochrony zdrowia
gdzie mieszkasz i pracujesz." (2500 szt.), "Informacje o HIV/AIDS"
(4000 szt.), "Druga strona wakacji"(1456 szt.).

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozdysponowanych materiałów do
PSSE 12956

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

241

Dystrybucja materiałów edukacyjnych Rozdysponowano broszurę "Druga strona wakacji" do placówek
otrzymanych z KC ds AIDS.
letniego wypoczynku podczas akcji "Bezpieczne wakacje".
—————————————————
PSSE Iława

uczestnicy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

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

242

Edukacja młodzieży w powiecie olszt
yńskim.
—————————————————
PSSE Olsztyn

młodzież : 90/90

liczba programów oraz inicjatyw: 3
Planowana kwota: 0,00
liczba podmiotów realizujących
Wydatkowana kwota: 0,00
zadanie: 1
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pozafinansowe - materiały
matriałów edukacyjnych - 60 szt.
informacyjne
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pozafinansowe - wolontariat
osób objętych edukacją - 90
pozafinansowe - inne
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Tematyka "Profilaktyka zakażeń HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową": wykład w Gimnazjum nr 1 - 35
osób, szkolenie młodzieży w Centrum Pomocy Dziecku- 40 osób,
wolontariuszy PCK - 15 osób.
Dystrybucja materiałów edukacyjnych.
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243

Edukacja młodzieży w powiecie olecki
m.
—————————————————
PSSE Olecko

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS (organizatorzy: PSSE młodzież ze szkół gimnazjalnych:
Olecko, Zespół Szkół w Olecku, artykuł w lokalnej prasie Tygodnik 120/120
Olecki, Głos Olecka, sponsorzy: Zespół Szkół w Olecku,
Starostwo Powiatowe w Olecku). Do konkursu przystąpiło 8 szkół
gimnazjalnych, w konkursie wzięło udział 120 uczniów.

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 120

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

244

Edukacja nt. profilaktyki HIIV/AIDS
Edukacja nt. profilaktyki HIIV/AIDS na obozach letniego
skierowana do młodzieży.
wypoczynku dzieci i młodzieży.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Labawskie

liczba programów oraz inicjatyw: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: młodzież
382

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

245

Konkurs wiedzy nt HIV/AIDS
skierowany do szkół gimnazjalnych
powiatu elbląskiego.
—————————————————
PSSE Elblag

W konkursie wzięło udział 47 uczniów z 17 szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół gimnazjalnych: 47/47
powiatu elbląskiego.
Organizatorzy PSSE Elbląg, Woj Szpital w Elblągu, KARAN- Dom
Zacheusza. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej
PSSE Elbląg i WSSE Olsztyn.

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników - 47

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

246

Obchody Światowego Dnia AIDS w
powiecie ostródzkim.Organizacja
konkursu powiatowego, artykuł w
prasie lokalnej, uroczyste
podsumowanie konkursu.
—————————————————
PSSE Ostróda

Konkurs skierowany do szkół ponadgimnazjalnych.
Tematyka: choroby przenoszone drogą płciową, popularyzacja
PKD Olsztyn, obchody Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół
Zawodowych w Ostródzie. Dystrybucja podkładek pod kubek "Mój
Walenty jest the best....", uroczyste wręczenie nagród.
Sponsorzy Starostwo Powiatowe w Ostródzie, hurtownia ADMIR z
Morąga która ufundowała poczęstunek.

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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młodzież na obozach letnich: /382

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów
pracownicy oświaty
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
25/25
Razem: 25/25

247

Organizacja Przeglądu Małych Form
Teatralnych na Zamku w Nidzicy.
—————————————————
PSSE Nidzica

248

Na Przeglądzie Małych Form Teatralnych - młodzież ze szkół
powiatu nidzickiego prezentuje sztuki teatralne o znaczeniu
profilaktycznym.
Organizatorzy: PSSE Nidzica, Komenda Powiatowa Policji w
Nidzicy, Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Nidzicy Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Cztery przedstawienia
dotyczyły profilaktyki HIV/AIDS.
Stoisko promocji zdrowia PSSE z materiałami profilkatycznymi.

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

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

Organizacja Światowego Dnia AIDS w Ukazały się informacje nt obchodów Światowego Dnia AIDS w TV ogół społeczeństwa
powiecie bartoszyckim.
kablowej BART-SAT, na stronie internetowej Zespołu Szkół
pracownicy mediów
————————————————— Ponadgimnazjalnych ( LO nr 1 ) w Bartoszycach
PSSE Bartoszyce

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: strona
internetowa LO nr 1 - 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

249

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
powiecie nowomiejskim. Strony
internetowe, artykuł w prasie, konkurs
wiedzy.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 18/18
pracownicy mediów: 1/2
pracownicy oświaty: 40/40
młodzież szkolna: 40/40
rodzice uczniów: 10/10
Razem: 109/110

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 28
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 110

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

250

Organizacja Światowego Dnia AIDS. w ramach organizacji Światowego Dnia AIDS miały miejsce:
————————————————— - happening na Starym Mieście w Olsztynie,
PSSE Olsztyn
- rozmowy indywidualne,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych,
- informacja do mediów lokalnych,
- dystrybucja ulotek i innych materiałów edukacyjnych.
Organizatorzy PSSE Olsztyn, ZR PCK w Olsztynie.

ogół społeczeństwa

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

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

Konkurs wiedzy dla uczniów powiatu nowomiejskiego, w kategorii
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , elementy
popularyzacji PKD w kierunku HIV. Nowe Miasto Lubawskie,
Współorganizator ZR PCK, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół
im Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Nagłośnienie : Gazeta
Nowomiejska, TV Eltronik, liczba uczestników uczniowie szkół
gimnazjalnych 16, ponadgimnazjalnych 7, nauczyciele 10,
pracownicy samorządowi 4. Konferencja podsumowująca
konkurs oraz wręczenie nagród zwycięzcom, wykład nt profilaktyki
HIV, HCV, HBV, stoisko promocji zdrowia z materiałami.
Całkowita liczba uczestników 110 w rym rodzice 18 osób,m
nauczyciele 40, przedstawiciele urzędów 18,
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ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty: 15/15
uczestnicy imprezy: 88/88
Razem: 103/103

251

Organizacja imprezy lokalnej dla
społeczności lokalnej w mieście Dział
dowo
—————————————————
PSSE Działdowo

Impreza "Wstąp po zdrowie" dla społeczeństwa w hali
Gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Działdowie, poradnictwo,
dystrybucja materiałów do 30 osób odwiedzających stoisko
promocji zdrowia.

252

Organizacja imprezy plenerowej
"Więcej ruchu, więcej zdrowia" oraz
XVI Warmińsko-Mazurskie Dni
Rodziny dla społeczności powiatu goł
dapskiego.
—————————————————
PSSE Gołdap

Organizacja punktu profilaktycznego, porady, dystrybucja
ogół społeczeństwa
zakładek i HIV, ulotek, broszur.
Odbiorcy młodzież szkolna, rodzice.
Organizatorzy: PSSE Gołdap, Nadleśnictwo Gołdap, Ośrodek
Sportu i Rekreacji Gołdap, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych, Centrum
Wolontariatu w Gołdapi, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Gołdapi, Sanatorium VITAL , Straż Pożarna, Falck
Medycyna spółka z o.o.
Na Dniach rodziny udzielano porad i dystrybuowano broszury.
Organizator PSSE Gołdap,

253

Organizacja punktów promocji
Stoisko z materiałami, porady i informacje dotyczące HIV/AIDS.
zdrowia podczas III Targów Pracy
zorganizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w
Piszu.
—————————————————
PSSE Pisz

254

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie bartoszyckim.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Punkty promocji zdrowia podczas konferencji w Młodzieżowym
Domu Kultury w Bartoszycach skierowanej do przedstawicieli
zakładów pracy nauczycieli, pracowników socjalnych i
mundurowych.
Organizatorzy PSSE Bartoszyce, Ośrodek Szkolenia
Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach.
Liczba uczestników 138. Rozdysponowano broszury wszystko co
powinieneś wiedzieć o HIV/AIDS i ulotki o HIV/AIDS.
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ogół społeczeństwa: 30/30

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników 30

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

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa

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

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

służby mundurowe: /38
pracownicy zakładów pracy : /100
Razem: /138

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

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

255

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie luidzbarskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

256

Punkt promocji zdrowia w LO Orneta, w Urzędzie Gminy
Lubomino i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku
Warmińskim. Udzielono 67 porad, wydano 130 ulotek, 277
broszur 270 zakładek .

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 25/25
młodzież ponadgimnazjalna: 40/42
Razem: 65/67

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

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

Organizacja punktów promocji
Podczas I Biegu Niezapominajka w Kamionce, III Rajdu
zdrowia w powiecie nidzickim.
rowerowego w Nidzicy, udzielono 65 porad i przeprowadzono
————————————————— dystrybucje materiałów edukacyjnych (350 ulotek)
PSSE Nidzica

ogół społeczeństwa

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
porad - 65

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

257

Organizacja punktów promocji
zdrowia w powiecie szczycieńskim.
—————————————————
PSSE Szczytno

ogół społeczeństwa: 333/333

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

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

258

Organizacja punktu promocji zdrowia Piknik Europejski w Budrach - dystrybucja materiałów, porady
w powiecie węgorzewskim.
indywidualne.
————————————————— Organizatorzy Ośrodek Kultury w Budrach, PSSE Budry.
PSSE Węgorzewo

ogół społeczeństwa: /200

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

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

259

Punkty promocji zdrowia w powiecie g
iżyckim.
—————————————————
PSSE Gizycko

Punkt promocji zdrowia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku ogół społeczeństwa: /320
- 200 osób, w Zespole Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w
Giżycku - 120 osób
Dystrybucja materiałów ii poradnictwo.

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

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

Podczas imprezy "Dni i noce Szczytna", letnich integracji
sportowych Szczytna,Targów Pracy w Szczytnie,
rozdysponowano 300 broszur "Druga strona wakacji", 31
książeczek "Zawsze razem". Stoiska odwiedziły 333 osoby.
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260

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

Organizacja punktów w mieście Mrągowo, Gminie Sorkwity,
porady - 10, dystrybucja - 150 ulotek o HIV/AIDS, wywiady do
Radia Zet Gold, Kuriera Mrągowskiego. Organizatorzy: PSSE
Mragowo, Urząd Gminy Sorkwity, Gminny Ośrodek Kultury
Sorkwity, Policja w Mrągowie, Urząd Miasta w Mrągowie.

ogół społeczeństwa

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: wywiady 2

261

Doskonalenie zawodowe kadry
nauczycielskiej i kierowniczej na
obiektach letniego wypoczynku w
powiecie olsztyńskim.
—————————————————
PSSE Olsztyn

Rozmowy indywidualne oraz dystrybucja materiałów
edukacyjnych do 123 opiekunów i kadry kierowniczej obiektów
letniego wypoczynku dzieci i młodziezy, dystrybucja folderów
"Zdrowe wakacje" oraz ulotek o HIIV/AIDS (123 broszury).

pedagodzy, nauczyciele, kierownicy:
123/123

liczba szkoleń/działań: 123
liczba odbiorców: 123
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

262

Działania edukacyjne w powiecie ełcki Edukacja młodzieży pod hasłem "Zdrowe wakacje": wykłady,
m.
dystrybucja ulotek oraz broszur.
—————————————————
PSSE Ełk

młodzież powyżej 15 r.ż.: 330/330

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 330
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

263

Działania edukacyjne wśród
Cykl spotkań pod hasłem "Współczesne zagadnienia o HIV/AIDS, młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/120
młodzieży szkolnej powiatu nidzickieg ABC wiedzy o HIV/AIDS": wykłady, dystrybucja ulotek, składanek, pracownicy MOPS
o.
broszur.
Razem: 120/120
—————————————————
PSSE Nidzica

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

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

264

Działania edukacyjne wśród
młodzieży w powiecie mrągowskim.
—————————————————
PSSE Mrągowo

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 210
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie, Społeczne Gimnazjum i LO w
Mikołajkach - przeprowadzono zajęcia edukacyjne połączonej z
prezentowaniem zadań inspekcji sanitarnej. Zorganizowano
stoisko promocji zdrowia z dystrybucją materiałów edukacyjnych.
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 10/10
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/200
Razem: 210/210

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

265

Działania edukacyjne wśród
młodzieży w powiecie ostródzkim.
—————————————————
PSSE Ostróda

Cykl spotkań z młodzieżą, objęto działaniami uczniów szkół
ponadgimanazjalnych (zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych w
Ostródzie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Morągu,
Gimnazjum nr 1 w Ostródzie). Dystrybucja materiałów
edukacyjnych "Druga strona wakacji" (65 szt.), "Kobieta sex
zdrowie" (50 szt.), "Informacje o HIV/AIDS" (15 szt.), "Co musisz
wiedzieć o HIV/AIDS" (30 szt.).

266

Edukacja dzieci i młodzieży w
powiecie węgorzewskim.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

267

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 338
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
materiałów edukacyjnych
wydanych przy edukacji 170 szt.

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

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VI w SP w Węgorzewie w
młodzież poniżej 15 r.ż.: /49
zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS. Dystrybucja materiałów
edukacyjnych do 5 szkół gimnazjalnych, 3 szkół
ponadgimnazjalnych.

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 49
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: placówki
szkolne - 8

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

Edukacja młodzieży szkolnej powiatu
działdowskiego.
—————————————————
PSSE Działdowo

Edukacja młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
działdowskiego: warsztaty " HIV/AIDS - fakty i mity".
Edukacja na koloniach i obozach letnich, w placówkach letniego
wypoczynku.
Impreza prozdrowotna dla młodzieży z okazji Światowego Dnia
AIDS w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 500/536
młodzież powyżej 15 r.ż.: 660/660
Razem: 1160/1196

liczba szkoleń/działań: 22
liczba odbiorców: 1196
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 66

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

268

Edukacja młodzieży szkolnej w
powiecie braniewskim.
—————————————————
PSSE Braniewo

Edukacja w LO i Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie nt.
HIV/AIDS, HBV, HCV, sybstancji psychoaktywnych (liczba szkół
2, liczba wykładów 2, rozdysponowano 60 ulotek "Druga strona
wakacji").

młodzież powyżej 15 r.ż.: 47/47

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 47
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

269

Edukacja młodzieży w powiecie ketrzy Edukacją objęto 3 szkoły ponadgimnazjalne (liczba wykładów ńskim.
10, pogadanek - 5, rozmów indywidualnych - 30).
—————————————————
PSSE Kętrzyn

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/415

liczba odbiorców: 415
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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młodzież powyżej 15 r.ż.: /338

270

Edukacja młodzieży w powiecie lidzba Edukacją objęto uczniów Gimnazjum nr 1 w Ornecie. Omawiano:
rskim.
narkotyki a HIV/AIDS, ryzyko zakażenia HIV, PKD i ich rola.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

młodzież poniżej 15 r.ż.: 47/47

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 47
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

271

Edukacja nauczycieli w powiecie mrą
gowskim.
—————————————————
PSSE Mrągowo

pracownicy oświaty: 78/68

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 68
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

272

Edukacja pracowników ochrony zdrow Rozmowy instruktażowe nt. profilaktyki HIV/AIDS dla pracowników pracownicy ochrony zdrowia : /24
ia.
ZOZ w powiecie nowomiejskim, dystrybucja materiałów "Znam
————————————————— rekomendacje PTN AIDS zalecam test na HIV".
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

liczba szkoleń/działań: 24
liczba odbiorców: 24
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

273

Edukacja szkolna - konkurs wiedzy
Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS dla młodzieży LO w
młodzież powyżej 15 r.ż.: 17/17
dla młodzieży LO w Rozagach.
Rozagach (organizatorzy: LO Rozogi, PSSE Szczytno, sponsorzy:
————————————————— WSSE Olsztyn (gadżety), PSSE Szczytno (drobne upominki).
PSSE Szczytno

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 17
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

274

Edukacja w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu giżyckie
go.
—————————————————
PSSE Giżycko

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 120
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

Edukacja nauczycieli z gimnazjów (18 osób) oraz szkół
ponadgimnazjalnych (50 osób). Tematyka: podstawowe zasady
profilaktyki HIV/AIDS, podstawowa wiedza o HIV/AIDS.
Dystrybucja broszur.

Edukacja w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku, w Zespole
Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu nt. profilaktyki
HIV/AIDS, PKD oraz badań w kierunku HIV, nt kampanii
organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/120
pracownicy oświaty : 20/
Razem: 140/120

275

Konkurs na prezentację "Wszystko
wiem o HIV/AIDS"
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Konkurs dotyczył dróg szerzenia się HIV, ryzykownych
młodzież powyżej 15 r.ż.: /199
zachowań, testowania w kierunku HIV dla uczniów LO nr 1 w
Bartoszycach.
Przeprowadzono wykład dla uczestników konkursu. Uroczyste
wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac - emisja relacji
z imprezy w lokalnych wiadomościach. Rozdysponowano 90
broszur i 200 zakładek. Liczba uczestników konkirsu - 19. Liczba
zajęć - 4. Liczba uczniów objętych edukacją - 180

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 199
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: reportaż 1
Wskaźnik dodatkowy 2: wywiad
do mediów 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs wiedzy w powiecie piskim
skierowany do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Pisz

Powiatowy konkurs wiedzy o HIV, HCV, HPV, do którego
przystąpiło 30 osób oraz konkurs plastyczny na ulotkę o
chorobach przenoszonych drogą płciową.
Liczba prac 16. Liczba szkół gimnazjalnych 5,
ponadgimnazjalnych 15. Sponsorzy: Urząd Miasta w Piszu,
Starostwo Powiatowe w Piszu, Piekarnia BIGDA, Zespół szkół
Katolickich.

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 45
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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Organizacja powiatowego konkursu
Konkurs wiedzy będzie zorganizowany wśród uczniów Zespołu
wiedzy w powiecie gołdapskim
Szkół Zawodowych w Gołdapi. Planowana liczba uczestników 30.
————————————————— Nagrody ufunduje Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
PSSE Gołdap

278

Organizacja powiatowego konkursu
wiedzy w powiecie gołdapskim.
—————————————————
PSSE Gołdap

279

Organizacja szkolenia dla pedagogów Tematyka szkolenia: Przyczyny, objawy, leczenie HCV,
powiatu nidzickiego.
epidemiologia HIV/AIDS, choroby przenoszone drogą płciową,
————————————————— drogi zakażenia HIV, diagnostyka HIV/AIDS.
PSSE Nidzica

280

Powiatowy Konkurs wiedzy o
HIV/AIDS w węgorzewskim powiecie.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

młodzież poniżej 15 r.ż.: 8/15
młodzież powyżej 15 r.ż.: 8/15
nauczyciele, pracownicy samorządowi
: /10
Razem: 16/40

młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/

Konkurs wiedzy "Wiedza ratuje życie dla uczniów szkół
młodzież powyżej 15 r.ż.
ponadgimnazjalnych powiatu gołdapskiego". Tematyka "Choroby
przenoszone drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem
HIV". Organizator PSSE Gołdap, fundator Starostwo Powiatowe w
Gołdapi, wśród nagród: słuchawki multimedialne, pamięci
przenośne, EKO torby.
pedagodzy: 12/12

Konkurs dwuetapowy skierowany był do szkół gimnazjalnych i
młodzież poniżej 15 r.ż.
ponadgimnazjalnych.Udział w konkursie wzięli uczniowie z 6 szkół młodzież powyżej 15 r.ż.
ponadgimnazjalnych i 6 szkół gimnazjalnych. Miejsce konkursu
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, ukazały się 4 informacje o
konkursie na stronach internetowych urzędów, jeden artykuł
prasowy. Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w
Węgorzewo, Urząd Miejski w Węgorzewie. Organizator zadania
PSSE Węgorzewo.
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Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 6
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 12
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
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Szkolenie pracowników PSSE
Szkolenie dotyczyło profilaktyki zakażeń HIV, epidemiologii,
Lidzbark Warmiński.
informacji o PKD. Liczba uczestników 11.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

pracownicy inspekcji sanitarnej: 11/11 liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 11
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pracowników PSSE Olecko. Szkolenie z profilaktyki HIV, HCV, HBV, dla pracowników PSSE
————————————————— Olecko.
PSSE Olecko

pracownicy PSSE: 15/15

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pracowników ochrony
zdrowia
—————————————————
PSSE Elblag

Szkolenie pielęgniarek punktów szczepień dotyczące
pracownicy ochrony zdrowia
podstawowej wiedzy o HIV/AIDS, epidemiologii.
Przekazanie 35 placówkom materiałów edukacyjnych o chorobach
przenoszonych drogą płciową.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
dystrybucja materiałów do 35
placówek ochrony zdrowia

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie pracowników promocji
zdrowia i oświaty zdrowotnej inspekcji
sanitarnej woj warminsko-mazurskieg
o.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Opracowanie prezentacji dotyczącej PKD - Działalność PKD
Olsztyn i Ełk w 2013 roku na tle innych PKD w Polsce.
Porównanie danych epidemiologicznych, dane dotyczące zkażeń
HIV w warmińsko-mazurskim na tle Polski.

pracownicy promocji zdrowia inspekcji liczba szkoleń/działań: 1
sanitarnej: 22/22
liczba odbiorców: 22
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Szkolenie służb mundurowych w
powiecie wegorzewskim.
—————————————————
PSSE Węgorzewo

286

Szkolenie dla Straży Granicznej w Węgorzewie nt.
HIV/HCV/HBV. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały
edukacyjne, liczba uczestników 14, organizator PSSE
Węgorzewo.

służby mundurowe: 7/14

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 14
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

Warsztaty "Bezpieczeństwo działań
Warsztaty wśród mundurowych pracowników Ochotniczej Straży
podczas podejmowanych czynności r Pożarnej w Sorkwitach, dystrybucja materiałów o HIV/AIDS
atowniczych".
(działaniem objęto 15 osób).
—————————————————
PSSE Mrągowo

służby mundurowe: 15/15

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

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

287

Wykład dla uczniów w LO nr 1 w Mrąg
owie.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Zajęcia dotyczyły: epidemiologii HIV/AIDS, dróg zakażenia, roli i
działalności PKD Olsztyn, kampanii organizowanych przez KC ds
AIDS, akcji "Mój Walenty jest the best...". Przekazano wszystkim
materiały edukacyjne. Wykładem objęto dwie klasy, łączna liczba
uczestników 54.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/54

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 54
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 40,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Wykład nt: Profilaktyka uzależniania
od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych . Ryzyko zakażenia
HIV, HCV, HBV.
—————————————————
WSSE Olsztyn

Wykład dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki
pielęgniarki i położne: 30/33
zdrowotnej woj. warmińsko-mazurskiego. Wykład odbył się w
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie w dniu 27
lutego 2014 roku. Omawiano postępowanie po ekspozycji na
krew.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 33

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

289

Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół
Cykl 5 zajęć edukacyjnych nt chorób przenoszonych drogą
Inżynierii Środowiska i Usług w Elbląg płciową , propagowanie PKD, gdzi ewykonuje sie badania w
u.
kierunku HIV (liczba uczestników 119).
—————————————————
PSSE Elblag

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 119
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 119/119

290

Zajęcia edukacyjne w szkołach
powiatu gołdapskiego. Edukacja
młodzieży na obozach i koloniach letni
ch.
—————————————————
PSSE Gołdap

Najważniejsze informacje o HIV/AIDS, pogadanki wśród uczniów
gimnazjalnych i ponadgimnnazjalnych.
Działaniem objęto 506 uczniów, w tym w grupie wiekowej
ponadgimnazjalnej 300 osób.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 270/206
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/300
Razem: 370/506

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 506
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Zajęcia edukacyjne wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu ba
rtoszyckiego.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

Zajęcia edukacyjne w LO i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Bartoszycach. Cykl zajęć "Profilaktyka zakażeń HIV", obchody
Światowego Dnia AIDS, prezentacja kampanii "Jeden test. Dwa
życia" oraz działalności PKD, gdzi wykonuje się badania w
kierunku HIV w Olsztynie.
Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych edukacją - 1, liczba
gimnazjów - 1 liczba wykładów - 2 liczba godzin - 5,
rozdysponowano 67 ulotek i 170 zakładek . Liczba uczestników
uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej - 75, gimnazjalnej - 83.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /83
młodzież powyżej 15 r.ż.: 180/75
Razem: 180/158

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 158
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promowanie PKD w powiecie
iławskim poprzez przekazywanie
informacji przy okazji działań
organizowanych przez PSSE Iława.
—————————————————
PSSE Iława

Promowanie PKD podczas szkolenia nt. profilaktyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych droga płciową w tym WZW C i
WZW B oraz HPV. O szkoleniu napisano w Kurierze Iławskim,
Panoramie Regionu, i TV internetowe . Zostały rozdysponowane
materiały edukacyjne 70 ulotek, 16 broszur.

ogół społeczeństwa
nauczyciele, pielęgniarki, pedagog:
6/9
Razem: 6/9

liczba zakładów opieki
zdrowotnej: 6
liczba odbiorców: 9
Wskaźnik dodatkowy 1: media
lokalne - 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promowanie działalności PKD przez
pracowników WSSE w Olsztynie
podczas szkoleń, spotkań
Wojewódzkiego Zespołu ds
Profilaktyki HIV/AIDS, konferencji, na
stronach internetowych, podczas
obsługi punktów promocji zdrowia
—————————————————
WSSE Olsztyn

Spotkania Wojewódzkiego Zespołu ds Profilaktyki HIV/AIDS .
Pierwsze spotkanie 06-02-2014 roku liczba uczestników 7.
Omówienie sytuacji epidemiologicznej w warm-mazurskim,
podsumowanie działalności PKD Olsztyn w 2013 roku, dyskusja
członków zespołu nt prowadzenia edukacji dzieci i młodzieży w
szkołach . Drugie spotkanie 24 września 2014. Podsumowanie
działań zespołu za okres do końca sierpnia 2014. Liczna
uczestników 8.

ogół społeczeństwa
członkowie woj zespołu ds.
Profilaktyki HIV/AIDS : 20/15
Razem: 20/15

Wskaźnik dodatkowy 1: strona
internetowa

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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Organizacja konkursu plastycznego
skierowanego do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu braniewskiego.
—————————————————
PSSE Braniewo

Tematyka konkursu Światowy Dzień AIDS dla uczniów do którego młodzież szkolna
przystąpiły: 3 gimnazja, 4 szkoły ponadgimnazjalne.
Organizatorzy PSSE Braniewo, Starostwo Powiatowe w
Braniewie, Urząd Miasta w Braniewie, Urząd Miasta i Gminy
Frombork. Urząd Gminy w Płoskini. Sponsor prywatny Piekarnia
Warmińska w Braniewie.
Uroczyste wręczenie nagród, Stoisko promocji zdrowia z
materiałami edukacyjnymi. Informacje o konkursie przekazano do
mediów lokalnych.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 7
Wskaźnik dodatkowy 1:

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja młodzieży w powiecie szcz
ycieńskim.
—————————————————
PSSE Szczytno

Edukacja młodzieży z Gimnazjum w Olszynach nt. HIV/AIDS,
dróg zakażania, testowania w kierunku HIV, leczenia.
Dystrybucja materiałów: "Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS", "Nie
ryzykuj" .

młodzież poniżej 15 r.ż.: 140/140

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 140

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

296

Edukacja służb mundurowych powiatu Zawodowe ryzyko zakażenia HIV - wykład dla Straży Pożarnej w
braniewskiego.
Braniewie nt. HIV, VCV, HBV.
————————————————— Dystrybucja broszur oraz ulotek.
PSSE Braniewo

służby mundurowe: 15/15

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs wiedzy - powiatowy.
Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu
————————————————— ełckiego (prezentacja multimedilana).
PSSE Ełk

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
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Konkursy dla młodziezy w powiecie eł
ckim.
—————————————————
PSSE Ełk

Konkurs wiedzy dla gimnazjalistów powiatu ełckiego, konkurs o
młodzież poniżej 15 r.ż.: 12/12
uzależnieniach . Popularyzacja PKD, gdzie mozna wykonać test w goście zaproszeni : 17/17
kierunku HIV.
Razem: 29/29
Patronat Prezydent Ełku, sponsorzy: Prezydent Ełku, Starosta
Ełcki.
Dystrybucja materiałów edukacyjnych, miejsce konkursu
Gimnazjum nr 4 w Ełku, podsumowanie i wręczenie nagród Sala
Konferencyjna Urzędu Miasta w Ełku, licba uczestników 12
uczniów, 12 nauczycieli, 5 przedstawicieli samorządowych i
mediów.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 5
liczba odbiorców: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zajęcia edukacyjne wśród
Tematyka spotkania: choroby przenoszone drogą płciową,
osadzonych w areszcie śledczym w epidemiologia zakażeń i zachorowań na AIDS, dystrybucja
Elblągu.
materiałów edukacyjnych.
—————————————————
PSSE Elbląg

osadzeni w areszcie śledczym : /20

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 20
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promocja działalności PKD.
Szkolenie pielęgniarek szczepiennych w zakresie promocji PKD,
————————————————— gdzie można wykonać test w kierunku HIV, zasad pracy i
PSSE Giżycko
funkcjonowania PKD. Liczba uczestników 9, miejsce szkolenia
PSSE Giżycko.

pracownicy ochrony zdrowia : 9/9

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób objętych edukacją - 9

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

301

Akcja "Mój Walenty jest the best idzie
ze mną zrobić test".
—————————————————
WSSE Olsztyn

ogól społeczeństwa

liczba odbiorców: 19
liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjnoedukacyjnych: 8500
Wskaźnik dodatkowy 1: 1 wywiad,
1 strona internetowa

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

Razem:

4 945,00

Udzielenie wywiadu nt akcji "Mój Walenty jest the best idzie ze
mną zrobić test" do Radia Plus w Olsztynie. Zamieszczenie
informacji o akcji na stronie internetowej
www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl, dystrybucja materiałów (3000
podkładek pod kubek i 5 500 kartek walentynkowych).
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Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

302

Nagłośnienie w lokalnych środkach
masowego przekazu idei kampanii
medialnych inicjowanych na poziomie
krajowym.
Obchody Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE (wszystkie - 11)

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z wytycznymi Krajowego
Centrum ds. AIDS, z uwzględnieniem haseł prowadzonych
kampanii społecznych: "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
test na HIV", "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test",
"Jeden Test. Dwa Życia".
W regionalnych i lokalnych środkach masowego przekazu
opublikowano: 3 artykuły prasowe, 1 informację w telewizji
kablowej. W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS
zorganizowane zostały: happening uliczny w Oleśnie (330
uczestników) oraz prezentacja sztuki teatralnej w Kluczborku (200
uczestników).
Pracownicy PSSE przeprowadzili 35 narad dla około 100
partnerów i współrealizatorów działań kampanijnych.

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 3
pracownicy mediów: /4
liczba podmiotów realizujących
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych : zadanie: 18
/530
współrealizatorzy działań
kampanijnych: /100
Razem: /634

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

303

Konkursy z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS adresowane do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal
nych.
—————————————————
PSSE Głubczyce, PSSE Kluczbork,
PSSE Krapkowice, PSSE Nysa,
PSSE Olesno

Konkurs wojewódzki na projekt edukacyjny (1), powiatowe
konkursy wiedzy (4).
W roku 2014 zorganizowano 5 powiatowych konkursów wiedzy o
HIV/AIDS: XII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS w
Krapkowicach, IV Powiatowy Konkurs Wiedzy w Kluczborku pn.
"Warto wiedzieć - plus czy minus?", Szkolna Olimpiada Wiedzy o
HIV/AIDS w Nysie, Konkurs Wiedzy "Warto wiedzieć - plus czy
minus?" w Głubczycach, Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Oleśnie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /18
młodzież powyżej 15 r.ż.: /538
Razem: /556

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 556
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół: gimnazjalnych - 5,
ponadgimnazjalnych - 23.
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
PSSE - 5, starostwa powiatowe 3.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
2834,00

304

Spotkania edukacyjne dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i liderów
szkolnych zespołów promocji zdrowia.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE Głubczyce,
PSSE Brzeg, PSSE KędzierzynKoźle, PSSE Kluczbork, PSSE
Namysłów, PSSE Opole, PSSE
Olesno

Wykłady i zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów
(psychologa, pedagoga, specjalisty terapii uzależnień).
W 2014 roku zorganizowano: 27 warsztatów i 6 prelekcji dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zajęcia z
udziałem specjalistów w zakresie HIV/AIDS), w których udział
wzięło 833 uczniów.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /68
młodzież powyżej 15 r.ż.: /765
Razem: /833

liczba odbiorców: 833
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół: gimnazjalnych - 1,
ponadgimnazjalnych - 9
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
WSSE/PSSE - 8, starostwo
powiatowe - 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
Starostwo Powiatowe:
600,00
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Finansowanie
Pozostałe

305

Stoiska informacyjno-edukacyjne.
Stoiska informacyjno-edukacyjne prowadzone były podczas
ogół społeczeństwa: /564
————————————————— regionalnych i lokalnych imprez dla mieszkańców organizowanych
PSSE Opole, PSSE Głubczyce,
przez inne jednostki.
PSSE Krapkowice, PSSE Prudnik

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 564
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

306

Aktualizacja informacji na stronach
internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych.
Dystrybucja materiałów wydawniczych
Krajowego Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE w Opolu, PSSE woj.
opolskiego (wszystkie - 11)

Umieszczanie na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych aktualnych informacji dotyczących kampanii
społecznych inicjowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz
materiałów edukacyjnych (do pobrania).
Promowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
w Opolu na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych.
Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do jednostek
realizujących zadania z zakresu HIV/AIDS (w roku 2014
rozdysponowano ok. 19 tysięcy sztuk materiałów wydawniczych
przekazanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS).

ogół społeczeństwa
odbiorcy materiałów wydawniczych:
/19000
Razem: /19000

307

Promowanie bezpiecznych zachowań
zdrowotnych wśród kobiet w wieku
prokreacyjnym oraz wskazań PTN
AIDS do wykonania testu w kierunku
zakażenia HIV.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE (wszystkie - 11)

Do 206 zakładów opieki zdrowotnej wystosowane zostały pisma
promujące wśród kadry medycznej wiedzę na temat zaleceń
wykonania testu w kierunku zakażenia HIV kobietom planującym
ciążę i w ciąży. Ponadto kontynuowana była dystrybucja
materiałów informacyjno-edukacyjnych dla lekarzy pierwszego
kontaktu, lekarzy ginekologów, pielęgniarek i położnych.

lekarze ginekolodzy/położnicy: /69

Wskaźnik dodatkowy 1: NZOZ 133, szpitale - 4
Wskaźnik dodatkowy 2: Poradnie
dla kobiet, prywatne gabinety
ginekologiczne - 69

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

308

Opolski Dzień Testowania w kierunku
HIV.
—————————————————
WSSE Opole

IV Opolski Dzień Testowania w kierunku HIV (17.05.2015)
zorganizowany został przez Punkt Kosultacyjno - Diagnostyczny
w Opolu i WSSE w Opolu (Laboratorium, Oddział Promocji
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej), dzięki wsparciu finansowemu
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. PKD czynny
był od godziny 9.00 do 21.00. Wynik można było odebrać w tym
samym dniu. Badanie w kierunku HIV wykonały 42 osoby.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 60/42

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 50
liczba konsultacji: 50
liczba wykonanych testów: 42

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
NGO: 0,00
Marszałek: 0,00

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

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

0,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

309

Kampania multimedialna w roku 2014
pod hasłem: "Jeden test. Dwa życia.
Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego
dziecka."
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Włączono się w kampanię multimedialną zaproponowaną przez
Krajowe Centrum ds AIDS w 2014r. pt. "Jeden test. Dwa życia.
Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Informację na
temat kampanii przekazano do 29 redakcji lokalnych mediów,
materiały edukacyjne dostarczono do 205 poradni podstawowej
opieki zdrowotnej.

310

Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

W związku z Dniem Pamięci o Zmarłych na AIDS zorganizowano ogół społeczeństwa
wystawy tematyczne, wykłady i akcje informacyjne dla uczniów z młodzież szkolna: /3200
25 szkół ponadgimnazjalnych. Przekazano informację do 19
Razem: /3200
redakcji oraz zamieszczono informację na stronach internetowych
31 powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych i WSSE w
Poznaniu.
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ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 234

Planowana kwota:
10000,00
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

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 75

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

311

Konkurs na plakat "Bądź odporny na
HIV" o zasięgu wojewódzkim.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Przeprowadzono konkurs na plakat "Bądź odporny na HIV" o
młodzież poniżej 15 r.ż.
zasięgu wojewódzkim skierowany do młodzieży szkół
gimnazjalnych wraz z uroczystym finałem etapu wojewódzkiego w
Multikinie. Regulamin konkursu dostarczono do każdej szkoły
gimnazjalnej województwa wielkopolskiego.

312

Konkurs o zasięgu powiatowym dla
Zorganizowano 2 konkursy wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów 19
młodzieży szkół gimnazjalnych.
szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
—————————————————
PSSE Czarnków, Gniezno
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 4460/4300

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 592

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10538,00
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
pozafinansowe - inne
Wojewoda: 500,00
PIS: 2100,00
Marszałek: 1000,00
Starostwo Powiatowe:
5618,00
Urząd Miasta: 375,00
Urząd Gminy: 945,00

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

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
425,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 175,00
Starostwo Powiatowe:
250,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

313

Konkursy o zasięgu powiatowym dla
Zorganizowano 8 konkursów związanych z tematyką HIV/AIDS
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. dla uczniów 35 szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
8 PSSE województwa wielkopolskiego

314

Obchody Światowego Dania AIDS imprezy okolicznościowe.
—————————————————
6 PSSE województwa wielkopolskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /472

Zorganizowano 6 okolicznościowych imprez połączonych z
młodzież poniżej 15 r.ż.: /300
podsumowaniem konkursów, z wykładami, spektaklami
młodzież powyżej 15 r.ż.: /300
teatralnymi z okazji Światowego Dnia AIDS dla uczniów szkół
Razem: /600
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz grona pedagogicznego.
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liczba szkoleń/działań: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 35

Planowana kwota: 2600,00
Wydatkowana kwota:
1213,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 213,00
Starostwo Powiatowe:
1000,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

liczba szkoleń/działań: 6

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
3111,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 74,00
Starostwo Powiatowe:
2928,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 109,00

315

Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 5 happeningów na ulicach miast z udziałem 1260
happening
uczniów i mieszkańców.
—————————————————
PSSE Kalisz, Leszno, Ostrów Wlkp.,
Turek

młodzież powyżej 15 r.ż.: /330
liczba szkoleń/działań: 5
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /930
Razem: /1260

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
928,00
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
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe:
928,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

316

Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 12 olimpiad wiedzy o HIV/AIDS, w tym jedną
olimpiady wiedzy o HIV/AIDS.
międzypowiatową, z udziałem uczniów z 80 szkół
————————————————— ponadgimnazjalnych oraz z 22 szkół gimnazjalnych.
13 PSSE województwa wielkoplskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /818
młodzież powyżej 15 r.ż.: 8100/1170
Razem: 8100/1988

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6046,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
PIS: 209,00
Starostwo Powiatowe:
4551,00
Urząd Miasta: 1201,00
Urząd Gminy: 85,00
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liczba szkoleń/działań: 12
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 102

317

Obchody Światowego Dnia AIDS Zorganizowano 10 punktów informacyjno-edukacyjnych dla
punkty informacyjne.
uczniów ponadgimnazjalnych oraz klientów urzędów i centrum
————————————————— handlowego,
10 PSSE województwa wielkoplskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1275
liczba szkoleń/działań: 10
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /130
klienci centrum handlowego: /150
Razem: /1555

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

318

Obchody Światowego Dnia AIDS Przeprowadzono 21 szkoleń i warsztatów, w których udział wzięli
wykłady, szkolenia i warsztaty.
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
6 PSSE województwa wielkoplskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1250

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
250,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe:
250,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
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liczba szkoleń/działań: 21

319

Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia
- kontra HIV".
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

Zorganizowano szkolenia z udziałem uczniów, wśród których
młodzież powyżej 15 r.ż.: /611
przeważały dziewczęta (65%), w wielu 17-18 lat uczęszczające do
technikum. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS wśród młodzieży szkolnej oraz zachęcenie ich do
przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówieśniczej.

320

Informacja o Punktach Konsultacyjno Zamieszczono i aktualizowano informację o działalności PKD na
- Diagnostycznych (PKD) na stronach stronach internetowych WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
internetowych.
województwa wielkopolskiego oraz w lokalnej prasie.
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa:
3000000/3000000
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Promowanie stron internetowych o
tematyce HIV/AIDS wśród młodzieży.
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1200

322

Druk zwycięskiego plakatu.
Wydano pracę laureata konkursu "Bądź odporny na HIV" w
————————————————— formie plakatu elektrostatycznego, który został przekazany do
WSSE w Poznaniu
wszystkich szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Promowano strony internetowe o tematyce HIV/AIDS oraz
umiejętności szukania informacji i pomocy wśród młodzieży
biorącej udział w szkoleniach "Młodzieżwoi Liderzy Zdrowia kontra HIV" i innych spotkaniach z młodzieżą.

ogół społeczeństwa
szkoły gimnazjalne: /592
Razem: /592
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liczba szkoleń/działań: 30
liczba odbiorców: 611
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 385

Planowana kwota: 2750,00
Wydatkowana kwota:
1195,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
PIS: 581,00
Starostwo Powiatowe:
480,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 134,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

liczba tytułów: 1
nakład: 1395

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
12694,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
Wojewoda: 500,00
PIS: 7394,00
Marszałek: 4800,00
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Akcja "Bezpieczne Walentynki 2014".
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

Przygotowano i przeprowadzono 31 akcji informacyjno edukacyjnych o HIV/AIDS wśród młodzieży z 97 szkół
ponadgimnazjalnych, 3 szkół wyższych. Materiały edukacyjne
dostarczono do 30 lokali gastronomicznych (kawiarnie, pizzerie,
puby), 31 bibliotek publicznych i szklonych, 3 kwiaciarni oraz 1
urzędu pocztowego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /12500
ogół społeczeństwa
Razem: /12500

liczba podmiotów podejmujących
działania: 165

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
405,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 26,00
Starostwo Powiatowe:
379,00
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Szkolenia dla osób z różnych
Zorganizowano szkolenia dla pedagogów szkolnych i pielęgniarek pracownicy ochrony zdrowia: /20
środowisk.
środowiska szkolnego.
pracownicy oświaty: /194
—————————————————
Razem: /214
PSSE Konin, Międzychód, Piła

liczba zrealizowanych projektów:
9

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
inne: 0,00
PIS: 0,00
Urząd Miasta: 1000,00

Razem:

STRONA 104 z 254

37 805,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe
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Akcja profilaktyczna "Mój Walenty jest Promowanie testowania w kierunku HIV wśród osób młodych,
the best, idzie ze mną zrobić test".
pełnoletnich z okazji Walentynek. Akcja spotkała się z dużym
————————————————— zaiteresowaniem wśród ludzi młodych.
WSSE w Rzeszowie i 20 PSSE
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Dystrybucja materiałów
Materiały otrzymane z Krajowego Centrum ds. AIDS zostały
ogół społeczeństwa
informacyjnych do podmiotów
wykorzystane w kampanii medialnej, obchodach Światowego Dnia
leczniczych, placówek oświatowo AIDS, do realizacji wojewódzkich programów edukacyjnych.
wychowawczych,sanatoriów,uczelni,
zakładów pracy i innych.
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: Materiały
przekazano do podmiotów
leczniczych, placówek nauczania i
wychowania, uczelni wyższych,
zakładów pracy, urzędów, przejść
granicznych i innych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Inauguracja kampanii edukacyjnej
"Jeden test. Dwa życia TM. Zrób test
na HIV. Dla siebie i swojego dziecka."
—————————————————
WSSE w Rzeszowie i 20 PSSE

Inauguracja kampanii edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie
ogół społeczeństwa
liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz
zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV u
dorosłych.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 457
Wskaźnik dodatkowy 1: Narady,
szkolenia, dystrybucja materiałów,
stoiska infomacyjno - edukacyjne,
informacje do prasy i na strony
internetowe.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Informacje dotyczące HIV/AIDS w
regionalnych i lokalnych mediach.
—————————————————
WSSE w Rzeszowie i 20 PSSE

Audycje radiowe, informacje prasowe, emisja spotów w lokalnych i ogół społeczeństwa
regionalnych TV, informacje na stronach internetowych WSSE i
20 PSSE, lokalnych samorządów, placówek oświatowo wychowawczych, portali społecznościowych.

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: W
lokalnych mass mediach ukazało
się 51 artykułów nt. realizowanych
przedsięwzięć i kampanii.
Wskaźnik dodatkowy 2: Na 94
stronach internetowych ( PSSE,
WSSE i partnerów działań )
ukazywały się informacje nt.
realizowanych działań i kampanii.

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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liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 264
Wskaźnik dodatkowy 2: Narady,
dystrybucja materiałów,
informacje na stronach
internetowych i inne działania.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Kontynuacja społecznej kampanii
informacyjnej "Znam rekomendacje
PTN AIDS. Zlecam test na HIV."
—————————————————
WSSE w Rzeszowie i 20 PSSE

Kontynuacja kampanii informacyjnej skierowanej do środowisk
medycznych, mającej na celu upowszechnienie wczesnej
diagnostyki zakażeń HIV poprzez popularyzację aktualnych
rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS w
zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań
klinicznych do zlecenia pacjentowi badania w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 533
Wskaźnik dodatkowy 1: Narady,
dystrybucja materiałów,
informacje w lokalnej prasie, na
stronach internetowych PSSE,
WSSE i partnerów.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Obchody Światowego Dnia AIDS "Dążymy do zera. Zero nowych
zakażeń HIV. Zero dyskryminacji.
Zero zgonów."
—————————————————
WSSE w Rzeszowie i 20 PSSE

W ramach corocznej kontynuacji obchodów Światowego Dnia
AIDS organizowano konkursy, olimpiady, imprezy, wystawy,
prowadzono rozdawnictwo materiałów informacyjno
edukacyjnych. Współpracowano z partnerami działań, w tym
również z lokalnymi samorządami. W prowadzonych działaniach
wykorzystywano współczesne nośniki informacji.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 628
Wskaźnik dodatkowy 1:
Organizowano szkolenia, narady,
sesje edukacyjne, spotkania
informacyjno - edukacyjne.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Zorganizowano 15 konkursów
(wiedzy, plastycznych i innych),
olimpiad oraz imprezy.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Organizacja konkursów, imprez
Organizowane były konkursy plastyczne, fotograficzne, olimpiady
prozdrowotnych, olimpiad wiedzy,
wiedzy i HIV/AIDS, powiatowe kampanie profilaktyczne, imprezy
punktów informacyjno-edukacyjnych i itp. Działania skierowane głównie do młodzieży szkolnej.
innych przedsięwzięć prozdrowotnych
tematycznie związane z problemem H
IV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

młodzież szkolna: /5777
inni: /297
Razem: /6074

liczba kampanii: 27
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1604,54
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
inne: 0,00
PIS: 1604,00
Starostwo Powiatowe:
3465,00
Urząd Miasta: 1099,00
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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet ciężarnych i
planujących ciążę.
—————————————————
WSSE w Rzszowie i PSSE w
Leżajsku i Ustrzykach Dolnych

Edukacja kobiet prowadzona była w formie indywidualnych
rozmów, dystrybucji materiałów informacyjnych przy wsparciu
podmiotów leczniczych, poradni przedmałżeńskich i poradni
przykościelnych.
Edukację kobiet w wieku prokreacyjnym oraz ciężarnych inicjuje
PSSE w Leżajsku, PSSE w Ustrzykach Dolnych.

osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 3200
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne): /3200
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Szkolenia dla przedstawicieli różnych Szkolenia skierowane do pracowników sfery usług (kosmetyczek,
grup zawodowych.
fryzjerów), policji, pracowników administracji, nauczycieli,
————————————————— młodzieży, pracowników podmiotów leczniczych.
WSSE w Rzszowie i PSSE w
Leżajsku, Ustrzykach Dolnych,
Przemyślu, Dębicy, Jarosławiu,
Lubaczowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /79
młodzież powyżej 15 r.ż.: /689
pracownicy słuzby zdrowia i inni: /284
fryzjerki, kosmetyczki, : /13
Razem: /1065

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
inne: 555,00
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej" w roku
szkolnym 2013/2014.
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

Celem głównym programu było kształtowanie u młodzieży
młodzież powyżej 15 r.ż.: /9130
poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, postaw tolerancji
rodzice uczniów: /1262
wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, pogłębienie
Razem: /10392
wiedzy na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.
Program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.

liczba odbiorców: 10392
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 77
Wskaźnik dodatkowy 1: 4
szkolenia, 23 narady dla 654
osób, 7 konkursów, 4 imprezy.
Wskaźnik dodatkowy 2: Program
realizowany przez 56 szkół
ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
Razem" - rok szkolny 2013/2014.
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

Program skierowany był do uczniów klas I - III szkół
podstawowych. W programie uczestniczyły 222 szkoły
podstawowe województwa podkarpackiego. Celem głównym
programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań
ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

liczba odbiorców: 10944
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 243
Wskaźnik dodatkowy 1: 4
szkolenia, 52 narady, 70
instruktaży dla 260 osób.

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
121,54
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

młodzież poniżej 15 r.ż.: /7742
rodzice i nauczyciele: /3202
Razem: /10944
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liczba szkoleń/działań: 13
liczba odbiorców: 1065
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7
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Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne, instruktaże, rozmowy in
dywidualne.
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

Uczestnikami udzielanych porad byli nauczycie - szkolni
koordynatorzy lub realizatorzy programów edukacyjnych,
kampanii i innych przedsięwzięć prozdrowotnych, pracownicy
podmiotów leczniczych, partnerzy i organizatorzy imprez,
przedstawiciele jednostek samorządowych i innych.

ogół społeczeństwa: /859

liczba szkoleń/działań: 477
liczba odbiorców: 859
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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

337

Program edukacyjny "Mali
przyjaciele".
—————————————————
PSSE w Mielcu

Kontynuacja powiatowego programu edukacyjnego "Mali
przyjaciele" w roku szkolnym 2013/2014. W programie
uczestniczyły 2 placówki nauczania i wychowania. Celem
programu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań
wobec słabszych, chorych i niepełnosprawnych w własnym
środowisku, rozwijanie więzi między rówieśnikami, motywowanie
do podejmowania zdrowych wyborów życiowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /66
rodzice: /66
Razem: /132

liczba odbiorców: 132
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

X edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
podkarpackiego "Porozmawiajmy o AIDS". Współorganizatorem
konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Rzeszowie. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy HIV/AIDS,
kształtowanie właściwych postaw i zachowań w stosunku do
żyjących z HIV i chorych na AIDS, lansowanie zdrowego stylu
życia wolnego od zachowań ryzykownych.
10 grudnia 2014 roku wręczono nagrody laureatom X edycji
konkursu plastycznego. W holu WSSE zorganizowano wystawę
prac plastycznych, wydano kalendarz na rok 2015 z pracami
laureatów oraz w lokalnej prasie ukazał się artykuł na ten temat.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /120
młodzież powyżej 15 r.ż.: /100
inni: /2000
Razem: /2220

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 2200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 71

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
831,17
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 4500,00
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem".
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

Kontynuacja wojewódzkiego konkursu plastycznego "Zawsze
Razem", który skierowany był do dzieci uczestniczących w
programie edukacyjnym "Zawsze Razem". Celem konkursu jest
promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych i chorych.
5 czerwca 2014 roku uroczyście wręczono nagrody laureatom
konkursu, których było 25. Na wojewódzki etap konkursu
przysłano 350 prac. W holu WSSE zorganizowano wystawę prac
plastycznych, która była eksponowana do końca lipca.
Współorganizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /454
inni: /12500
Razem: /12954

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 12954
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 78

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 1500,00

Razem:
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2 557,25

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

340

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Organizacja i prowadzenie konferencji
prasowych, w tym w związku z
obchodami Światowego Dnia Walki z
AIDS. Umieszczanie informacji na
stronach internetowych stacji i
nawiązywanie współpracy z lokalną pr
asą.
—————————————————
WSSE Szczecin i PSSE woj.
zachodniopomorskiego

W roku 2014 konferencje w ramach profilaktyki HIV/AIDS
przeprowadziły 3 PSSE: Goleniów; Szczecin i Świdwin.
Odbyły się 3 tematyczne konferencje dla 551 osób. Nagłośniono
działania w lokalnej prasie Internecie, TV i Radio. Umieszczono
57 informacji na stronach internetowych na temat :
- kampanii "Znam rekomendacje PTN AIDS";
- kampanii "Mój Walenty jest the best idzie ze mną zrobić test";
- Dnia pamięcio zmarłych na AIDS ;
- kampanii "Jeden test. Dwa życia";
- europejskiego tygodnia testowania;
- przeprowadzenia działań przez PSSE;
Oto portale oprócz stron BIP WSSE i PSSE gdzie zamieszczono
informacje:
www.superportal24.pl;GminaDobra24.pl;DziennikPolicki.pl;
kozielice.pl dn.;bielice.com.pl; przelewice.pl.
Ponadto opublikowano 17 informacji w prasie. Oto współpracujące
gazety: tygodnik Białogardzianin; lokalna Powiatowa Gazeta
Drawska; tygodnik Gryfickie Echa i Echo; tygodnik koszaliński
Miasto; Głos Koszaliński; lokalna prasa Merkuriusz Dębnowski;
Obserwator Lokalny;Nowy Tygodnik Łobeski; Wieści Świdwińskie;
Panorama Powiatu Świdwińskiego.
Przeprowadzono także 8 wywiadów. Oto współpracujące
jednostki: Radio Plus Gryfice, TV Kablowa MAX Koszalin, Radio
ESKA Koszalin, TV Kablowa Police, TV Pomerania Szczecin,
Radio ESKA Szczecinek.

ogół społeczeństwa : /83756
pracownicy administarcji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia: /80
pracownicy oświaty: /42
studenci: /103
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: /326
Razem: /84307

Działania:
PSSE Świdwin:
Konferencja: 10.12.2014r. po raz szósty zorganizowano
konferencję edukacyjną dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz
szkół ponadgimnazjalnych. W konferencji uczestniczyli również
Kierownik Wydziału Kultury i Oświaty w Urzędzie Miasta Świdwin
oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Świdwińskiego. Celem
przedsięwzięcia była zmiana postaw i zachowań młodzieży w
zakresie dbania o własne zdrowie poprzez zwiększenie poziomu
wiedzy oraz kształtowanie świadomości na temat ryzykownych
zachowań z jednoczesnym propagowaniem testowania w
kierunku HIV/AIDS. W pierwszej części konferencji młodzież ze
szkolnego koła teatralnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Świdwinie zaprezentowała spektakl
profilaktyczny pt.Historia Istotnej Victorii, który był poświęcony
problematyce HIV/AIDS, a następnie miał miejsce wykład
specjalistt chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób
Wątroby i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego
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Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 87
liczba odbiorców: 84307
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Walentynki: W ramach obchodów dnia świętego Walentego dnia
14 lutego 2014 roku w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im.
Władysława Broniewskiego w Świdwinie odbyła się akcja
profilaktyczna pt.Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić
test. Z tej okazji szkolne koło PCK przygotowało stoisko
profilaktyczne. Ponadto przeprowadzono dystrybucję materiałów
edukacyjno informacyjnych na temat profilaktyki HIV/AIDS.
Na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS ukazała się
informacja prasowa z podjętych działań w ramach akcji
profilaktycznej pt. Mój Walenty jest the Best. Idzie ze mną zrobić
test w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława
Broniewskiego w Świdwinie.
341

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS adresowane do grup docelo
wych.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 podległych
PSSE woj. zachodniopomorskiego

W roku 2014 pracownicy WSSE Szczecin Oddział Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz 20 podległych Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych rozdysponowali 44 623
sztuki materiałów edukacyjno-informacyjnych. Dystrybucja
odbywała się również przy okazji prowadzenia stoisk edukacyjnoinformacyjnych.

ogół społeczeństwa: /17691
kobiety bęące w ciązy bądź planujące
ciąże: /3580
kobiety w wieku prokreacyjnym: /8420
młodzież poniżej 15 roku życia: /4620
osoby pozbawione wolności: /92
pacjenci: /6700
pracownicy ochrony zdrowia : /3520
Razem: /44623
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liczba tytułów: 36
nakład: 44623
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka do
kobiet w ciąży Jeden test ...1141
Wskaźnik dodatkowy 1: książka Z
doświadczeń wolontariuszki 101
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka Daj
szansę swojemu dziecku 70
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotki
PKD Szczecin 26
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
Druga strona wakacji 455
Wskaźnik dodatkowy 1: książka
Pamiętnik wolontariuszki 10
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka Nie
ryzykuj ...516
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
badania w kierunku HIV dla kobiet
w ciąży 146
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka do
ginekologów Jeden test. Dwa
zycia 495
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
HIV/AIDS o co kaman 2360
Wskaźnik dodatkowy 1:
receptownik Znam Rekomendacje
... 162
Wskaźnik dodatkowy 1: kartka
walentynkowa Mój Walenty ...
2165
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
dla lekazry ginekologów HIV/AIDS
... 1259
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
dla lekarzy rodzinnych HIV/AIDS

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

3119
Wskaźnik dodatkowy 1: zakładka
do książki Jak uniknąć zakażenia
1150
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
co musisz wiedzieć ... 5970
Wskaźnik dodatkowy 1: broszurka
informacja o teście na HIV 896
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
informacja o HIV/AIDS 3057
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
lekarzy rodzinnych Rekomendacje
... 5027
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
postępowanie po ekspozycji ... 93
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
dla pielęgniarek i położnych
Rekomendacje ... 3991
Wskaźnik dodatkowy 1:
podkładka pod kubek Mój Walenty
... 1587
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
kobieta współczesna 18
Wskaźnik dodatkowy 1: wizytówki
Testowanie kobiet w ciąży 7235
Wskaźnik dodatkowy 1: składanka
sex, kobieta, zdrowie 1009
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
Testowanie kobiet w ciąży 716
Wskaźnik dodatkowy 1:
kolorowani Zawsze razem 815
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
Rekomendacje 248
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
wirus HPV 17
Wskaźnik dodatkowy 1:
segregator na receptowniki 26
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
postępowanie po ekspozycji 397
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka dla
lekarzy Znam rekomendacje 70
Wskaźnik dodatkowy 1: kaledarz
ścienny 31
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
badanie w kieruknu HIV 80
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
Kiedy powinno sie proponowac
test na HIV 160
Wskaźnik dodatkowy 1: książka
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ABC wiedzy o AIDS 5
342

Rozpowszechnianie informacji na
temat anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV w PKD w
woj. zachodniopomorskim.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 podległych
PSSE

Prowadzono kolportaż ulotek zawierających dane i informacje o
PKD Szczecin (materiały pozyskane od koordynatora PKD
Szczecin). Informowano społeczeństwo o możliwości wykonania
testu w kierunku zakażenia wirusem HIV w PKD.

ogół społeczeństwa: 856/856
młodzież: 74/74
studenci: 28/326
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 197/197
Razem: 1155/1453

liczba podjętych działań/inicjatyw:
11
Wskaźnik dodatkowy 1:
dystrybucja ulotek promujących
PKD Szczecin

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

343

Organizacja i prowadzenie narad i
szkoleń z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (z udziałem pracowników
placówek oświatowowychowawczych, władz
samorządowych, przedstawicieli
policji, służby więziennej,
dziennikarzy, partnerami
organizowanych przedsięwzięć).
Wystosowywanie listów informacyjno-i
ntencyjnych.
—————————————————
WSSE Szczecin i PSSE

Przeprowadzono działania tj. narady (47), szkolenia (4) listy
intencyjne (61), łącznie 1619 odbiorców. Nawiązano współpracę z
licznymi podmiotami, w tym z lokalnymi mediami.
Przeprowadzono 47 narad z pielęgniarkami, nauczycielami i
pedagogami, przedstawicielami centrów kultury, przedstawicielami
mediów. W naradach brało udział łącznie 200 osób (14 PSSE:
Białogard, Choszczno, Gryfice; Kołobrzeg; Koszalin; Myślibórz;
Police; Pyrzyce, Sławno, Stargard Szczeciński, Szczecin,
Szczecinek, Wałcz).
Rozesłano 61 listów intencyjnych do 1324 odbiorców, w tym
placówek szkolno-wychowawczych, ZOZ-ów, NZOZ-ów, starostw
powiatowych, urzędów miasta i gmin, poradni i gabinetów
ginekologicznych; (15 PSSE: Białogard; Choszczno; Drawsko
Pomorskie; Goleniów; Gryfice; Koszalin; Kołobrzeg; Myślibórz;
Police; Pyrzyce; Stargard Szczeciński; Szczecin; Szczecinek;
Świdwin; Wałcz).
Przeprowadzono 4 szkolenia dla pielęgniarek szkolnych,
pedagogów szkolnych, sektora medycznego, żołnierzy,
dyrektorów szkół. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 95 osób;
(3 PSSE: Kamień Pomorski; Szczecin; Szczecinek).

młodziez szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: /653
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /71
pracownicy massmediów
pracownicy ochrony zdrowia : /490
pracownicy oświaty: /379
słuzby mundurowe: /26
Razem: /1619

liczba podjętych działań/inicjatyw:
112
liczba podmiotów podejmujących
działania: 21
liczba odbiorców: 1619

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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344

Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych, takich jak: wykłady,
warsztaty edukacyjne, pogadanki,
prelekcje, instruktaże, rozmowy
indywidulane, organizacja i
prowadzenie konkursów, olimpiad
wiedzy, quizów, projekcje spotów i
filmów, gazetki scienne i inne,
przeglądy sztuk teatralnych, dramy.
—————————————————
WSSE Szczecin i PSSE woj.
zachodniopomorskiego

W ramach działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS zrealizowano 164 działania dla 8077
odbiorców.
Przeprowadzono 25 wykładów m.in. dla osadzonych w zakładach
karnych, młodzieży szkolnej, nauczycieli i opiekunów, rodziców.
Łącznie w spotkaniach udział wzięło 1211 osób; (WSSE Szczecin
i 5 PSSE: Goleniów, Kamień Pomorski; Myślibórz; Pyrzyce,
Szczecin, Szczecinek).
Zorganizowano 27
olimpiad/konkursów/quizów/happeningów/przeglądów na temat
wiedzy o AIDS dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
uczestników imprez (łącznie 1258 osób) przez 15 PSSE:
Białogard; Choszczno; Drawsko Pomorskie; Goleniów; Gryfice;
Kamień Pomorski; Koszalin; Myślibórz; Police; Łobez; Szczecin;
Szczecinek; Świdwin; Świnoujście; Wałcz.
Zorganizowano 20 warsztatów zajęciowych dla 722 osób (WSSE
Szczecin i 3 PSSE: Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecin).
Przeprowadzono 13 prelekcji dla 950 osób (6 PSSE: Białogard;
Gryfice; Koszalin; Myślibórz; Szczecinek, Wałcz).
Zorganizowano 2 przeglądi sztuk teatralnych i dramę dla 349 osób
(2 PSSE: Myślibórz; Szczecin).
Przeprowadzono 35 instruktarzy/rozmów indywidualnych dla 35
osób (1 PSSE: Szczecinek).
Przeprowadzono 40 pogadanek dla 2461 osób (7 PSSE:
Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Pyrzyce, Sławno,
Łobez, Szczecinek).
Zorganizowano 2 ekspozycje wizualne/wystawy prac
konkursowych dla 1255 osób (2 PSSE: Goleniów; Kamień
Pomorski).
Odbyła się jedna impreza prozdrowotna dla 150 osób (PSSE:
Świnoujście).
Odbyła się jedna projekcja filmu dla 35 osób (PSSE: Koszalin).

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia: 63/63
pracownicy oświaty: 459/414
pracownicy socjalni
służby mundurowe
osoby aktywne seksualnie: 945/945
osoby pozbawione wolności: 125/137
kobiety ciężarne i planujące ciąże:
78/78
młodziez poniżej 15 roku życia:
247/247
ogół społeczeństwa: 1280/1318
uczniowieszkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 4683/4875
Razem: 7880/8077

Opis niektórych wybranych działań:
WSSE Szczecin - wykłady i warsztaty dla młodzieży:
W grudniu 2014r. w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie i
Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie odbyło się
spotkanie z uczniami. Zasięgiem objęto 221 uczniów (klasy I, II i
III). Wygłoszono wykłady w formie prezentacji multimedialnej na
temat profilaktyki HIV/AIDS, rozdano materiały informacyjnoedukacyjne oraz odpowiadano i rozmawiano z uczniami i
nauczycielami na zadawane pytania dotyczące problematyki
HIV/AIDS. Przeprowadzono warsztaty zajęciowe dla uczniów.
Przedstawiono także emisję filmu pt. "Świadome horyzonty
życia", otrzymanego ze Stowarzyszenia Pozytywni w Tęczy.
Ponadto przekazano materiały informacyjno-edukacyjne: ulotki,
broszury.
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liczba odbiorców projektu: 8077

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
297,23
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 297,00

PSSE Białogard - test wiedzy:
zorganizowano test wiedzy pt. "Każdy krok ma znaczenie". Test
odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Test był podsumowaniem
wiadomości zdobytych na zajęciach szkolnych.
PSSE Choszczno - olimpiada:
zorganizowano powiatowy konkurs pt. "Olimpiada Wiedzy o
AIDS", adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych (20 uczniów). W dniu olimpiady było
prowadzone stoisko informacyjne, gdzie udzielano informacji i
przekazano 40 sztuk materiałów edukacyjnych.
PSSE Goleniów - wykład:
Dnia 17.07.2014r. na prośbę psychologa z Zakładu Karnego w
Goleniowie przeprowadzono spotkanie edukacyjne na temat "Co
musisz wiedzieć o HIV i AIDS" dla 10 skazanych. Szkolenie
stanowiło część programu readaptacji społecznej Wolny Wybór.
PSSE Gryfice - konkurs wiedzy:
zorganizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy "Być młodym w dobie
AIDS", który adresowany był do młodzieży ponadgimnazjalnej
powiatu. Konkurs składał się z 2 etapów: szkolnego, który wyłaniał
po 3 najlepsze osoby z każdej placówki oraz etapu powiatowego,
który był finałem konkursu. Zarówno na etapie szkolnym jak i
powiatowym do rozwiązania był test, który został przygotowany
przez pracownika OZiPZ PSSE Gryfice.
PSSE Koszalin - konkurs:
01.12.2014r. w auli Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie
przeprowadzono i rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs wiedzy o
HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem
"Żyję bez ryzyka HIV/AIDS". Głównym celem konkursu było
zwrócenie uwagi na problem występowania zakażenia wirusem
HIV wśród młodych osób, powstrzymanie ich od ryzykownych
zachowań. Do udziału w konkursie zgłosiło się 8 szkół
ponadgimnazjalnych. Łącznie w konkursie udział wzięło 35 osób.
Laureaci konkursu otrzymali w nagrodę sprzęt elektroniczny
(tablet, słuchawki), kubki i dyplomy, które zostały ufundowane
przez Urząd Miejski w Koszalinie.
PSSE Myślibórz - szkolenie, konkursy i drama
W dn. 29.11.2014 roku w Pensjonacie nad Jeziorem odbyło się
szkolenie pt. "Współczesne zagrożenia zdrowotne". Szkolenie
zostało zorganizowane przez PSSE w Myśliborzu we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu. Szkolenie adresowane
było do środowiska medycznego. Do przeprowadzenia wykładów
zaproszono dr n. med. Magdalenę Leszczyszyn - Pynkę z Kliniki
Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów
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Immunologicznych PUM, Prezesa FUNDACJI SCIO ET
PRAECAVEO ("Wiem i zapobiegam"). W szkoleniu uczestniczyło
27 osób.
W dniu 3 grudnia 2014r w Barlineckim Ośrodku Kultury w trakcie
Konferencji zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu "Czego
nauczyła nas pandemia HIV" wygłoszonego przez pracownika
PSSEj w Myśliborzu.
Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na prezentację
multimedialną "Substancje psychoaktywne a HIV". W konkursie
wzięło udział 6 osób. Uroczyste wręczenie nagród (słuchawki z
mikrofonem, Pamięć Flash 32 GB słuchawki sportowe, Pamięć
Flash16 GB mysz bezprzewodowa, Pamięć Flash 8 GB -koszt
169,96 ) odbyło się podczas Konferencji w dn. 03.12.2014r.
W dn. 4 grudnia 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w im. Juliusza Słowackiego w Dębnie odbyła się IV już edycja
konkursu "Wiedza ratuje życie". Uczestnikami konkursu byli
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy
Dębno i Boleszkowice. Uczestnicy (wyłonieni w eliminacjach
szkolnych) brali udział w dwóch etapach konkursu
Międzygminnego. W pierwszym etapie mieli za zadanie
przygotować plakat Miłość, rodzina, zaufanie , w drugim etapie
mieli okazję wykazać się posiadaną wiedzą na temat HIV/AIDS. .
W IV edycji konkursu "Wiedza ratuje życie" wzięło udział pięć
drużyn, a wśród nich najlepiej wypadła drużyna z Gimnazjum
Publicznego w Boleszkowicach, która ostatecznie po
podsumowaniu punktów za oba etapy zajęła I m. II miejsce zajęła
drużyna Publicznego Gimnazjum im. A. Fiedlera w Dębnie III m.
zajęła drużyna Gimnazjum z Zespołu Szkół Stowarzyszenia
Oświatowego im. I. Łukasiewicza w Dębnie.
W dn. 17 12.2014, odbyły się obchody Światowego Dnia AIDS w
Gminie Myślibórz w Zespole Szkół im Noblistów Polskich w
Myśliborzu .Uczestnicy obchodów mieli okazję zobaczyć dramę
przygotowaną przez uczniów Gimnazjum, wysłuchać wykładu na
temat HIV/AIDS, obejrzeć prezentację multimedialną "Światowy
Dzień AIDS- Każdy ma prawo żyć" przygotowaną przez uczennice
Gimnazjum. Obchody Światowego Dnia AIDS były również okazją
do wręczenia nagród w przeprowadzonych wcześniej
konkursach : konkursie plastycznym Każdy ma prawo żyć (7
uczestników) i konkursie literackim na wiersz (4 uczestników).
Nagrody w konkursach ufundowali: Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwa Powiatowe w
Myśliborzu; Gmina Myślibórz; Gmina Barlinek; Gmina Dębno;
Gmina Boleszkowice.
PSSE Police - olimpiada wiedzy o AIDS:
27.11.2014r. w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS PSSE
w Policach zorganizowała olimpiadę "Wiedzy o AIDS" skierowanej
do uczniów klas II szkół gimnazjalnych, w której uczestniczyło 184
uczniów z 9 gimnazjów. W trakcie konkursu odbyło się spotkanie
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profilaktyczno-edukacyjne, które przeprowadził specjalista ds.
uzależnień z Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
PSSE Pyrzyce - warsztaty zajęciowe z wykładem:
Przeprowadzono w 2 szkołach ponadgimnazjalnych cykl zajęć
warsztatowych. Udział wzięło łącznie 134 uczniów 5 klas,
przeprowadzono 4 szkolenia. W trakcie warsztatów rozdano
materiały edukacyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych warsztaty
poprzedzono wykładem na temat medycznych aspektów i
diagnostyki zakażeń HIV/AIDS. W drugiej części lekcji były
prowadzone warsztaty: dzielono uczniów na grupy, które aktywnie
i z zaangażowaniem realizowały przydzielone im zadania.
PSSE Łobez - konkurs plastyczny:
Dnia 1.12.2014r. został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem
"Żyję bez ryzyka". Konkurs był adresowany do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem było
promowanie i upowszechnienie wśród młodzieży zasad zdrowego
stylu życia bez uzależnień, propagowanie zachowań, które
chronią przed zakażeniem wirusem HIV i chorobami
przenoszonymi droga płciową. Do PSSE w Łobzie wpłynęło 11
prac. Komisja konkursowa przyznała 1, 2 i 3 miejsce. Pozostali
uczniowie otrzymali wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, które ufundowane
zostały przez Gminę Łobez oraz Starostwo Powiatowe w Łobzie.
PSSE Szczecin - powiatowa olimpiada wiedzy o AIDS:
01.12.2014r. zorganizowano po raz 15 olimpiadę "Wiedzy
HIV/AIDS", której uczestnikami było 68 uczniów z 16 szkół
ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test,
składający się z 45 pytań. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i
nagrody w postaci książek ufundowanych przez Wydział Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
PSSE Szczecin - powiatowy przegląd sztuk teatralnych:
27.11.2014r. zorganizowano po raz ósmy przegląd sztuk
teatralnych dot. profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałania
uzależnieniom od środków psychoaktywnych pod hasłem
"Porozmawiajmy o AIDS". Uczestnikami Powiatowego Przeglądu
było 7 zespołów ze szczecińskich szkół. W przeglądzie udział
wzięło łącznie 100 osób. Wśród widzów poza młodzieżą
uczestniczącą w przeglądzie i ich opiekunami zasiedli również
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta w Szczecinie.
Razem:
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297,23

Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

345

Artykuły w prasie.
Liczba zadań: 12. Współpraca z lokalnymi mediami, m.in. Extra
————————————————— Ciechanów, Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Nowy Dzwon,
10 PSSE
Twój Głos, Kurier siedlecki, Fakty, Wieści Podwarszawskie, Nasz
Powiat, jak również liczne portale internetowe.

ogół społeczeństwa

346

Audycje.
Liczba zadań: 2. Wykorzystanie komunikacji wewnątrzszkolnej do
————————————————— przekazu informacji związanej z profilaktyka HIV/AIDS.
Placówki szkolno-wychowawcze
wspierane przez 2 PSSE

młodziez pow. 15 r.ż.: 500/842

347

Dystrybucja materiałów edukacyjnoinformacyjnych do instytucji objętych
oddziaływaniem PSSE.
—————————————————
38 PSSE, WSSE oraz lokalne
instytucje objęte oddziaływaniem
(placówki szkolno-wychowawcze,
podmioty lecznicze)

ogół społeczeństwa: /24926
młodzież powyżej 15 r.ż.: /4179
kobiety w wieku reprodukcyjnym
(wykazane też w: ogół społeczeń.):
/3595
młodzież poniżej 15 r.ż.: /3730
osoby pozbawione wolności: /590
pracownicy aresztu: /33
pracownicy ochrony zdrowia: /11152
Razem: /48205

Liczba zadań: 173. Dystrybucja w ramach kampanii
informacyjnych Krajowego Centrum ds. AIDS "Jeden test. Dwa
życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka",
kontynuowano także promocję wcześniejszych kampanii
zdrowotnych: "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na
HIV", "Wiedza ratuje życie- Zrób test na HIV"oraz "Daj szansę
swojemu dziecku". Wsparto działania promujące testowanie w
ramach akcji "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test",
a także z okazji Światowego Dnia AIDS.
W tym:
Broszura Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS - 3800
Info o HIV/AIDS mini - 7025
Kalendarz ścienny 2014 - 40
Kalendarz trójdzielny 2015 - 50
Długopisy - 500
Notesy - 625 Torby foliowe 187
Teczki pap.- 75
Plakat elektrostatyczny nt. postępowania po ekspozycji - 78
Broszura O co kaman? - 5000
Z doświadczeń wolontariuszki - 500
Broszura HIV/AIDS dla lekarz rodzinnych - 1690
Ulotka HIV/AIDS dla lekarz rodzinnych Kiedy test - 3600
Plakat z rekomendacjami do testu - 320
Receptariusze - 176
Broszura HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych - 1700
Podkładki pod kubki związane z Walentynkami - 8500
Jeden test. Dwa życia - ulotka do kobiet - 3600
Jeden test. Dwa życia - ulotka do ginekologów - 1325
Plakat na listwie Postępowanie poekspozycyjne - 191
Broszura do ogółu Zakażenia przenoszone drogą płciową - 9 000
Broszura dla lekarzy Choroby przenoszone drogą płciową - 2400
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 4

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

liczba kampanii: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: Nakład
ogółem wydanych pozycji ok.
48915 szt.

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

348

Ekspozycje wizualne w ramach
kampanii edukacyjnych.
—————————————————
24 PSSE, WSSE oraz lokalne
instytucje objete oddziaływaniem
(placówki szkolno-wychowawcze,
podmioty lecznicze, PKP, NGO'sy)

349

ogół społeczeństwa: /17010
liczba kampanii: 4
osoby przed inicjacją seksualną
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
młodziez poniżej 15 r.ż.: /4733
odbiorców szacowana - 23583
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1340
kobiety w wieku reprodukcyjnym: /500
Razem: /23583

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

Emisje spotów i filmów.
Liczba zadań: 24. Projekcje spotów i filmów w ramach promocji
————————————————— aktualnych kampanii medialnych.
7 PSSE współpracujące z lokalnymi
placówkami szkolno-wychowawczymi
oraz TV lokalną

ogół społeczeństwa: /583
młodziez poniżej 15 r.ż.: /150
Razem: /733

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

350

Informacja na stronie internetowej
Liczba zadań: 45 / Informacje, notatki prasowe, ogłoszenia
————————————————— związane z bieżacymi kampaniami edukacyjnymi. Liczba
30 PSSE i WSSE oraz
odbiorców trudna do określenia.
współpracujące placówki szkolnowychowawcze

ogół społeczeństwa: 27620/

351

Informacja w lokalnym radio/TV
Liczba zadań: 12.
ogół społeczeństwa: 108000/
————————————————— Liczba odbiorców trudna do określenia i weryfikacji.
8 PSSE i WSSE
Nieodpłatna współpraca z radiostacjami: Katolickie Radio Diecezji
Płockiej, Radio Bogoria, Radio Fama Wołomin, Cztery Pory Roku
Pr. I.

352

Konkursy towarzyszące kampaniom e
dukacyjnym.
—————————————————
Placówki szkolno-wychowawcze
objete oddziaływaniem 10 PSSE

353

Listy intencyjne dotyczące kampanii.
Liczba zadań: 38. Zaproszenie do współpracy oraz informacja o
————————————————— działaniach związanych z profilaktyką HIV/AIDS, skierowana do
14 PSSE
lokalnych instytucji (mediów, pracowników oświaty i ochrony
zdrowia).

pracownicy mediów: /7
pracownicy ochrony zdrowia: /427
pracownicy oświaty: /361

Msza św. z okazji Światowego Dnia AI
DS.
—————————————————
1 PSSE

ogół społeczeństwa: /100

354

Liczba zadań: 237. Ekspozycje wizualne, towarzyszące
realizowanym kampaniom edukacyjnym. Ich odbiorcami są
uczniowie, nauczyciele. pacjenci, czytelnicy bibliotek, pracownicy i
interesanci PSSE oraz władz lokalnych.
Wśród realizatorów - NGO'sy: PCK oraz Klub Kwadransowych
Grubasów.

Liczba zadań: 26. Charakter konkursów: wiedzy, plastyczne,
wśród nich m.in. XII Edycja konkursu z wiedzy i na plakat o
uzależnieniach oraz HIV/AIDS, pod tytułem ,,Stop HIV/AIDS"
wspierana przez Urząd Miasta Płocka. Współpraca pracowników
pionu oświaty PSSE - ułożenie pytań testowych, udział w jury
konkursowym.

Liczba zadań: 1. Współpraca z Proboszczem Parafii w Sierpcu,
który rokrocznie odprawia mszę za zakażonych HIV i chorych na
AIDS. Dodatkowo całość połączona jest z dystrybucją ulotek
tematycznych.

liczba kampanii: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 31

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

liczba kampanii: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

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

młodziez poniżej 15 r.ż.: /860
młodziez powyżej 15 r.ż.: /128
Razem: /988

Razem: /795
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 1000,00
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców listów intencyjnych
795

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
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal

355

Narady związane z kampaniami eduk Liczba zadań: 6. Spotkania mające na celu propagowanie haseł
acyjnymi.
aktualnie realizowanych kampanii. Działania skierowane głównie
————————————————— do środowisk medialnych i medycznych.
4 PSSE

356

Obchody Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS oraz
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Placówki szkolno-wychowawcze
wspierane przez 2 PSSE

357

pracownicy mediów: 10/5
inni: /2
pracownicy ochrony zdrowia: 14/53
pracownicy oświaty: /2
Razem: 24/62

liczba kampanii: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników narad - 62

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

Liczba zadań: 4. W ramach zadania pracownicy PSSE
młodzież po 15 r.ż.: 200/290
(Warszawa, Szydłowiec) promowali treści przewodnie na tablicach ogół społeczeństwa: /31879
informacyjnych w placówkach PSSE oraz na stronie internetowej. Razem: 200/32169
Ponadto przesłali informacje oraz materiały edukacyjne do 498
placówek oświatowo wychowawczych oraz 23 podmiotów
leczniczych. Z informacji zwrotnych z ww. placówek wynika, że
przeprowadzano pogadanki, zajęcia warsztatowe, dyskusje,
wykłady, prelekcje, pokazy filmów edukacyjnych, prezentacji
multimedialnych, wystawy prac plastycznych oraz prowadzono
dystrybucje materiałów.

liczba kampanii: 2

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

Poradnictwo indywidualne
towarzyszące realizowanym kampani
om.
—————————————————
11 PSSE oraz lokalne instytucje
współpracujące (placówki szkolnowychowawcze oraz podmioty
lecznicze)

Liczba zadań: 21. Poradnictwo, rozmowy indywidualne
skierowane do indywidualnego odbiorcy, udzielane gł. podczas
imprez masowych, w szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych. Działania związane z realizacją kampanii
edukacyjnych.

liczba kampanii: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców 2663

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

358

Stoiska informacyjno - edukacyjne,
towarzyszące realizacji kampanii.
—————————————————
7 PSSE oraz lokalne placówki szkolnowychowawcze i podmioty lecznicze

Liczba zadań: 19. Stoiska/ punkty informacyjne, wzmacniające
ogół społeczeństwa: /1531
działania związane z realizacją kampanii edukacyjnych, połączone kobiety w wieku prokreacyjnym: /580
z poradnictwem, promocją testów w kierunku HIV oraz
Razem: /2111
udostępnianiem materiałów edukacyjnych, skierowanych do ogółu
społeczeństwa oraz wybranych grup odbiorców.

liczba kampanii: 4

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

359

Edukacja skierowana do ogółu społec
zeństwa.
—————————————————
Placówki szkolnowychowawcze/podmioty lecznicze,
poradnia psychologicznopedagogiczna wspierane/objete
oddziaływaniem 26 PSSE

Liczba zadań:811. Przekazywanie treści merytorycznych
(prelekcje, pogadanki, wykłady, prezentacje multimedialne) przez
specjalistów oświaty zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz realizatorów szkolnych i pracowników podmiotów
leczniczych. Współpraca z lokalnymi instytucjami.

ogół społeczeństwa: /2663

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3042/9666
liczba szkoleń/działań: 811
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2925/15030 liczba odbiorców: 27686
osoby powyżej 50 r.ż.: 30/20
pracownicy oświaty: 30/263
rodzice: /1279
media: /7
kobiety w wieku reprodukcyjnym: /496
ogół społeczeństwa: 250/901
pracownicy ochrony zdrowia: /24
Razem: 6277/27686
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

360

Inscenizacje.
—————————————————
Placówki szkolno-wychowawcze
wspierane przez PSSE

Udział młodzieży w Przeglądzie małych form teatralnych
"Profilaktyka a Teatr", "Profilaktyka a Ty", wzmocnienie
merytoryczne poprzez udział pracowników PSSE w
przygotowaniu testów wiedzy, komisjach konkursowych etc.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 350/150
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/50
Razem: 400/200

361

Konkursy szkolne.
—————————————————
Placówki szkolno-wychowawcze
wspierane przez 14 PSSE

Liczba zadań: 50. Charakter konkursów: wiedzy, plastyczne.
Konkursy realizowane przez placówki szkolno-wychowawcze
objęte oddziaływaniem lokalnych PSSE, ze wsparciem sponsorów
prywatnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1559/1189
młodzież powyżej 15 r.ż.: 311/1040
pracownicy oświaty: /12
Razem: 1870/2241

liczba szkoleń/działań: 50
liczba odbiorców: 2241

Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 150,00
NGO: 300,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00

362

Narady/udział w Radach
Pedagogicznych / poradnictwo metod
yczne.
—————————————————
19 PSSE, WSSE Warszawa oraz
lokalne Poradnie PsychologicznoPedagogiczne i placówki szkolnowychowawcze.

Liczba zadań: 259. Spotkania dotyczące organizacji działań
edukacyjno-profilaktycznych, podejmowanych we współpracy z
lokalnymi podmiotami. Narady i poradnictwo umożliwiające
bezpośredni kontakt z realizatorami programów edukacyjnoprofilaktycznych, mające na celu wzmocnienie działań z zakresu
profilaktyki zakażeń HIV. Działania skierowane głównie do
realizatorów działań profilaktycznych w środowiskach szkolnych i
medycznych.

pracownicy ochrony zdrowia: /297
pracownicy oświaty: /525
Razem: /822

liczba szkoleń/działań: 259
liczba odbiorców: 822

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

363

Olimpiady.
—————————————————
Lokalne placówki szkolnowychowawcze wspierane przez 4
PSSE

Liczba zadań: 5. Olimpiady promocji zdrowego stylu życia oraz
olimpiady wiedzy o HIV/AIDS. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej
służą wiedzą, wsparciem merytorycznym, opracowują testy,
zasiadają w jury, itp.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /62
młodzież powyżej 15 r.ż.: /26
Razem: /88

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 88

Planowana kwota: 1350,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 150,00
NGO: 200,00
Urząd Miasta: 0,00

364

Powiatowy Przegląd Sztuk Teatralnyc
h.
—————————————————
1 PSSE

Liczba zadań: 1. VI Przegląd Sztuk Teatralnych pod hasłem
młodzież powyżej 15 r.ż.: /300
"Chroniąc siebie, chronię Ciebie", skierowany do uczniów szkół
pracownicy oświaty: /5
ponadgimnazjalnych, organizowany przez PSSE w Garwolinie.
Razem: /305
Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie
profilaktyki zakażeń HIV i kształtowanie odpowiedzialności za
własne zdrowie. Odbiorcami teatralnego przekazu była młodzież z
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

liczba odbiorców: 300

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

365

Projekcje filmów.
Liczba zadań 30. Pokazy filmów edukacyjnych dot. m.in.tematyki
————————————————— HIV/AIDS skierowanych do młodzieży.
Placówki szkolno-wychowawcze
wspierane przez 3 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /725
młodzież powyżej 15 r.ż.: /172
Razem: /897

liczba szkoleń/działań: 30
liczba odbiorców: 897

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

366

Szkolenia /szkolenia warsztatowe.
—————————————————
9 PSSE współpracujących z lokalnymi
placówkami szkolno-wychowawczymi

Liczba zadań: 19. Głównymi organizatorami były: 2 szkoły
podstawowe, 2 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna,
przedstawiciel PSSE. Tematyka HIV łączona była z profilaktyką
narkotykową.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /361
młodzież powyżej 15 r.ż.: /655
pracownicy oświaty: /43
rodzice: /50
Razem: /1109

liczba szkoleń/działań: 19
liczba odbiorców: 1109

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

367

"Bezpieczny Przedszkolak".
—————————————————
1 PSSE we współpracy z 36
przedszkolami

Akcja opracowana przez PSSE Warszawa, skierowana do
przedszkolaków i ich rodziców. Działania: wydawanie materiałów
edukacyjnych do projektu zgłoszonego przedszkolom, zbieranie
ankiet ewaluacyjnych po przeprowadzonych zajęciach,
opracowanie raportu po analizie ankiet ewaluacyjnych po
realizacji projektu i przesłanie go do placówek, które realizowały
go w trakcie roku szkolnego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1456
pracownicy oświaty: /36
rodzice : /1456
Razem: /2948

liczba odbiorców: 2912
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 37

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

368

Warsztaty edukacyjne
"Porozmawiajmy o AIDS".
—————————————————
1 PSSE

Liczba zadań: 38. Program "Porozmawiajmy O AIDS" realizowany młodzież powyżej 15 r.ż.: /1078
jest metodą warsztatową od 2001r. przez PSSE w Ostrowi
Mazowieckiej. Odbiorcami jest młodzież szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

liczba szkoleń/działań: 38
liczba odbiorców: 1078

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

369

Telefon informacyjny.
Liczba zadań: 1. Akcja organizowana rokrocznie z okazji
ogół społeczeństwa: /5
————————————————— Światowego Dnia AIDS przez pracowników pionu oświaty w PSSE
1 PSSE
Siedlce.

liczba konsultacji: 5

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

370

Poradnictwo metodyczne/narady.
Liczba zadań: 52. Spotkania grupowe oraz rozmowy indywidualne
————————————————— z przedstawicielami ochrony zdrowia, mające na celu promocję
7 PSSE
wykonywania testów w kierunku HIV wśród kobiet w wieku
reprodukcyjnym.

liczba odbiorców: 111

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

lekarze ginekolodzy/położnicy
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
położne

STRONA 124 z 254

371

Informacja zamieszczane na stronie in Liczba zadań: 5. Materiały umieszcane na stronach
ternetowej
internetowych, promujące testowanie w kierunku HIV.
—————————————————
6 PSSE

ogół społeczeństwa

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

372

Ankietyzacja młodzieży.
Przeprowadzenie ankiety dot.wiedzy o HIV/AIDS wśród
————————————————— młodzieży, po edukacji podjętej przez pracowników PSSE w
1 PSSE
Ciechanowie. Podsumowanie w trakcie opracowywania.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /462

liczba odbiorców: 462
liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

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

373

Apele okolicznościowe.
Liczba zadań: 51. Apele, podczas których poruszany jest aspekt
————————————————— profilaktyki HIV/AIDS. Najczęściej towarzyszący obchodom
Placówki szkolno-wychowawcze
Światowego Dnia AIDS.
wspierane przez 11 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2200/2804
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2090/4424
pracownicy oświaty: /71
Razem: 4290/7299

liczba podjętych działań/inicjatyw:
51
liczba odbiorców: 7299

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

374

Edukacja młodzieży.
—————————————————
Placówki szkolno-wychowawcze
wspierane przez 20 PSSE

Liczba zadań: 420. Pogadanki, prelekcje, itd., skierowane głównie
do młodzieży, a także ogółu społeczeństwa, w tym osób pow. 50
r.ż., mające na celu przekazanie wiedzy w zakresie profilaktyki
zakażeń przenoszonych drogą płciową, szczególnie HIV. Zajęcia
prowadzone są przez specjalistów oświaty zdrowotnej
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz realizatorów szkolnych i
pracowników podmiotów leczniczych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /6069
młodzież powyżej 15 r.ż.: /12125
osoby powyżej 50 r.ż.: /20

liczba podjętych działań/inicjatyw:
420
liczba odbiorców: 18362

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

375

Ekspozycje wizualne, towarzyszące e
dukacji.
—————————————————
17 PSSE oraz lokalne instytucje
współpracujące (placówki szkolnowychowawcze)

Liczba zadań: 98. Ekspozycje wizualne, będące wzmocnieniem
działań edukacyjnych skierowanych głównie do młodzieży.
Przekaz ma na celu zwrócenie uwagi na zachowania ryzykowne
oraz profilaktykę zakażeń.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 800/3238
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2150/8449
ogół społeczeństwa: /5692
Razem: 2950/17379

liczba podjętych działań/inicjatyw:
98
liczba odbiorców: 17379

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00

376

Emisje filmów edukacyjnych.
Liczba zadań: 22. Projekcje filmów edukacyjnych jako
————————————————— wzmocnienie i uatrakcyjnienie przekazu informacji z zakresu
3 PSSE we współpracy z PCK i
profilaktyki HIV/AIDS podczas zajęć z młodzieżą.
podmiotami leczniczymi

młodzież poniżej 15 r.ż.: /107
młodzież powyżej 15 r.ż.: /2714
Razem: /2821

liczba podjętych działań/inicjatyw:
22
liczba odbiorców: 2821

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

pracownicy oświaty: /148
Razem: /18362
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377

Imprezy prozdrowotne.
—————————————————
Placówki szkolno-wychowawcze i
podmioty lecznicze z terenu działania
9 PSSE

378

Liczba zadań: 35. Imprezy organizowane na terenie szkół,
spotkania profilaktyczne, szkolne słuchowisko radiowe. Atrakcyjna
forma ma ułatwiać przekaz wiedzy dotyczącej tej sfery życia
człowieka.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /2323
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1284
ogół społeczeństwa: /1036
Razem: /4643

liczba podjętych działań/inicjatyw:
35
liczba odbiorców: 4643

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

Poradnictwo indywidualne
Liczba zadań: 85. Rozmowy indywidualne towarzyszące edukacji
towarzyszące edukacji.
(prelekcjom, pogadankom, etc), dotyczące profilaktyki HIV.
—————————————————
5 PSSE we współpracy z placówkami
szkolno-wychowawczymi

młodzież poniżej 15 r.ż.: /281
młodzież powyżej 15 r.ż.: /116
osoby powyżej 50 r.ż.: /20
Razem: /417

liczba podjętych działań/inicjatyw:
85
liczba odbiorców: 417

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

379

Stoiska informacyjno-edukacyjne
Liczba zadań: 5. Stoiska towarzyszące edukacji w ramach działań
towarzyszące edukacji.
podejmowanych w placówkach szkolno-wychowawczych i na
————————————————— imprezach masowych.
2 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /50
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1300
ogół społeczeństwa: /620
pracownicy oświaty: /150
Razem: /2120

liczba podjętych działań/inicjatyw:
5
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 2120

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

380

Edukacja w zakresie profilaktyki
zakażeń skierowana do docelowej
grupy odbiorców.
—————————————————
2 PSSE

Liczba zadań: 2. Prelekcje dotyczące profilaktyki zakażeń, także
osoby pozbawione wolności: /20
poprzez przyjmowanie substancji psychoaktywnych drogą iniekcji, pracownicy ochrony zdrowia: /23
ze szczególnym uwzględnieniem HIV. Przykład: akcja
Razem: /43
prozdrowotna połączona z prelekcją i dystrybucją materiałów w
Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Edukacja prowadzona
jest przez specjalistów oświaty zdrowotnej Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

liczba odbiorców projektu: 43
liczba zrealizowanych projektów:
2

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

381

Konferencja naukowo-szkoleniowa dla
przedstawicieli lokalnych instytucji.
—————————————————
1 PSSE

Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez PSSE w
Radomiu w ramach "Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS" oraz profilaktyki w zakresie
uzależnień związanych z używaniem nowych narkotyków tzw.
dopalaczy. Grupą odbiorczą byli: pracownicy ochrony zdrowia,
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego,
Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Radomiu, Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomiu, 7 PSSE, studenci Wydziału Nauk o
Zdrowiu z Uniwersytetu Technologiczno -Humanistycznego w
Radomiu, przedstawiciele lokalnych mass-mediów.

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 300

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

382

Stoiska informacyjne skierowane do
Liczba zadań: 2. Stoiska organizowane na imprezie masowej oraz pracownicy ochrony zdrowia: /10
pacjentów i pracowników ochrony zdr w szpitalu. Połączenie poradnictwa z promowaniem materiałów
ogół społeczeństwa: /520
owia.
informacyjno-edukacyjnych, dotyczących profilaktyki HIV/AIDS.
Razem: /530
—————————————————
2 PSSE

liczba odbiorców projektu: 530

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
służby mundurowe
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Kontrola problemowa z działań
dotyczących profilaktyki HIV.
—————————————————
WSSE

Liczba zadań: 1. Kontrola przeprowadzona w sekcji oświaty
zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w zakresie realizacji i
dokumentowania programu edukacyjnego pt. "Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS" połączona z
poradnictwem merytorycznym.

realizatorzy Programu: /2

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

384

Opracowanie materiału
informacyjnego na potrzeby prac
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu w woj. mazowieckim.
—————————————————
WSSE

Liczba zadań: 2. Wkład do Raportu pt.:"Profilaktyka infekcji HIV i
Zwalczanie AIDS na Mazowszu", wydanego przez Zespół (część
odnosząca się do działań PIS na terenie Mazowsza oraz
współpraca w zespole roboczym nad częścią dotyczącą
profilaktyki).

realizatorzy Programu

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

385

Udział w spotkaniach Zespołu ds.
Liczba zadań:4. Pracownicy WSSE w Warszawie wzięli udział w
realizacji Krajowego Programu w woj. spotkaniach Zespołu w dn. 12.03, 11.06., 10.09., 10.12.
mazowieckim.
—————————————————
WSSE Warszawa

realizatorzy Programu
pracownicy WSSE w Warszawie: /2
Razem: /2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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Data wygenerowania: 2015-07-20

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

386

Imprezy środowiskowe.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Zorganizowano lub współzorganizownano lokalne imprezy
środowiskowe m.in.: Festyn Rodzinny w Lubaniu, koncert "Rock
przeciw AIDS" w Świdnicy, Dzień Profilaktyki Zdrowotnej w
Jaworze, pikniki rodzinne na Wyspie Słodowej dla pracowników
firmy Volvo Polska i ich rodzin, festyn Rady Osiedla Nadodrze we
Wrocławiu.

ogół społeczeństwa: /4500
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /16
pracownicy mediów: /2
pracownicy ochrony zdrowia: /50
pracownicy oświaty: /600
Razem: /5168

387

Narady organizacyjne.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

Zorganizowano i przeprowadzeno łacznie 215 narad
organizacyjnych ze współrealizatorami i partnerami Krajowego
Programu dotyczących m.in. zorganizowania punktów
informacyjno- edukacyjnych.

pedagodzy, przedstawiciele środowisk liczba szkoleń/działań: 215
medycznych: /460
liczba odbiorców: 560
przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych: /100
Razem: /560

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

388

Odbyły się projekcje filmów o
Projekcje filmów (38) o tematyce HIV/AIDS odbywały się głównie
tematyce HIV/AIDS.
wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /502
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1400
Razem: /1902

liczba szkoleń/działań: 38
liczba odbiorców: 1902

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

389

Opracowanie i przedstawienie
Opracowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych (15)
prezentacji multimedialnych.
wśród młodzieży akademickiej, szkół gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych.
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /500
młodzież powyżej 15 r.ż.: /700
Razem: /1200

liczba szkoleń/działań: 15
liczba odbiorców: 1200

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

390

Popularyzacja testowania w kierunku Popularyzacja testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych,
HIV.
kobiet w wieku prokreacyjnym i w ciąży podczas imprez
————————————————— środowiskowych, w punktach informacyjno-edukacyjnych.
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 9000
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /9000
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Finansowanie
Pozostałe

liczba programów oraz inicjatyw: 9

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
2600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 0,00
Starostwo Powiatowe:
200,00
Urząd Miasta: 2400,00

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

391

Prelekcje/pogadanki.
Przygotowanie i przeprowadzanie prelekcji/pogadanek (łącznie
————————————————— 528) wśród różnych grup docelowych.
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

392

liczba szkoleń/działań: 528
liczba odbiorców: 19200

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

Przegląd Sztuk Teatralnych.
Zorganizowano Przeglądu Sztuk Teatralnych w Wołowskim Domu młodzież poniżej 15 r.ż.: /100
————————————————— Kultury na terenie powiatu wołowskiego w dwóch kategoriach
młodzież powyżej 15 r.ż.: /100
PSSE Wołów woj. dolnośląskie
wiekowych: szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
osoby powyżej 50 r.ż.: /40
pracownicy oświaty: /30
Razem: /270

liczba odbiorców: 270

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
3650,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 250,00
Starostwo Powiatowe:
400,00
Urząd Gminy: 3000,00

393

Przygotowanie i przeprowadzanie wyk Przygotowanie i przeprowadzanie wykładów (łacznie 33) wśród
ładów.
młodzieży akademickiej, szkół gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych.
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

liczba szkoleń/działań: 33
liczba odbiorców: 2450

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

394

Spotkania robocze.
Zorganizowano 5 spotkań roboczych dla przedstawicieli placówek pracownicy ochrony zdrowia,
————————————————— ochrony zdrowia, oświatowo-wychowawczych, lokalnych władz
pedagodzy, samorządowcy: /10
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj. samorządowych.
dolnośląskieego

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 10

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

395

Współorganizacja lokalnej konferencji
dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS.

liczba odbiorców: 100

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

—————————————————
PSSE Wrocław

Współorganizacja lokalnej konferencji dotyczącej profilaktyki
HIV/AIDS z okazji Dnia Pamięci Zmarłych na AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /4000
młodzież powyżej 15 r.ż.: /6000
podopieczni OHP, ośrodkow
wychowawczych, społeczność
lokalna: /9200
Razem: /19200

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1450
Razem: /2450

młodzież powyżej 15 r.ż.: /60
pedagodzy, przedstawiciele
środowiska osób żyjących z HIV : /40
Razem: /100
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396

Konkursy: wiedzy, plastyczne,
teatralne, quizy.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

397

Opracowanie regulaminów konkursowych oraz przygotowanie i
przeprowadzenie konkursów (łacznie 50) plastycznych,
teatralnych, quizów m.in. pod hasłem "O życiu decydują chwile" ,
"Stop AIDS - Stop HIV".

młodzież poniżej 15 r.ż.: /300
młodzież powyżej 15 r.ż.: /600
pracownicy oświaty: /26
spłeczność lokalna: /1924
Razem: /2850

liczba szkoleń/działań: 50
liczba odbiorców: 2850

Planowana kwota: 2200,00
Wydatkowana kwota:
11449,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 829,00
PIS: 420,00
Starostwo Powiatowe:
2920,00
Urząd Miasta: 7000,00
Sponsor prywatny: 280,00

Program edukacyjny lokalny "Razem Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach lokalnego program
przeciw zagrożeniom" XVII edycja.
edukacyjnego "Razem przeciw zagrożeniom" XVII edycja.
—————————————————
PSSE Wałbrzych

młodzież poniżej 15 r.ż.: /300

liczba odbiorców: 300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

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

398

Szkolenia.
Szkolenia (łącznie 143) przeprowadzano metodami
————————————————— aktywizującymi młodzieżowych liderów zdrowia, młodzież
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj. akademicką oraz inne grupy docelowe.
dolnośląskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /3125
pracownicy Urzędów Celnych, Firmy
DHL: /70
pracownicy ochrony zdrowia,
fryzjerzy, kosmetyczki, osadzeni :
/370
podchorążowie z Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych : /98
Razem: /3663

liczba szkoleń/działań: 143
liczba odbiorców: 3663

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
10420,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 20,00
Marszałek: 9200,00
Starostwo Powiatowe:
800,00
Sponsor prywatny: 400,00

399

Zamieszczenie informacji i
komunikatów na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: /5000
internauci: /4000
Razem: /9000

liczba odbiorców: 9000

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

Zamieszczanie informacji i komunikatów (58) o tematyce
HIV/AIDS, m.in. o akcji walentynkowej, kampanii "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV" oraz kampanii
"Jeden test. Dwa życia" na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, stronach internetowych PIS woj. dolnośląskiego.
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400

Dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

401

Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS, materiały kampanii "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV", akcji
profilaktycznej z okazji Walentynek "Mój Walenty jest the best,
idzie ze mną zrobić test" do PSSE, placówek: oświatowo
wychowawczych, ochrony zdrowia na terenie woj. dolnośląskiego.

ogół społeczeństwa: /2500
liczba odbiorców: 16400
młodzież poniżej 15 r.ż.: /2600
młodzież powyżej 15 r.ż.: /3000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /2200
osoby powyżej 50 r.ż.: /1000
osoby przed inicjacją seksualną:
/2600
pracownicy ochrony zdrowia: /2500
Razem: /16400

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

Filmu o temetyce HIV/AIDS do TV.
Zrealizowano 20 min film dotyczący anonimowego testowania pt.
————————————————— "Nie daj szansy AIDS, zrób test na HIV" emitowany był 30-krotnie
PSSE Jelenia Góra
w lokalnej TV Dami -Jelenia Góra.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
ogół społeczeństwa: /6000
Razem: /6000

liczba odbiorców: 6000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
inne: 0,00
PIS: 6000,00

402

Opracowywanie i przekazanie
informacji do lokalnego radia oraz
zorganizowanie emisji audycji
radiowej z udziałem lekarza.
—————————————————
PIS woj. dolnośląskiego

Opracowano i przekazano informacji (3) do lokalnego radia oraz
wyemitowano audycję dotyczącą problematyki HIV/AIDS z
udziałem lekarza w lokalnym radiu m.in. Radio- Sudety w
Dzierżoniowie, Muzyczne Radio -Jelenia Góra.

ogół społeczeństwa: /6000

liczba odbiorców: 6000

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

403

Opracowywanie i przekazywanie
informacji, artykułów do lokalnych gaz
et.
—————————————————
PIS woj. dolnośląskiego

Opracowywano i przekazywano informacje oraz artykuły do
lokalnych gazet na temat kampanii "Jeden test. Dwa życia",
m.in:,,Słowo Regionu" Strzelin, Roland, Express Miejski, Expres
Średzki, Gazeta Złotoryjska.

ogół społeczeństwa: /9800
przedstawiciele redakcji: 10/10
Razem: 10/9810

liczba odbiorców: 9810

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

404

Punkty informacyjno-edukacyjne.
Zorganizowano punkty informacyjno-edukacyjne(łącznie 35)
————————————————— podczas różnorodnych imprez lokalnych, m. in. na terenie
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj. wyższych uczelni i innych lokali użyteczności publicznej.
dolnośląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1500
ogół społeczeństwa: /3000
studenci: /4000
Razem: /9500

liczba odbiorców: 9500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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405

Poradnictwo metodyczne i merytorycz
ne.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

406

Prowadzeno poradnictwo metodyczne i merytoryczne przez
koordynatora wojewódzkiego z WSSE we Wrocławiu oraz
koordynatorów powiatowych z PSSE woj. dolnośląskiego w
zakresie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia: /100
pracownicy oświaty: /60
Razem: /160

liczba podjętych działań/inicjatyw:
160

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

Zajęcia warsztatowe.
Przygotowano i przeprowadzono 23 zajęcia warsztatowe m.in.
————————————————— pod hasłem "Czy w moim życiu zdarzyło się coś co mogło mnie
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj. narazić na zakażenie HIV?".
dolnośląskieego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /35
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1346
Razem: /1381

liczba odbiorców: 1381

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

407

Poradnictwo internetowe.
Poradnictwo internetowe w Jeleniej Górze.
—————————————————
PSSE Jelenia Góra

internauci: /60

liczba porad: 60
liczba odbiorców: 60

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

408

Przeprowadzenie rozmów indywidualn Przeprowadzeno rozmowy indywidualne w zakresie problematyki
ych.
HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

lokalna społeczność: /4518

liczba odbiorców: 4518

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

409

Wizytacje w placówkach oświatowoMonitorowano i ewaluowano realizację poszczególnych zadań
wychowawczych realizujących
programowych poprzez wizytacje (łacznie 90) w placówkach
Krajowy Program.
oświatowo - wychowawczych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

terenowe organy administracji
rządowej: /4
pracownicy oświaty: /86
Razem: /90

opracowany dokument: 90

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

Razem:

STRONA 133 z 254

34 119,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

410

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
a) Wspieranie programu
wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki w szkołach i placówkach
systemu oświaty w zakresie
zapobiegania zachowaniom
ryzykownym u dzieci i młodzieży.
—————————————————
szkoły i placówki systemu oświaty

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010 podstawie
dzieci i młodzież od I do IV etapu
programowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia edukacyjnego : /4740397
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół - Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) na
wszystkich etapach edukacyjnych położony został nacisk na
edukację zdrowotną, ukierunkowaną na rozwijanie u uczniów
postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Treści
nauczania dotyczące zwalczania AIDS oraz zapobiegania
zakażeniom HIV zostały uwzględnione w zakresie odpowiednim
do wieku, doświadczeń oraz wiedzy uczniów i są zawarte w
szczególności w podstawie programowej biologii, wychowania do
życia w rodzinie, wychowania fizycznego oraz przyrody.
Na poziomie wychowania przedszkolnego istotne znaczenie ma
kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków
higienicznych i kulturalnych. Ważne jest również wdrażanie dzieci
do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej, w
szczególności treści nauczania obszarów edukacyjnych:
Wychowanie fizyczne, Edukacja zdrowotna oraz Edukacja
przyrodnicza, kładą nacisk na kształtowanie właściwych nawyków
związanych z higieną osobistą i czystością.
Na II etapie edukacyjnym, w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
treści nauczania dotyczące edukacji zdrowotnej uwzględnia
podstawa programowa przyrody, wychowania fizycznego oraz
wychowania do życia w rodzinie. Wśród celów kształcenia
przyrody wskazuje się, że uczeń powinien orientować się w
otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej,
rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz
podejmować działania zwiększające bezpieczeństwo własne i
innych, ponadto świadomie działać na rzecz ochrony własnego
zdrowia. Na lekcjach przyrody uczeń poznaje więc m.in. przykłady
negatywnego wpływu wirusów na zdrowie człowieka.
Podstawa programowa biologii, wychowania fizycznego oraz
wychowania do życia w rodzinie dla III etapu edukacyjnego
określa treści nauczania w zakresie zapobiegania zakażeniom
wirusem HIV. Treści nauczania biologii dotyczą zagadnień takich
jak rozmnażanie, rozwój, w tym podstawowe zasady profilaktyki
chorób przenoszonych drogą płciową. W podstawie programowej
wychowania do życia w rodzinie na tym etapie edukacyjnym
wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, takie jak: infekcje
przenoszone drogą płciową, AIDS: drogi przenoszenia zakażenia,
profilaktyka, aspekt społeczny. Przedmiot edukacja dla

STRONA 135 z 254

Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 28955

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

bezpieczeństwa natomiast uwzględnia treści spójne z profilaktyką
choroby AIDS w zakresie zasad postępowania aseptycznego i
bezpiecznego dla ratownika (np. sytuacja udzielania pierwszej
pomocy medycznej).
W szkołach ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny)
zagadnienia dotyczące zapobiegania HIV/AIDS realizowane są w
ramach zajęć biologii, wychowania do życia w rodzinie oraz
wychowania fizycznego. Edukację w tym zakresie wzmacniają
ponadto treści nauczania określone w podstawie programowej
wiedzy o społeczeństwie, filozofii czy etyki.
411

b) Wspieranie realizacji edukacji
zdrowotnej w szkołach wszystkich
typów ukierunkowanej na rozwijanie
umiejętności życiowych uczniów, z
uwzglednieniem zagadnień
dotyczacych zdrowia psychicznego,
fizycznego i społecznego.
—————————————————
szkoły i placówki systemu oświaty

W preambule podstawy programowej dla szkół podstawowych,
dzieci i młodzież od I-IV etapu
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z
edukacyjnego: /4740397
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977), edukacja zdrowotna
uzyskała wysoką rangę wśród zadań szkoły.
Celem jej jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbałości o
zdrowie własne i innych ludzi. Treści z tego zakresu zostały
umieszczone w wielu przedmiotach: w wychowaniu fizycznym,
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 12 sierpnia 1999 r. 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.
Nr 67, poz. 756, z późn. zm).

412

c) Systematyczne podnoszenie
kompetencji kadry pedagogicznej,
szczególnie nauczycieli wychowania
fizycznego i szkolnych specjalistów w
zakresie realizacji działań
profilaktycznych i wychowawczych.
—————————————————
ORE,Ośrodki Doskonalenia
Zawodowego,szkoły i placówki
systemu oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako jednostka podległa Ministerstwu
Edukacji Narodowej, przeprowadza dla kadry pedagogicznej
szkolenia z zakresu wychowania i profilaktyki oraz opracowuje i
upowszechnia na swojej stronie internetowej materiały, poradniki
związane z zdrowym stylem zycia oraz problematyką uzależnień.
Uaktualizowano Bank programów profilaktycznych spełniających
kryteria dobrej jakości. Bank dostępny jest dla zainteresowanych
nauczycieli na stronie ORE.

kadra pedagogiczna
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liczba podmiotów realizujących
zadanie: 28955

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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d) Wspieranie rozwoju sieci szkół
promujących zdrowie.
—————————————————
ORE

Szkoły promujące zdrowie planują swoją pracę i podejmują
działania w oparciu o standardy szkoły promującej zdrowie.
Pomagają członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom)
zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie,
zarządzają również projektami promocji zdrowia. Prowadzą
edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążą do
zwiększenia jej skuteczności.
Oprócz włączania społeczności szkolnej w promowanie
aktywności fizycznej, z otoczenia szkoły eliminowana jest
niezdrowa żywność (zmiana asortymentu szkolnych sklepików,
zmiana sposobu przyrządzania posiłków w stołówkach), dzieci
uczestniczą również w przedsięwzięciach promujących postawy
prozdrowotne, ważnych z uwagi na konkretne problemy
występujące w danej szkole. 9 grudnia 2014 r. 38 szkół z całej
Polski otrzymało krajowy certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.
Obecnie sieć szkół promujących zdrowie w Polsce zrzesza 2.697
placówek.
Do krajowej sieci szkół promujących zdrowie należą obecnie 142
placówki z całego kraju.

szkoły i placówki systemu oświaty:
/2697

414

e) Upowszechnianie przykładów
dobrych praktyk z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia na stronach
Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Ośrodka Rozwoju Edukacji.
—————————————————
MEN, ORE

Na stronie internetowej ORE prowadzony jest Bank Dobrych
Praktyk, zawierający przykłady dobrych rozwiązań w zakresie
promocji zdrowia i profilaktyki w szkolach i placówkach. Na stronie
internetowej MEN - w zakładkach "Profilaktyka" i "Promocja
zdrowia" udostępniono informacje, materiały, poradniki. Stronę
połączono hiperłączem z innymi stronami instytucji rządowych i
samorządowych, na których znajdują się ważne z punktu widzenia
profilaktyki materiały i informacje. Rok szkolny 2013/2014 Minister
Edukacji Narodowej ogłosił Rokiem Szkoływ Ruchu. W ramach
realizacji tego przedsięwzięcia szkoły i placówki oświatowe
podejmowały działania w zakresie promocji zdrowia i zwiększenia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (promowanie postaw
prozdrowotnych i prospolecznych oraz aktywności fizycznej wśród
dzieci, młodzeży, rodziców i kadry pedagogicznej). Placówki
doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
i biblioteki pedagogiczne przygotowały ofertę szkoleń, konferencji,
seminariów dla szkół i nauczycieli wspierających ich w tych
zadaniach. Kuratorzy oświaty monitorowali i kontrolowali placówki
oświatowe w tym zakresie. W ramach projektu utworzono stronę
internetową projektu Rok Szkoły w Ruchu oraz funpage na portal
społecznościowym facebook. Zawiązano koalicję na rzecz Szkoly
w Ruchu, z udziałem 60 organizacji pozarządowych, w celu
realizacji wspólnych działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
uczniów. Organizacje te udostępniały na stronie internetowej MEN
materiały informacyjne i edukacyjne z zakresu edukacji
zdrowotnej i profilaktyki.

jednostki samorządu terytorialnego
nauczyciele, dyrektorzy szkół i
placówek
rodzice

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

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

0,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

415

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Prowadzenie badań naukowych i
klinicznych w zakresie HIV/AIDS.
—————————————————
Narodowe Centrum Nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 r. ze środków
budżetowych przeznaczonych na naukę wsparł (za
pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki) 5 projektów
badawczych z zakresu HIV/AIDS, realizowanych przez
nastepujące jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (2
projekty), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny
(po 1 projekcie).

pracownicy naukowi
pracownicy ochrony zdrowia

Finansowanie
Pozostałe

liczba przeprowadzonych badań
naukowych: 5

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
703780,00

703 780,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

416

Spektakl teatralny "Wywiad".
Przekazanie podstawowej wiedzy nt. HIV/AIDS za pośrednictwem ogół społeczeństwa
————————————————— spektaklu teatralnego połączonego z happeningiem.
Teatr KURTYNA

417

Szkolenie z zakresu profilaktyki
Realizacja szkolenia skierowana do edukatorów wojskowych.
uzależnień i zachowań ryzykownych.
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR

418

Warsztaty w zakresie profilaktyki
uzależnień i zachowań ryzykownych.
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy
Psychologicznej EGO

służby mundurowe: /40

Kontynuacja szkoleń edukacyjno-profilaktycznych
służby mundurowe: /535
ukierunkowanych na środowiska żołnierzy zawodowych, mających
na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw akceptacji wobec osób żyjących z
HIV/AIDS.
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4305,00

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

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
47800,00

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

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
38600,00

Razem:

90 705,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

419

Udział Ministra Pracy i Polityki
Społecznej - Pana Władysława
Kosiniaka-Kamysza oraz Dyrektora
Departamentu Pożytku Publicznego Pana Krzysztofa Więckiewicza w
Konferencji "Człowiek żyjący z HIV w
rodzinie i społeczeństwie, która miała
miejsce w dniach 1-2 grudnia 2014 r.
w Warszawie.
—————————————————
Polską Fundację Pomocy
Humanitarnej "RES Humanae"

Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów
Światowego Dnia AIDS przez Polską Fundację Pomocy
Humanitarnej "RES Humanae" we współpracy z Krajowym
Centrum ds. AIDS. Podczas konferencji omawiano wzmocnienie
rozwiązań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS na szczeblu
lokalnym, w tym zacieśnienie współpracy z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej związanej z realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

420

Projekt "MY, WY, ONI - przeciw wyklu Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS" EKO
ich rodziny i bliscy
czeniu".
"Szkoła Życia" zrealizował projekt Projekt "MY, WY, ONI - przeciw osoby zakażone HIV
————————————————— wykluczeniu" (Nr umowy: 495_II/2014).
EKO "Szkoła Życia"

421

Projekt - "Punkt zwrotny Innowacyjny program integracji
społecznej grup dyskryminowanych,
narażonych na wykluczenie i
marginalizację społeczną".
—————————————————
Ośrodek Rehabilitacyjno Postresocjalizacyjny w Darżewie Stowarzyszenie Solidarni PLUS

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie Stowarzyszenie Solidarni PLUS zrealizował projekt "Punkt
zwrotny - Innowacyjny program integracji społecznej grup
dyskryminowanych, narażonych na wykluczenie i marginalizację
społeczną" (Nr umowy 123_I/2014).

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
środowiska opiniotwórcze
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
osoby żyjące z HIV

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
86498,40
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
68590,00

Razem:
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155 088,40

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

422

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Konferencja szkoleniowa dla
organizatorów kultury fizycznej w
oparciu o zadania zlecane
stowarzyszeniom z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach 2 cyklów szkoleń dla instruktorów Nordic Walking
prowadzących zajęcia z uczestnikami zadania "Idź po zdrowie"
przeprowadzono zajęcia na temat zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczaniu AIDS.
W zajęciach przeprowadzanych przez instruktorów będących
uczestnikami w/w szkoleń wzięło udział 2000 osób powyżej 15
roku życia.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/2000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /40
Razem: 100/2040

Finansowanie
Pozostałe

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

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
inne: 0,00

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 60000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

—————————————————
Polskie Stowarzyszenie Nordick
Walking
423

Publikacja dotycząca zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS w
oparciu o zadania zlecane
stowarzyszeniom lub fundacjom z
zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.

Publikacje dotyczące zapobieganiu zakażeniom HIV i zwalczaniu osoby powyżej 50 r.ż.: /60000
AIDS w dwóch numerach gazety wydawanej przez Fundację im.
Ignacego Łukasiewicza. " Uniwersyet Ttzeciego Wieku bez granic:
Seniorzy na start", nakład wydawnictwa 60000 egzemplarzy.

—————————————————
Fundacja im .Ignacego Łukasiewicza
Razem:
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3 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

424

Działania podejmowane przez
jednostki Policji na terenie całego
kraju w obszarze HIV/AIDS, w tym
włączanie się w przedsięwzięcia
lokalne, regionalne i ogólnopolskie,
których organizatorami były
samorządy, organizacje
pozarządowe, stacje sanitarnoepidemiologiczne, placówki oświaty i i
nne.
—————————————————
KWP Olsztyn

Przedstawiciel KWP w Olsztynie brał udział w spotkaniach
zespołu ds. realizacji Krajowego Programu.
W KWP w Olsztynie zorganizowano cykl szkoleń dla nowo
przyjętych funckjonariuszy (wspólnie z WSSE) pn. Zawodowe
ryzyko HIV, HCV, HBV oraz postępowanie po ekspozycji.
Policjanci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w
ramach działań kampanii Bezpieczne i zdrowe wakacje 2014,
rozdysponowali podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą ulotki
dotyczące zapobiegania zakażeniom HIV.
Policjanci z KPP w Działdowie wzięli udział w szkoleniu pn.
Razem aktywniej, w ramach którego poruszano problematykę
antydyskryminacyjną oraz sposoby pracy z osobą zakażoną HIV/
chorą na AIDS.
Policjanci z KPP w Szczytnie włączyli się w happenig dotyczący
zapobiegania zakażeniom HIV, zainicjowany przez młodzież ze
szkół średnich.

ogół społeczeństwa
służby mundurowe: /124
dzieci i młodzież
Razem: /124

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

425

Działania podejmowane przez
jednostki Policji na terenie całego
kraju w obszarze HIV/AIDS, w tym
włączanie się w przedsięwzięcia
lokalne, regionalne i ogólnopolskie,
których organizatorami były
samorządy, organizacje
pozarządowe, stacje sanitarnoepidemiologiczne, placówki oświaty i i
nne.
—————————————————
KWP Białystok

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału
Prewencji KWP w Białymstoku uczestniczyli w konferencji pn.
Dwie godziny z profilaktyką nie tylko uzależnień - Prowadź się
zdrowo. Inicjatywa związana była z przystąpieniem samorządu
województwa podlaskiego do ogólnopolskiego projektu pn.
Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu
Współpracy

służby mundurowe

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

426

Działania podejmowane przez
jednostki Policji na terenie całego
kraju w obszarze HIV/AIDS, w tym
włączanie się w przedsięwzięcia
lokalne, regionalne i ogólnopolskie,
których organizatorami były
samorządy, organizacje
pozarządowe, stacje sanitarnoepidemiologiczne, placówki oświaty i i
nne.
—————————————————
KWP Lublin

Policjanci z terenu województwa lubelskiego brali udział w
kampaniach i akcjach organizowanych na rzecz ograniczania
zakażeń oraz zwalczania AIDS. W ramach tych przedsięwzięć
uczestniczyli w prelekcjach oraz rozpowszechniali ulotki, plakaty i
inne materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące zapobiegania
zakażeniom HIV oraz przeciwdziałania narkomanii.
Przedstawiciel KWP w Lublinie brał udział w spotkaniach
Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV,
Opieki na Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS.

ogół społeczeństwa

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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427

Działania podejmowane przez
jednostki Policji na terenie całego
kraju w obszarze HIV/AIDS, w tym
włączanie się w przedsięwzięcia
lokalne, regionalne i ogólnopolskie,
których organizatorami były
samorządy, organizacje
pozarządowe, stacje sanitarnoepidemiologiczne, placówki oświaty i i
nne.
—————————————————
KWP Opole

Wśród policjantów z terenu województwa opolskiego
służby mundurowe
rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne, mające na
celu poszerzenie wiedzy z zakresu zapobiegania zagrożeniom
związanym z zakażeniem wirusem HIV.
Przedstawiciel KWP w Opolu uczestniczył w spotkaniach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

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

428

Działania podejmowane przez
jednostki Policji na terenie całego
kraju w obszarze HIV/AIDS, w tym
włączanie się w przedsięwzięcia
lokalne, regionalne i ogólnopolskie,
których organizatorami były
samorządy, organizacje
pozarządowe, stacje sanitarnoepidemiologiczne, placówki oświaty i i
nne.
—————————————————
KWP Wrocław

Policjanci z województwa dolnośląskiego podczas spotkań z
ogół społeczeństwa
młodzieżą, w ramach realizacji programu pn. Mustang, omawiali młodzież
sposoby zapobiegania zakażeniom HIV oraz zagrożenia związane
z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi.
Policjanci z KPP w Zgorzelcu uczestniczyli w spotkaniu z
mieszkańcami, w poradni uzależnień, podczas której omówiono
profilaktykę zakażeń wirusem HIV.

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

429

Działania podejmowane przez
jednostki Policji na terenie całego
kraju w obszarze HIV/AIDS, w tym
włączanie się w przedsięwzięcia
lokalne, regionalne i ogólnopolskie,
których organizatorami były
samorządy, organizacje
pozarządowe, stacje sanitarnoepidemiologiczne, placówki oświaty i i
nne.
—————————————————
KWP Katowice

Współpraca funkcjonariuszy policji z terenu województwa
śląskiego z organizatorami XI Mikołowskiej Powiatowej Kampanii
Społecznej pn. Łańcuch czystych serc. Narkomanii, dopalaczom,
alkoholizmowi, przemocy, HIV/AIDS, nietolerancji - NIE, dobru TAK.

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

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty
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Działania podejmowane przez
jednostki Policji na terenie całego
kraju w obszarze HIV/AIDS, w tym
włączanie się w przedsięwzięcia
lokalne, regionalne i ogólnopolskie,
których organizatorami były
samorządy, organizacje
pozarządowe, stacje sanitarnoepidemiologiczne, placówki oświaty i i
nne.
—————————————————
KWP Rzeszów

Policjanci z KPP w Leżajsku uczestniczyli w szkoleniu
ogół społeczeństwa
zorganizowanym przez PSSE dotyczącym profilaktyki zakażenia
służby mundurowe
HIV. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych
funkcjonariusze rozdysponowali ulotki związane z ryzykiem
zakażenia HIV.
Podczas prowadzonej edukacji w szkołach, w zakresie profilaktyki
narkotykowej, poruszano m.in. zagadnienia ryzyka zakażenia
wirusem HIV.
W ramach realizowanej na terenie województwa podkarpackiego
kampanii Bezpieczne i zdrowe wakacje 2014, policjanci
rozdysponowywali ulotki Wróć bez HIV.

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

431

Organizacja działań edukacyjnych i
profilaktycznych, mających na celu
podnoszenie poziomu wiedzy z
zakresu zapobiegania zakażeniom
HIV wśród funkcjonariuszy Straży Gra
nicznej.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Działania edukacyjne i profilaktyczne mające na celu podnoszenie pracownicy ochrony zdrowia
poziomu wiedzy nt. zapobiegania zakażeniom HIV wśród
służby mundurowe: 4550/5405
funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych prowadzone w
Razem: 4550/5405
formie szkoleń z zakresu:
- kształtowania postaw, nawyków i zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze specyfiki służby,
- nauki zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.

Planowana kwota: 6864,00
Wydatkowana kwota: 0,00

432

Działania edukacyjne i profilaktyczne, Zadanie realizowano m.in. poprzez organizację warsztatów,
mające na celu podnoszenie poziomu szkoleń i wykładów przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSW
wiedzy wśród funkcjonariuszy resortu dla różnych grup zawodowych.
spraw wewnętrznych na temat:
- zapobiegania zakażeniom HIV,
- kształtowania postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby,
- nauki zasad zachowania
bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.
—————————————————
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

inni: /65
pracownicy ochrony zdrowia: /215
służby mundurowe: /7322
Razem: /7602

liczba szkoleń/działań: 295
liczba odbiorców: 7602
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

433

Organizacja różnorodnych
przedsięwzięć edukacyjnych
mających na celu wzrost poziomu
wiedzy nt HIV/AIDS wśród
pracowników i słuźb mundurowych
resortu spraw wewnętrznych z
uwzględnieniem odpowiedzilności za
własne życie i zdrowie.
—————————————————
SP Zakłady Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

młodzież powyżej 15 r.ż.: /53
inni: /646
pracownicy służby zdrowia: 50/101
służby mundurowe: 200/1234
Razem: 250/2034

liczba szkoleń/działań: 93
liczba odbiorców: 2034
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
23320,00

Realizacja zadania odbywała się poprzez organizację, przez SP
ZOZ MSW, konferencji, warsztatów i wykładów
upowszechniających wiedzę z zakresu HIV/AIDS w aspekcie
dbałości o zdrowie własne oraz innych.
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434

Organizacja szkoleń dla strażaków
PSP oraz strażaków - ratowników,
mających na celu wzrost wiedzy nt.
HIV/AIDS, ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności za
własne życie i zdrowie.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej

Szkolenia miały na celu:
- nabycie wiadomości i umijętności postępowania z
poszkodowanymi (jako potencjalnymi nosicielami) w czasie
zdarzenia,
- nabycie wiadomości i umiejętności postępowania z odpadami
medycznymi skażonymi płynami i wydzielinami ustrojowymi.

służby mundurowe: 16000/18000

435

Wykonywanie testów w kierunku
HIV/AIDS kandydatom do służby w
Straży Granicznej oraz testów
poekspozycyjnych funkcjonariuszom i
pracownikom Straży Graniczej.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Zabezpieczenie środków finansowych na wykonywanie testów w
kierunku HIV kandydatom do służby oraz testów
poekspozycyjnych u funckjonariuszy u kórych doszło do kontaktu
z materiałem potencjalnie zakaźnym.

służby mundurowe: /526

436

Podnoszenie kompetencji
zawodowych policjantów w zakresie
bezpiecznego wykonywania
czynności służbowych
podejmowanych wobec potencjalnych
nosicieli wirusa HIV oraz
zapobiegania dyskryminacji i
stygmatyzacji osób żyjących z HIV.
—————————————————
Komenda Główna Policji

Kontynuacja szkoleń dla policjantów z zakresu nabycia
funckjonariusze Policji: /4975
wiadomości i umiejętności postępowania z poszkodowanymi oraz
sprawcami i innymi uczestnikami interwencji w czasie zdarzeń
jako potencjalnymi nosicielami wirusa HIV w ramach szkolenia
zawodowego:
- podstawowego,
- ruchu drogowego (kurs specjalistyczny),
- udzielania pierwszej pomocy w warunkach specjalnych (kurs
specjalistyczny),
- przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów
narkotyków (kurs specjalistyczny),
- przewodników psów patrolowo-tropiących, tropiących,
patrolowych (kursy specjalistyczne),
- w zakresie taktyk i technik interwencji (kurs specjalistyczny,
- w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości
nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (kurs
specjalityczny)

liczba podjętych działań/inicjatyw:
101

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

437

Prowadzenie poradnictwa z zakresu H
IV/AIDS.
—————————————————
SP Zakłady Opieki Zdrowotnej
Ministetrstwa Spraw Wewętrznych

Prowadzenie poradnictwa przez psychologów, pielęgniarki i
ogół społeczeństwa: 250/286
lekarzy SP ZOZ MSW, mającego na celu udzielanie wsparcia,
informacji i edukacji osobom zgłaszającym problem z zakresu
HIV/AIDS (w tym osobom przejawiającym ryzykowne zachowania,
członkom rodzin osób zakażonych HIV, kobietom w ciąży, etc.).

liczba porad: 286
liczba odbiorców: 286

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
9150,00

438

Działania zmierzające do podniesienia Realizacja szkoleń przez Straż Graniczną.
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
przydatnych w pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS, ich rodzinami i bliskimi.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

liczba uczestników szkoleń: 3600

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

służby mundurowe: 3280/3600
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba odbiorców: 526

Planowana kwota:
32300,00
Wydatkowana kwota:
17899,00

439

Organizacja szkoleń dla pracowników Udział pracowników SP ZOZ MSW w szkoleniach zewnętrznych i
i personelu medycznego SP ZOZ
organizacja szkoleń wewnętrznych, ukierunkowanych na pracę z
MSW, mających na celu podniesienie osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.
wiedzy w zakresie HIV/AIDS
przydatnej do pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na
AIDS.
—————————————————
SP Zakłady Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

pracownicy ochrony zdrowia: 15/26

440

Opracowanie ujednoliconej procedury
postępowania poekspozycyjnego dla
personelu i pracowników SP ZOZ MS
W.
—————————————————
SP Zakłady Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

pracownicy ochrony zdrowia: 300/605 liczba placówek: 11
liczba szkoleń: 38
liczba przeszkolonych osób: 605

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
3800,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

441

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

pracownicy ochrony zdrowia
służby mundurowe: /670
Razem: /670

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

Opracowanie procedur postępowania poekspozycyjnego i
organizacja szkoleń dotyczących wdrożenia tych procedur w
poszczególnych SP ZOZ MSW w związku z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
związanych z narażeniem na zranienie ostymi narzędziami
używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

liczba szkoleń: 6
liczba uczestników szkoleń: 26

liczba przeszkolonych osób: 670

Razem:
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Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
2760,00

56 929,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zadania realizowane w modułach szkoleniowych skierowanych do służby mundurowe: 29000/29000
funkcjonariuszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej. Organizacja konferencji, szkoleń, kursów, szkoleń
wewnątrzzakładowych. Dystrybucja materiałów edukacyjnoinformacyjnych.

Finansowanie
Pozostałe

442

Działania informacyjno edukacyjne
skierowane do funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

443

Podniesienie poziomu akceptacji
wobec osób żyjących z HIV i AIDS.

Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób
wyjących z HIV/AIDS poprzez różnorodnego rodzaju projekty
mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
————————————————— osób zyjących z HIV i AIDS, ich rodzin i bliskich. Szerzenie
ZP i SdN
zachowań wolnych od uprzedzeń (np. zajęcia edukacyjne,
prelekcje, warsztaty), zapoznawanie z sylwetkami znanych
postaci zakażonych HIV/AIDS.

wychowankowie i pracownicy ZP i
SdN

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

444

Organizacja kampanii dot. HIV/AIDS.

Organizacja kampaniij skierowanej do grupy docelowej zgodnie z
potrzebami, badania diagnostyczne, konkursy wiedzy i quizy
————————————————— tematyczne dot. HIV i AIDS, projekcje filmowe, oddziaływania
ZP i SdN
edukacyjno - informacyjne (wykład, pogadanka, dyskusja).

wychowankowie ZP i SdN

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

445

Realizacja programów i scenariuszy
Realizacja programów i scenariuszy o tematyce HIV i AIDS
zajęć zawierających tematykę HIV i AI skierowanych do wychowanków zakładów poprawczych i
DS.
schronisk dla nieletnich.

Wychowankowei ZP i SdN

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

wychowankowie ZP i SdN

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

—————————————————
ZP i SdN
446

Edukacja w zakresie HIV i AIDS oraz
STI.

Zwiekszenie dostepności do wiedzy nt HIV i AIDS poprzez ulotki,
biuletyny i inne materiały informacyjno - edukacyne. Edukacja w
zakresie profilaktykiHIV i AIDS oraz chorób przenoszonych drogą
————————————————— płciową czy drogą iniekcji, współpraca Punktami Konsultacyjno ZP i SdN
Diagnostycznymi,
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liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 156

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

447

Działania informacyjno edukacyjne
Kolportaż materiałów informacyjno edukacyjnych wśród osób
skierowane do każdej osoby
pozbawionych wolności, pogadanki, porady, audycje radiowe.
przyjmowanej do zakładu i
osadzonych we wszystkich
jednostkach penitencjarnych.
—————————————————
Jednostki organizacyjne Służby
Więziennej

osoby pozbawione wolności: 170000/

liczba odbiorców projektu: 170000

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

448

Działania informacyjno-edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby pozbawione wolności:
156000/156000

liczba odbiorców projektu: 156000
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń - 3236
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
przeszkolonych osób - 26828
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
działań informacyjnoedukacyjnych przy przyjęciach do
zakładów karnych i aresztów
śledczych - 156000

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

449

Zapewnienie odpowiedniego dostępu
do usług medycznych.

Zapewnienie odpowiedniego dostępu do usług medycznych,
spotkania ze specjalistami, pomoc psychologiczna i
terapeutyczna, w zależności od potrzeb badania na obecność
————————————————— narkotyków oraz wirusa HIV/AIDS.
ZP i SdN

osoby aktywne seksualnie
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
wychowankowie ZP i SdN

450

Działania informacyjno-edukacyjne
Realizacja konferencji, szkoleń, kursów i pogadanek wśród
skierowane do funkcjonariuszy i
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW.

służby mundurowe: /6691

451

Program redukcji szkód.

osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
wychowankowie ZP i SdN

Realizacja modułów szkoleniowych w ramach programów
terapeutycznych, szkoleń, pogadanek, audycji radiowych.
Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu karnego i aresztu śledczego.

Aktualizacja materiałów informacyjnych dla pracownikow i
wychowanków, rozdawanie wychowankom prezerwatyw z testem
————————————————— ryzyka zakażenia HIV.
ZP i SdN
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba odbiorców projektu: 6691
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń i inicjatyw
- 149

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
7551,40
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

452

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 opiatów - zapewnienie leczenia
substytucyjnego w ramach programów substytucyjnych
realizowanych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych
wolności.

osoby pozbawione wolności: 170/140

453

Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja audycji radiowych, pogadanki, poradnictwo, kolportaż
skierowane do osób pozbawionych
materiałów edukacyjno - informacyjnych.
wolności żyjących z HIV/AIDS.
—————————————————
Jednostki organizacyjne Służby
Więziennej

osoby zakażone HIV: 260/

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

454

Poprawa jakości zycia wychowanków
w sferze psychospołecznej, w tym
zagwarantowanie odpowiedniej diety
oraz leczenia farmakologicznego.

Poprawa jakości życia wychowanków w sferze psychospołecznej,
w tym zagwarantowanie odpowiedniej diety oraz leczenia
farmakologicznego, zapewnienie dostępnośći świadczeń
medycznych.

wychowankowie ZP i SdN

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

Wyposażenie wychowanków w informacje nt. specjalistycznych
placówek oferujących pomoc w przypadku zakażenia HIV,
spotkania z lekarzami, umożliwienie przeprowadzenia badań w
kierunku HIV; uzyskanie poradnictwa okołotestowego.

wychowankowie ZP i SdN

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

—————————————————
ZP i SdN
455

Wyposażenie wychowanków w
informacje nt. specjalistycznych
placówek oferujących pomoc w
przypadku zakażenia HIV.
—————————————————
ZP i SdN

liczba programów: 7
liczba odbiorców programu: 140

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
353371,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

456

Podniesienie poziomu wiedzy w
zakresie HIV i AIDS skierowanej do
osób zakażonych i chorych.

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV i AIDS skierowanej
do osób zakażonych i chorych kształtowanie postaw
samoakceptacji, zrozumienia a także akceptacji przez środowisko
- opieka i wsparcie osób żyjących z HIV i AIDS, przeciwdziałanie
————————————————— nietolerancji omówienie praw i obowiązków.
ZP i SdN

wychowankowie ZP i SdN

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

457

Przeciwdziałanie stygmatyzacji i
Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób zakażonych i
dyskryminacji osób zakażonych i chor chorych - zajęcia psychoedukacyjne i realizacja programów
ych.
promujących postawy wolne od uprzedzeń i lęków, rozwijanie
poczucia wartości i samooceny wychowanków.
—————————————————
ZP i SdN

wychowankowie ZP i SdN

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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458

Zapewnienie każdej osobie
pozbawionej wolności zakażonej HIV
dostępu do leczenia
antyretrowirusowego oraz ciągłości
terapii - zgodnie z międzynarodowymi
standartami.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW.

Każda osoba przyjęta do ZK/AŚ leczona ARV ma kontynuowaną
terapię zgodnie z obowiązującymi procedurami. Każdej osobie
żyjącej z HIV wymagającej leczenia ARV w warunkach
pozbawienia wolności - zapewnia się prowadzenie terapii przy
wymaganej diagnostyce i specjalistycznej opiece medycznej.

459

Zapewnienie osobom pozbawionym
wolności zakażonym HIV
ujednoliconej diagnostyki
specjalistycznej wykonywanej przez
certyfikowane laboratoria
monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW.

Współpraca z ośrodkami referencyjnymi leczącymi osoby żyjące z osoby zakażone HIV: /315
HIV i chore na AIDS w zakresie zapewnienia specjalistycznej
diagnostyki dla osób pozbawionych wolności żyjących z
HIV/AIDS.

460

Działania informacyjno-edukacyjne w Realizacja szkoleń, kursów dla funkcjonariuszy i pracowników
zakresie postępowania
Służby Więziennej.
poekspozycyjnego dla wszystkich
grup zawodowych SW.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW.

461

Monitoring i ewaluacja
funkcjonowania systemu opieki
medycznej nad osobami
pozbawionymi wolności żyjącymi z
HIV/AIDS poprzez prowadzenie
informatycznej bazy danych w
zakresie realizacji leczenia ARV.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW.

Prowadzenie przez Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu
Służby Więziennej informatycznej bazy danych w zakresie
realizacji leczenia ARV w oparciu o miesięczne raporty
zawierające szczegółowe informacje w zakresie stosowanych
schematów terapeutycznych i prowadzonej diagnostyki.

osoby zakażone HIV: 260/315

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 156
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 315

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 wykonanych badań : 4954
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań wykonanych w kierunku
wykrycia wirusa HIV - 4404
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń wiremii 230
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 - 320

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
285937,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

pracownicy ochrony zdrowia: /149
służby mundurowe: /149
Razem: /298

liczba placówek: 156
liczba ekspozycji: 106
liczba szkoleń: 149
liczba przeszkolonych osób: 6691

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

realizatorzy Programu: 156/156

liczba i rodzaj realizowanych
programów: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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462

Monitorowanie sytuacji w zakresie
zjawiska ekspozycji zawodowej wśród
funkcjonariuszy i pracowników Słuzby
Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

Zbieranie danych dotyczących liczby osób zgłaszających po
ekspozycji zawodowej do zakładów opieki zdrowotnej medycyny
pracy Służby Więziennej. Wizytacje stanowisk pracy w zakresie
wymogów realizowania procedury poekspozycyjnej.

realizatorzy Programu

463

Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej,
prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej.

Zadanie realizowane na podstawie okresowych i rocznych
zakłady opieki zdrowotnej: 156/156
sprawozdań przesyłanych z podległych jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej, kontroli doraźnych oraz bieżących
zapotrzebowań na leczenie ARV.

liczba i rodzaj realizowanych
programów: 1

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

646 859,40

Data wygenerowania: 2015-07-20

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

464

Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku HI
V.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

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

analitycy i badacze zjawisk
społecznych
dziennikarze
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe

liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV: 1574320
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
laboratoriów wykonujących
badania przesiewowe w kierunku
HIV: stan na 2013 r. 281
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2013 roku:
1574320, w tym 1223858 badań
dawców krwi

Planowana kwota: 2700,00
Wydatkowana kwota:
2700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

465

Gromadzenie i weryfikacja danych
epidemiologicznych na temat osób, u
których wykryto zakażenie HIV,
rozpoznano AIDS oraz zgonów osób
żyjących z HIV/AIDS.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

Kontynuacja gromadzenia danych epidemiologicznych wraz z ich
weryfikacją na temat osób:
a) u których wykryto zakażenie HIV;
b) u których rozpoznano AIDS;

analitycy i badacze zjawisk społeczny
ch
dziennikarze
naukowcy
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 956
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 113
liczba osób zakażonych, które
zmarły: 37

Planowana kwota:
12700,00
Wydatkowana kwota:
12700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

466

Przeprowadzenie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

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

analitycy i badacze zjawisk społeczny
ch
dziennikarze
naukowcy
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe

liczba opracowań: 6

Planowana kwota: 6400,00
Wydatkowana kwota:
6400,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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467

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

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

analitycy i badacze zjawisk społeczny
ch
dziennikarze
naukowcy
ogół społeczeństwa
placówki wykonujące badania
pracownicy PKD
studenci
towarzystwa naukowe

liczba opracowań: 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
Miesięczne i roczne informacje
dotyczące liczby nowo wykrytych
zakażeń HIV, zachorowań na
AIDS i zgonów chorych na AIDS
zarejestrowanych w danym
miesiącu ukazywały się regularnie
nad stronie http://www.pzh.gov.pl/
oldpage/epimeld/hiv_aids/index.ht
m
Wskaźnik dodatkowy 2: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS dostępne są w
biuletynie rocznym

Planowana kwota: 3200,00
Wydatkowana kwota:
3200,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

468

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

1.Współpraca z ECDC - współpraca przy tworzeniu i ocenie
nowych inicjatyw w nadzorze epidemiologicznym nad HIV/AIDS.
2.Przygotowanie danych i sprawozdań: uaktualnienie bazy
zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS oraz bazy dotyczącej
liczby badań w kierunku HIV (baza TESSy- ECDC) oraz bazy
dotyczącej osób uzależnionych zakażonych HIV (EMCDDA).

Państwowa Inspekcja Sanitarna
organizacje międzynarodowe

liczba nowych wskaźników: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Raport
roczny ECDC HIV/AIDS
Surveillance in Europe
Wskaźnik dodatkowy 2: Raport
roczny EMCDDA: The state of the
drugs problem in Europe

Planowana kwota: 3469,09
Wydatkowana kwota:
3469,09
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

28 469,09
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Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

XX Konferencja \"Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie\" hotel Marriott, grudzień 2014.
Obchody Światowego Dnia AIDS, 1 grudnia 2014 r.
Obchody Międzynarodowego Memoriału Pamięci i Mobilizacji w
Walce z AIDS, maj 2014 r.

469

Konferencje, obchody, happeningi itp.
—————————————————
organizacje pozarządowe (dane na
2014 rok)

470

Prowadzenie działalności
Działania: streetworking, partyworking, zakup materiałów do
informacyjno-edukacyjnej w zakresie realizacji zadania (prezerwatywy, lubrykanty), koordynacja (um.
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI. 4/45/2012, umowa na 3 lata do 31.12.2014, dane na rok 2014).
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS (um.
4/45/2012, umowa na 3 lata do
31.12.2014, dane na rok 2014)

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
rozmowy profilaktyczne: 1400/1020
Razem: 1400/1020

471

Prowadzenie działalności
informacyjno - edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI.
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
(4/44/2012 umowa na 3 lata, dane na
rok 2014)

osoby aktywne seksualnie
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 10500/10700
Razem: 10500/10700

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 10700
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 8090

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 50000,00

472

Powadzenie poradnictwa
Powadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z
osoby podejmujące ryzykowne
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecność HIV (umowa na 3 lata, do 31.12.2014r., zachowania: 750/705
testowaniem na obecność HIV
nr. um. 46/2012-2014). Dane na rok 2014.
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna (um.
4/46/2012 na 3 lata, dane na rok
2014)

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 705
liczba wykonanych testów: 705
liczba wykrytych zakażeń HIV: 28

Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 70000,00

473

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnosc HIV (um. 4/48/2012 na 3 lata, zadanie
testowaniem na obecnosc HIV.
do 31.12.2014r.). Dane na rok 2014.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej (um.
4/48/2012 na 3 lata, dane na rok
2014)

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 2391
liczba konsultacji: 2446
liczba wykonanych testów: 2391
liczba wykrytych zakażeń HIV: 35

Planowana kwota:
240000,00
Wydatkowana kwota:
240000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 240000,00

Partyworking w klubach studenckich, utworzenie punktów
informacyjno - konsultacyjnych i dyżury w wybranych Domach
Studenta, dyżury stacjonarne konsultantów w lokalu
Stowarzyszenia, spotkania edukacyjne dla studentów
Warszawskiego uniwersytetu Medycznego, promocja zadania
(4/44/2012 umowa na 3 lata do 31.12.2014, dane na rok 2014).

organizacje pozarządowe

Finansowanie
Pozostałe

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 2500/2391
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liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
konferencja dot. HIV/AIDS 1
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
uczestników 300 osób

Planowana kwota:
55460,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 35603,00

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 50000,00

474

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnośc HIV (umowa nr 4/47/2012 na 3 lata, do
testowaniem na obecnośc HIV.
31.12.2014). Dane na rok 2014.
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjacych z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" (um.
4/47/2012 na 3 lata, dane na 2014
rok)

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 750/737

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 737
liczba konsultacji: 737
liczba wykonanych testów: 702
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota:
68526,11
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 68526,00

475

Prowadzenie poradnictwa
Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecność HIV (um. 4/49/2012 na 3 lata, do
testowaniem na obecność HIV.
31.12.2014). Dane na rok 2014.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS (um.
4/49/2012, na 3 lata, dane na rok
2014)

osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 4600/4704
Razem: 4600/4704

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 4801
liczba konsultacji: 4801
liczba wykonanych testów: 4704
liczba wykrytych zakażeń HIV: 62

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
120000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 120000,00

476

Wsparcie dla osób żyjących z
HIV/AIDS oraz ich bliskich.
—————————————————
Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z
HIV/AIDS "Sieć Plus" (um. 4/50/2012
na 3 lata, dane na rok 2014

Działania: poradnictwo dla rodzin osób zyjacych z HIV/AIDS,
konsultacje socjalne, konsultacje psychologiczne, prawne,
warsztaty umiejętności społecznych, wykłady, pogadanki.(um.
4/50/2012 na 3 lata, do 31.12.2014, dane na rok 2014).

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
osoby zakażone wraz z bliskimi i
rodzinami : 2000/2456
Razem: 2000/2456

liczba szkoleń: 7
liczba uczestników szkoleń: 120
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osob korzystających z
poradnictwa 542 osoby

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 60000,00

477

Wsparcie dla osób żyjących z
HIV/AIDS oraz ich bliskich.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami" (um. 4/51/2012
na 3 lata, dane na rok 2014)

Działania: konsultacje, poradnictwo psychologiczne, wsparcie z
elementami edukacji zdrowotnej, wsparcie grupowe, grupy
samopomocowe, koordynacja (um. 4/51/2012 na 3 lata, do
31.12.2014, dane na rok 2014).

ich rodziny i bliscy: 98/98
osoby zakażone HIV
Razem: 98/98

liczba szkoleń: 7
liczba uczestników szkoleń: 45
Wskaźnik dodatkowy 1: wydano
2500 ulotek
Wskaźnik dodatkowy 2: Punkt
Przyjęć - 440 h

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
39800,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 39800,00

478

Pomoc postrehabilitacyjna
prowadzona w programie mieszkań re
adaptacyjnych.
—————————————————
Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"
(um. 4/52/2012, na 3 lata, dane na
2014 rok)

Działania: wsparcie indywidualne, grupy wsparcie, konsultacje
rodzinne, socjalne, warsztaty aktywizacji zawodowej, nadzór nad
procesem readaptacji, koordynacja (um. 4/52/2012, na 3 lata,
dane na 2014 rok).

ich rodziny i bliscy: 16/17
osoby zakażone HIV: 16/24
Razem: 32/41

liczba programów/inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 41
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
mieszkań

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
120000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 120000,00

Razem:

748 326,11
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

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

1) Dotacja celowa dla Gminy Jelenia Góra na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień w 2014 r. w wysokości 10 000,00 zł na
wynagrodzenie doradcy i pielęgniarki w ramach prowadzenia
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS, opłaty za
przeprowadzone analizy pobranych próbek, a także zakup
artykułów medycznych. Środki przekazane na podstawie umowy
nr DZ-Z/205/14 z dnia 18 lutego 2014 r. Dzięki wsparciu i
uruchomieniu dodatkowego dnia pracy Punktu przyspieszono
wydawanie wyników. W Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym
testy wykonało ogółem 1 127 osób (w tym w drugiej połowie 2014
roku z dotacji Województwa Dolnośląskiego 296 testów). Wśród
osób zgłaszających się do Punktu kobiety stanowiły 78% ogółu, z
czego kobiety w ciąży 85%. Z punktu PKD w Jeleniej Górze
korzystały osoby z powiatu: jeleniogórskiego i Miasta Jelenia
Góra, lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego,
kamiennogórskiego, bolesławieckiego, jaworskiego, świdnickiego,
zgorzeleckiego (ogólnie z innych powiatów 179 osób), a także w 2
osoby z województwa zielonogórskiego, 1 osoba z Miasta Poznań
oraz 2 osoby z Miasta Wrocław. Liczba porad związanych z
wykonaniem testu 269, wynik dodatni nie potwierdzony testem
WB 3.
2) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł na
dofinansowanie Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w
Kierunku HIV w Wałbrzychu - w tym koszty osobowe doradcy i
pielęgniarki oraz zakup drobnego sprzętu do pobierania krwi.
Środki przekazane na podstawie umowy nr DZ-Z/444/14 z dnia 25
lutego 2014 r. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS w
Wałbrzychu działa przy Oddziale Zakaźnym Szpitala im.
Sokołowskiego. W 2014 r. dwukrotnie zwiększono liczbę
pacjentów i przyjęto 240 osoby - przebadanych zostało 223
osoby, 17 skorzystało z porad konsultanta, przebadanych kobiet w
ciąży 54. Najczęściej wykonują badanie osoby z wykształceniem
średnim 35% i wyższym 34%, wśród wykonujących testy ponad
połowa to kobiety 56%, a 44% stanowią mężczyźni. Najczęściej
są to ludzie młodzi w wieku 20-29 lat, było ich ponad 40% i
30-39-latki - ponad 31%, wzrasta liczba osób starszych, 11% to
40-49-latki, 4% zaś stanowią osoby powyżej 60 roku życia
aktywne seksualnie. W stosunku do ubiegłego roku wzrosła liczna
pacjentów, którzy przychodzą po poradę dotyczącą ryzykownych
zachowań - 10 porad, ale też pacjentów u których wykryto
zakażenie w innych placówkach - 12 porad. W 2014 roku w PKD
stwierdzono 2 przypadki zakażenia HIV. W obu przypadkach byli

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

liczba PKD: 3
liczba klientów PKD: 1500
liczba konsultacji: 423
liczba wykonanych testów: 1497
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 30000,00

to heteroseksualni mężczyźni, w wieku 47 i 37 lat.
3) Wielospecjalistycznemu Szpitalowi SP ZOZ w Zgorzelcu
przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie
Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w Kierunku HIV w
Zgorzelcu, w tym na: zwiększenie ilości wykonywanych badań
testowych, wynagrodzenie personelu, zorganizowanie szkolenia
dla pracowników Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu (lekarzy,
pielęgniarek) na temat HIV/AIDS, wykonanie plakatów i ulotek dot.
funkcjonowania punktu, spotkania wspierające, zakup materiałów
biurowych niezbędnych do prowadzenia PKD oraz szkolenia,
środki czystościowe, wystawienie punktu informacyjnoedukacyjnego z wydawaniem ulotek z okazji obchodów
Światowego Dnia AIDS. Środki zostały przekazane na podstawie
umowy nr DZ-Z/252/14 z dnia 18 lutego 2014 r. Ze środków
dotacji zorganizowano szkolenie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
dla przedstawicieli placówek służby zdrowia powiatu
zgorzeleckiego dla 76 osób. W ramach oferty Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego przeprowadzono 66 porad po
teście oraz 71 porad przed testem
(44 kobiety, 27 mężczyzn) i tyle samo testów przesiewowych.
Wykonano 71 testów przesiewowych w kierunku zakażenia HIV, w
tym 1 test potwierdzenia Western blot i jeden potwierdzony. Do
PKD w 2014 r. zgłosiło się 100% osób z województwa
dolnośląskiego, w tym 92% stanowiła ludność powiatu
zgorzeleckiego, z czego 51 osób z miasta i 20 osób ze wsi.
480

Zwiększenie dostepności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym
—————————————————
Urzad Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiegio

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ otrzymało dotację w
osoby stosujące środki
wysokości 30 000,00 zł na realizację programu leczenia
psychoaktywne
substytucyjnego tj.: zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym. Środki zostały przekazane
na podstawie umowy nr DZ-Z/251/14 z dnia 18 lutego 2014 r.
Zadanie było realizowane w Poradni Leczenia Uzależnień od
Substancji Psychoaktywnych we Wrocławiu. Programie
uczestniczyły 1988 osoby leczone metadonem, w tym spoza
Wrocławia 130 osób oraz 177 osoby oczekujące na przyjęcie do
programu. Udzielono m. in. 198 porad i konsultacji osobom
uzależnionym starającym się o przyjęcie do Poradni Metadonowej
(37 kobiet i 161 mężczyzn), 1644 porady indywidualne oraz
przeprowadzono 803 terapie indywidualne dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.

liczba programów: 1
liczba odbiorców programu: 300
liczba wydanych i
rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno-edukacyjnych: 100

Razem:
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Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 30000,00

60 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

481

Obchody Światowego Dnia AIDS (201
4)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem"

W ramach zadania:
ogół społeczeństwa: /12700
a) zorganizowano 1-go grudnia 2014 happening "Świece pamięci i
świadomości społecznej" na toruńskiej starówce, podczas którego
rozdawano ulotki o tematyce HIV/AIDS i zapalono znicze w
kształcie czerwonej wstążki;
b) przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2014 akcję
informacyjną polegającą na rozwieszeniu plakatów i ulotek o
tematyce HIV/AIDS w akademikach;
c) zorganizowano kampanię medialną na antenie lokalnych
rozgłośni radiowych: "Radio Sfera", Radio Wawa" i "Radio GRA";
d) 29 listopada 2014 r. zorganizowano koncert z okazji
Światowego Dnia AIDS

482

Zadanie pn. "Wybieram
odpowiedzialność" (2014)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem"

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty edukacyjnomłodzież powyżej 15 r.ż.: /240
profilaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których
celem było przekazanie wiedzy na temat zakażeń HIV, AIDS oraz
innych chorób przenoszonych drogą płciową, propagowanie
zdrowego stylu życia i bezpiecznych zachowań seksualnych,
propagowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku
HIV. W zajęciach uczestniczyło 240 uczniów.

liczba szkoleń/działań: 16
liczba odbiorców: 240
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9470,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
inne: 1189,00

483

Program wsparcia i pomocy osobom
zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich
rodzinom "Razem Bezpieczniej" wraz
z punktem konsultacyjnoinformacyjnym (2014)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem"

W ramach zadania:
a) odbyły się dyżury konsultantów i doradców, podczas których
udzielano informacji na temat :
- testowania w kierunku HIV,
- placówek specjalistycznej służby zdrowia oraz placówek
udzielających specjalistycznej pomocy psychologicznej,
- praw i obowiązków osób zakażonych wirusem HIV i chorych na
AIDS,
- organizacji i instytucji pomagających zakażonym HIV, metodach
leczenia i lekach antyretrowirusowych,
- zasadach bezpiecznych zachowań seksualnych,
- zasadach higieny, żywienia i opieki nad osobami zakażonymi i
chorymi na AIDS
(liczba odbiorców: 66 osób)
b) prowadzono grupy wsparcia dla osób zakażonych i ich rodzin
(liczba odbiorców: 18 osób)
c) prowadzono zajęcia kulturalno-oświatowe i integracyjne dla
osób żyjących z HIV i ich rodzin (liczba odbiorców: 40 osób)

liczba punktów : 1
liczba odbiorców: 66
liczba porad/interwencji: 90

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
inne: 1667,00
Urząd Miasta: 9300,00

ogół społeczeństwa: /66
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Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 55,00
Urząd Miasta: 7000,00
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Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie połączone z
poradnictwem przed i po teście (2014)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

W ramach zadania:
a) prowadzono dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym
w Toruniu oraz w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w
Bydgoszczy;
b) przeprowadzono akcję promocyjną dotyczącą działalności
PKD.

klienci PKD ich rodziny i bliscy: /929
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liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 929
liczba konsultacji: 929
liczba wykonanych testów: 900
liczba wykrytych zakażeń HIV: 12

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
30049,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
inne: 15,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
36070,00
Wojewoda: 17391,00

Razem:

58 619,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego
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Lp.

485

486

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Udział w szkoleniach organizowanych
przez KC ds. AIDS, dystrybucja
materiałów informacyjnych.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział w szkoleniu w zakresie HIV/AIDS i narkomanii dla osób,
które prowadzą zajęcia edukacyjne i prelekcje oraz dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie
organizowane przez Stowarzyszenie RES HUMANAE.

Wspieranie programów z zakresu
profilaktyki selektywnej.
—————————————————
Organizacje pozarządowe

W 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w dniu 21 stycznia 2014 r. W wyniku
przeprowadzonych postępowań konkursowych zawarto 2 umowy
na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS:
1. Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań" ul. Ogrodowa 46,
22-100 Chełm, zgodnie z umową nr: DZU.ES.423.15.2014.
Dofinansowanie programu edukacyjno-korekcyjnego dla rodzin
osób eksperymentujących z narkotykami, indywidualne
poradnictwo psychologiczne dla osób eksperymentujących z
narkotykami oraz członków rodzin tych osób, zakup materiałów
biurowych, koszty czynszu, obsługę księgową.

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 1

Dystrybucja informacji o ww. szkoleniu na stronie internetowej
ROPS w Lublinie.
młodzież poniżej 15 r.ż.
liczba odbiorców: 350
młodzież powyżej 15 r.ż.
liczba podmiotów realizujących
osoby podejmujące aktywność
zadanie: 2
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

2. Stowarzyszenie "Akademia Wolontariatu" ul. Lawinowa 1/19,
20-864 Lublin, zgodnie z umową nr: DZU.ES.423.17.2014.
Dofinansowanie przeznaczono na realizację programu
profilaktycznego, który polega na edukacji medycznej w zakresie
udzielania pierwszej pomocy i przygotowanie grupy młodzieży do
prowadzenia "Rowerowego Patrolu" terenu wokół Zalewu
Zemborzyckiego. Zadaniem "Patrolu" jest udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej osobom potrzebującym, w tym osobom
będącym pod wpływem alkoholu i innych środków odużających, a
w razie potrzeby szybkie informowanie odpowiednich służb.
Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej
profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zakażeniom HIV podczas
imprezy plenerowej "Be4you", dla osób korzystajacych z
wypoczynku letniego nad Zalewem Zemborzyckim.
Dofinansowaniem objęto wynagrodzenie specjalistów
prowadzących warsztaty, szkolenie wolontariuszy podczas
realizacji projektu (warsztaty medycyny ratunkowej i
dziennikarskie), wyżywienie i noclegi podczas wyjazdu
integracyjno-warsztatowego do Janowa Lubelskiego
(23-25.05.2014 r.), zakup sprzętu medycznego, nagród, sprzętu
ochronnego (kaski, światła), artykułów spożywczych, wydruk
koszulek i spodenek oraz wynagrodzenie obsługi księgowej.
Przeszkolono 23 wolontariuszy prowadzących Rowerowe Patrole,
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
280,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
27054,26
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 27054,00

ponadto osoby te przeszkoliły 20 uczestników półkoloni w
zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach weekendowych
warsztatów. W imprezie plenerowej wzięło udział około 300 osób.
Pomoc przedmedyczna została udzielona 32 osobom
poszkodowanym.
487

Dystrybucja materiałów
opracowanych przez KC ds. AIDS
podczas imprez/akcji profilaktycznych.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

1. Udział w kampanii profilaktycznej NIEĆPA 2014; organizowanej
przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Zarząd
Główny. W dniu 13 czerwca 2014 r. w Lublinie odbył się koncert
muzyczny połączony z akcją profilaktyczną z zakresu uzależnień.
Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Lublinie, policji oraz instytucji działających na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom spotkali się z uczestnikami
kampanii. Udzielano informacji na temat sposobów uzyskania
pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym,
miejsc terapii, warunków, szans wyjścia z problemu uzależnień.
Rozdawano materiały informacyjno - edukacyjne na temat
uzależnień i zapobieganiu zakażeniom HIV, przekazane przez KC
ds. AIDS. Gwiazdą wieczoru był zespół ,,BLUE CAFE".

organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
służby ratunkowe

W celu wzmocnienia profilaktycznego charakteru imprezy ROPS
w Lublinie ogłosił konkurs plastyczny dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych w woj. lubelskim pn. ,,NIEĆPA - NIE
ĆPAM, NIE PIJĘ, NIE PALĘ". W trakcie imprezy ogłoszono wyniki
konkursu plastycznego. Laureaci otrzymali Dyplomy i nagrody.
Podczas imprezy wychowankowie Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych z terenu woj. lubelskiego oraz rodziny zastępcze
otrzymały karty wstępu na ww. wydarzenie.
2. Udział w imprezie profilaktycznej ,,Ogólnopolski głos
profilaktyki", która odbyła się 14 czerwca 2014 r. ROPS w Lublinie
zawarł porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w
zakresie organizacji akcji profilaktycznej. W ramach porozumienia
ROPS w Lublinie pokrył koszty wydruku plakatów promocyjnych.
W całej Polsce, w tym także w 19 miastach na Lubelszczyźnie
odczytano odezwę Społeczności Profilaktyka a Ty. Kulminacyjnym
punktem akcji był wykonany o tej samej porze w całym kraju przez
60 sekund wspólny gest bicia serca tzw. Zryw Wolnych Serc. W
inicjatywę włączyli się: policjanci, kierownictwo Lubelskiej Policji,
władze samorządowe, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz
szkół naszego regionu. Uczestnicy happeningu przygotowali
plakaty i transparenty, na których widniały hasła propagujące
życie wolne od używek i przemocy i zagrożeń zakażeniem HIV.
Młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu zaprezentowała
twórczą profilaktykę. Można było obejrzeć występy artystyczne i
taneczne, uczestniczyć w konkursach, warsztatach a także wziąć
udział w korowodach, które przeszły ulicami miast i propagowały
modę na życie bez uzależnień.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
20479,70
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Dystrybucja materiałów
informacyjnych.
Przekaz informacji o tematyce
HIV/AIDS, działaniach w tym zakresie
oraz o kampaniach medialnych
organizowanych przez KC ds. AIDS.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Na stronie internetowej ROPS w Lublinie ukazywały się materiały ogół społeczeństwa
informacyjne związane z problematyką HIV i AIDS. Zamieszczono
m.in. informacje nt.:
1. Szkolenia dla edukatorów i przedstawicieli NGO w zakresie
HIV/AIDS i narkomanii organizowane przez Fundację Res
Humanae przy współpracy z KBPN.
2. Informacja nt. infolinii dla programu SHE - europejskiego
projektu edukacyjnego skierowanego do kobiet seropozytywnych
oraz warsztatów dla liderek Programu SHE - realizowanego przez
Fundację Edukacji Społecznej.
3. Spotkania dla osób seropozytywnych i ich bliskich w Krakowie.
Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie "Jeden Świat".
4. Opublikowano Raport Wojewódzki: Problemy zwiazane z
narkotykami i narkomanią oraz realizcją ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2013 r." Raport
opracowany przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Programy redukcji szkód zdrowotnych
.
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR Zarząd
Główny, Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i
Terapii

W 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w dniu 21 stycznia 2014 r. W ramach
zadania Zwalczanie narkomanii, przewidziano podzadanie pn.:
Programy redukcji szkód zdrowotnych. Podpisano jedną umowę.
1. Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Nowolipki 9B,
00-151 Warszawa, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii, zgodnie z umową nr: DZU.ES.423.16.2014.
Dofinansowanie programu redukcji szkód, wymiany igieł i
strzykawek, dyżury pracowników ulicznych na terenie miasta
Puławy, wynagrodzenie księgowego, zakup sprzętu do iniekcji,
środków dezynfekujących, prezerwatyw, utylizacja materiałów
skażonych:500 strzykawek, 500 igieł, 500 gazików, 70 szt. wody
destylowanej, 200 prezerwatyw.

osoby aktywne seksualnie
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 10000,00
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Wspieranie finansowe i
pozafinansowe punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
wykonujących anonimowe i bezpłatne
testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

W 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w dniu 21 stycznia 2014 r. W ramach
zadania: Zwalczanie narkomanii, przewidziano realizację
podzadania pn.: Wsparcie działalności punktów konsultacyjnodiagnostycznych. Jedna organizacja złożyła ofertę na to
podzadanie. Oferta nie spełniała wymogów formalnych.

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

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Udział w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział pracowników ROPS w pracach Wojewódzkiego Zespołu
ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz
Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Lublinie był organizatorem spotkania
realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakożeniom HIV
i Zwalczania AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii z
województwa lubelskiego pn. ,,Współczesne trendy w
przeciwdziałaniu narkomanii i zapobieganiu zakażeniom HIV". W
spotkaniu oprócz członków Wojewódzkiego Zespołu do spraw
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz
Przeciwdziałania Narkomanii i pracowników Oddziału ds.
Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
uczestniczyła z ramienia Krajowego Centrum ds. AIDS, Pani
Maryla Rogalewicz.
Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Lubelskiego zaprezentował Raport wojewódzki Problemy związane z narkotykami i narkomanią oraz realizacją
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa
lubelskiego w 2013, zaś pracownik Oddziału ds. Uzależnień
przedstawił stan realizacji Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na lata 2011 -2015 oraz
planowane działania w 2015 r. W ramach podsumowania,
realizatorzy Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawili
dobre praktyki na przykładzie reprezentowanych przez siebie
instytucji i placówek, a także rekomendacje niezbędne przy
tworzeniu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i HIV/AIDS na lata 2016-2020.
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Udział w spotkaniach organizowanych Udział pracownika w spotkaniu realizatorów Krajowego Programu
przez KC ds. AIDS.
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS - Konstancin
————————————————— Jeziorna 27-28.05.2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Krajowe Centrum ds. AIDS: /1
realizatorzy Programu: /25
zespoły wojewódzkie: /1
Razem: /27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
880,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 880,00

podmioty realizujące Program na
poziomie gmin
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

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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Wsparcie informacyjne realizacji
Programu Zapobiegania HIV/AIDS przygotowanie Raportu Wojewódzkieg
o.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

1. Opracowano Raport Wojewódzki ,,Problemy związane z
narkotykami, ich używaniem, rynkiem, oraz realizacją ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego
w 2012 r." dokument został przesłany do Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

dziennikarze
instytucje naukowe/badawcze
liderzy opinii
uczelnie
zespoły wojewódzkie

liczba udostępnionych materiałów:
3

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

Razem:

58 693,96

2. Opracowanie przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii Raportu Wojewódzkiego pn. ,,Problemy
związane z narkotykami, narkomanią oraz realizacją ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego
w 2013 r." Raport został przesłany do Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz został zamieszczony na stronie
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Lublinie.
3. Zaktualizowano ,,Informator o instytucjach działających na
rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w województwie lubelskim" - informator jest
dostępny na stronie internetowej ROPS w Lublinie
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Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

494

Kampania informacyjno - edukacyjna
w zakresie HIV/AIDS z okazji
lubuskich obchodów Światowego Dnia
Walki z AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Organizacja lubuskich obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS - młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/500
kontynuacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS - emisja filmu fabularnego "Transit",
przeprowadzenie konkursu sprawdzającego wiedzę młodzieży
lubuskich szkół ponadgimnazjalnych na temat HIV/AIDS w
grudniu 2014 roku.

495

Audycja radiowa w lokalnych mediach
(Radio Zachód) w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

50 minutowa audycja radiowa emitowana w lokalnych mediach
ogół społeczeństwa: /20000
(Radio Zachód) z udziałem eksperta w zakresie HIV/AIDS
polegająca na udzieleniu odpowiedzi na zadawane przez
słuchaczy pytania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych droga płciową oraz promocji bezpiecznych
zachowań seksualnych.

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

496

Kampania informacyjna dotycząca
profilaktyki HIV/AIDS na terenie
Województwa Lubuskiego.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Kampania informacyjna polegać będzie na organizacji stoisk
ogół społeczeństwa: 10000/10000
informacyjno - konsultacyjnych oraz dystrybucjI materiałów
edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS na terenie
Województwa Lubuskiego podczas organizowanych
przedsięwzięć prozdrowotnych takich jak: Lubuski Piknik Zdrowia,
Światowy Dzień Zdrowia, Lubuski Kongres Kobiet itp.

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

497

Organizacja kampanii mającej na celu
wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS wśród uczestników
Przystanku Woodstock w Kostrzynie
nad Odrą.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Organizacja stoiska "Zdrowe Lubuskie" podczas Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w celu realizacji kampanii
mającej na celu wzrost poziomu wiedzy na temat profilaktyki
zakażeń HIV oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się AIDS
wśród uczestników Festiwalu. Współpraca z Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem JOKER, Ośrodkiem dla Osób Uzależnionych
SP ZOZ w Nowym Dworku oraz Stowarzyszeniem Chill Out z
Brandenburgii w zakresie działań propagujących bezpieczne
zachowania seksualne wśród młodzieży.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1000
młodzież powyżej 15 r.ż.:
20000/20000
osoby powyżej 50 r.ż.: /5000
Razem: 20000/26000
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Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne

498

Udział w lubusko - brandenburskich
spotkaniach partnerskich, wizytach
studyjnych i konferencjach w celu
zaplanowania wspólnych działań w
ramach profilaktyki zakażeń wirusem
HIV oraz rozprzestrzeniania się AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Udział w lubusko - brandenburskich spotkaniach partnerskich,
wizytach studyjnych i konferencjach w celu zaplanowania
wspólnych działań w ramach profilaktyki zakażeń wirusem HIV i
rozprzestrzeniania się AIDS oraz innych chorób przenoszonych
drogą płciową, a także promocji bezpiecznych zachowań
seksualnych na pograniczu polsko - niemieckim min. podczas
wspólnych działań w ramach organizacji stoiska informacyjnoedukacyjnego na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.
W 2014 roku miały miejsca trzy spotkania po stronie niemieckiej:
- spotkania partnerskie w siedzibie organizacji Chill Out w
Poczdamie - 24 czerwca 2014 r. i 18 listopada 2014 r.
- konferencja pn. "Profilaktyka HIV/AIDS w Brandenburgii" - 19
listopada 2014 r.

organizacje pozarządowe: /200
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /30
Razem: /230
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Wspólne działania członków Zespołu
Koordynującego Realizację
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Lubuskim na lata 2012
- 2016.

Spotkania robocze Zespołu Koordynującego Realizację
członkowie zespołu: 12/12
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w Województwie Lubuskim na lata 2012 - 2016 w celu
omówienia sytuacji epidemiologicznej oraz wymiana informacji na
temat realizacji zadań w zakresie HIV/AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
Marszałek: 2000,00

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

—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze
Razem:
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10 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

500

Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Zorganizowano:
ogół społeczeństwa: 1500/1500
10.00-18.00 Punkt konsultacyjno - informacyjny na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi prowadzony przez Oddział Oświaty
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział
Terenowy w Łodzi. W ramach działania punktu prowadzono
dystrybucję artykułów edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS w
ramach wojewódzkiej Kampanii "ZRÓB TEST I WYGRAJ Z HIV".
WYTWÓRNIA ul. Łąkowa 29, Łódź
16.00-18.00 Debata pn. "Twoje zdrowie -najlepszy start dla
dziecka".
Specjaliści biorący udział w debacie:
-prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog, pedagog, wykładowca
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego,
-prof. Anna Piekarska, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych
Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi,
-dr n. med. Anna Brzezińska, Naczelny Lekarz Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi,
-dr n. med. Zbigniew Deroń, Ordynator Oddziału Obserwacyjno
-Zakaźnego i Chorób Wątroby Szpitala im. Wł. Biegańskiego w
Łodzi,
-dr n. med. Elżbieta Jabłonowska, Kierownik Poradni Nabytych
Zaburzeń Odporności Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi,
-dr Teresa Jadczak-Szumiłło, psycholog kliniczny Uniwersytetu
Warszawskiego,
-Tomasz Małkuszewski, Przewodniczący Społecznego Komitetu
ds. HIV/AIDS w Warszawie.
18.00-18.30 Happening "CZERWONA WSTĄŻKA DO NIEBA"
zorganizowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im.
G. Narutowicza w Łodzi przed Wytwórnią.
19.30-22.00 Koncert Natalii Przybysz.

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

501

Konferencja pn. "Aktywna Polityka
Społeczna w województwie łódzkim 15 lat działań i zmian".
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

W dniu 28 marca 2014 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej specjaliści i eksperci, przedstawiciele
zorganizowało konferencję, w której udział wzięli przedstawiciele
ngo: /210
organizacji i instytucji współpracujących z samorządem
województwa w zakresie realizacji zadań w obszarze polityki
społecznej, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Podczas
konferencji zaprezentowano działania zrealizowane przez
Regionalne Centrum Polityki Społecznej od 1999 roku w obszarze
polityki społecznej, ukazując zmiany zachodzące na przestrzeni
lat, nowe możliwości pomocy potrzebującym, w tym osobom
zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz alokacji środków
finansowych na zadania wskazane do realizacji.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 210
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
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Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
37882,52
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

502

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi

W ramach realizacji zadania w jego I etapie zostało
zorganizowanych 15 profesjonalnych szkoleń z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów 14 szkół ponadgimnazjalnych
oraz 1 szkoły policealnej z terenu powiatów: łódzkiego, łódzkiego
wschodniego, rawskiego, łowickiego, sieradzkiego, wieluńskiego,
zduńskowolskiego i zgierskiego. Łącznie w szkoleniach wzięło
udział 216 osób. W ramach II etapu realizacji zadania została
zorganizowana kampania informacyjna na terenie Uniwersytetu
Medycznego. Przekazano materiały edukacyjne z informacjami,
kiedy i w jakim przypadku należy rozważyć/proponować
wykonanie testu pacjentom w kierunku HIV. W Dniu Światowego
Dnia AIDS na uczelni zorganizowano PIK, w którym z konsultacji
skorzystało 35 studentów. Na stronie uniwersytetu została
zamieszczona informacja o PIK i możliwości skorzystania z
poradnictwa. Informacja o kampanii dotarła do ok. 1000
odbiorców.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /251

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 251
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
19000,00
Wydatkowana kwota:
19000,00

503

Umacnianie współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
przedstawicielami samorządu
województwa, uczelni wyższych.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

W dniu 29 stycznia 2014 r. Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi zorganizowało spotkanie grupy dyskusyjnej
dotyczące współpracy RCPS z organizacjami pozarządowymi,
przedstawicielami samorządu województwa, uczelni wyższych.
Kluczową częścią spotkania była prezentacja najważniejszych
wyników "Diagnozy współpracy RCPS w Łodzi z organizacjami
pozarządowymi", dokonanej na podstawie badania, do udziału w
którym zaproszono organizacje pozarządowe. Celem
przedsięwzięcia była ocena jakości współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie polityki społecznej w okresie ostatnich
12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój
wzajemnych relacji. Badanie przeprowadzone było w oparciu o
formularz ankiety, który został zamieszczony na stronie
internetowej RCPS. Analiza przesłanych ankiet pozwoliła
stwierdzić, iż przedstawiciele organizacji pozarządowych, przy
zgodnie pozytywnej ocenie współpracy z RCPS wskazują na
konieczność działań udoskonalających to działanie na dwóch
płaszczyznach: konieczność współdziałania na linii państwo samorząd terytorialny - organizacje pozarządowe i uznanie tych
ostatnich jako równorzędnych partnerów w zakresie realizowania
zadań pomocowych oraz organizacje pozarządowe chcą częściej
podejmować działania jednoczące wzajemne przedsięwzięcia w
myśl zasady "silniejsi razem", aby skuteczniej realizować swoje
cele w zakresie pomocy i wsparcia.
W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby, w badaniu wzięły udział 23
organizacje.

przedstawiciele organizacji
pozarządowych: /23

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

Planowana kwota: 250,00
Wydatkowana kwota:
250,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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504

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia.
—————————————————
Polski Związek Głuchych Oddział
Łódzki

Celem zadania była promocja profilaktyki i diagnostyki HIV i AIDS młodzież powyżej 15 r.ż.
oraz rozpowszechnianie informacji z zakresu wiedzy o
osoby niesłyszące - mieszkańcy
możliwościach normalnego życia z wirusem wśród osób
województwa łódzkiego
niesłyszących będących mieszkańcami województwa łódzkiego.
W ramach zadania powstał film informacyjno - edukacyjny nt. HIV
i AIDS w języku migowym opatrzony także napisami dla osób
niesłyszących. Wypalono i powielono 1000 sztuk płyt z filmem o
tematyce HIV/AIDS, których dystrybucja odbywała się w 8
ośrodkach Polskiego Związku Głuchych w województwie łódzkim
(Łódź, Kutno, Skierniewice, Sieradz, Wieluń, Tomaszów
Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Radomsko oraz w 3 szkołach
dla głuchych (2 szkoły w łodzi i 1 szkoła w Kutnie). Film
zamieszczony został także na stronie www.pzg.lodz.pl/aids,
została utworzona strona na portalu społecznościowym Facebook.

nakład: 1000

505

Współpraca z lokalnymi mediami w
zakresie produkcji i emisji programów
poświęconych tematyce HIV/AIDS.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Efektem Porozumień Ramowych zawartych pomiędzy
Województwem Łódzkim, a mediami: Oddział Terenowy Telewizji
Polskiej S. A. z siedzibą w Łodzi, Telewizja TOYA,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Radio - Media Ziemi
Wieluńskiej sp. z o.o., Radio Pasmo Piotrków sp. z o.o., Radio
"TOP" sp. z o.o., Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą Rozgłośnia Diecezji Łowickiej, Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą
w Skierniewicach (Radio RSC) było dofinansowanie z budżetu
samorządu województwa - Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej - produkcji i emisji programów poświęconych
problematyce HIV i AIDS.

ogół społeczeństwa: 15000/15000

liczba odbiorców: 15000

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
15329,57
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

506

Tydzień bezpłatnego testowania.

ogół społeczeństwa: 30/9

liczba zakładów opieki
zdrowotnej: 3
liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 9

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
820,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

507

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia.
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego

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

Planowana kwota: 8575,00
Wydatkowana kwota:
8575,00

Punkty Konsultacyjno - Diagnostyczne uruchomione na terenie
województwa łódzkiego:
————————————————— - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w
Regionalne Centrum Polityki
Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5. PKD czynny od 24 XI - 1 XII w godz.
Społecznej w Łodzi
15.30 -17.00.
- Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul.
Czapliniecka 123. PKD czynny 26 - 27 XI w godz. 15.30 -17.30.
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego
1. PKD czynny 26 - 27 XI w godz. 15.30 -17.30.

Przeprowadzono zajęcia edukacyjno - wychowawcze w zakresie
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
profilaktyki zakażeń wirusem HIV.
/982
Zrealizowano 50 edycji zajęć, którymi objęto 982 uczniów z 10
szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, w tym: 5 szkól
z miasta Łodzi oraz 5 szkół z powiatów brzezińskiego łódzkiego
wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Ponadto uczniowie
trzymali ulotkę informacyjna oraz adres strony internetowej
Fundacji, na której są dostępne wiadomości nt. przeciwdziałania
zakażeniom wirusem HIV.

STRONA 182 z 254

Planowana kwota:
12900,00
Wydatkowana kwota:
12900,00

508

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia.
—————————————————
Stowarzyszenie "Edukacja i
Wychowanie"

Przeprowadzono 110 godz. profilaktycznych zajęć warsztatowych, młodzież szkolna: /330
podczas których młodzież poznała objawy, skutki, drogi zakażenia
chorobami przenoszonymi droga płciową w szczególności
HIV/AIDS. Program realizowano na terenie województw łódzkiego
w szkołach w Kutnie, Łowiczu, Brzezinach.
Ogółem w programie wzięło udział 330 uczniów. W ramach
zadania zakupiono 20 egzemplarzy książek "Eros et iuventus",
które przekazano uczniom i dyrektorom szkół.
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1

Planowana kwota: 9525,00
Wydatkowana kwota:
9525,00

Razem:

108 282,09

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

509

Wsparcie działań organizacji pożytku
publicznego na prowadzenie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku na zadania z
zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS sfinansowano
programy m. in. w zakresie HIV/AIDS.

510

Współpraca z innymi instytucjami w
ramach Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Udział w organizowanych spotkaniach oraz opracowywanie przez członkowie zespołu
członków Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS szczegółowych harmonogramów rocznych oraz sprawozdań
z realizacji zadań.

511

Finansowanie działań edukacyjnych
Eksperta Wojewódzkiego ds.
Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Samorząd Województwa finansuje działalność Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego, który w ramach otrzymanych
środków udzielił pomocy finansowej na funkcjonowanie Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie oraz w Tarnowie
prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. W
Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych wykonywane są
bezpłatnie i anonimowo badania w kierunku HIV połączone z
profesjonalnym poradnictwem przed i po teście. W Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie wykonano 773
badania w kierunku wirusa HIV (wykryto w tym okresie 8 zakażeń
HIV) z porady bez testu skorzystało 56 osób, zaś w Tarnowie
wykonano 26 badań (wykryto jedno zakażenie HIV) bez testu na
konsultacje przyjęto 44 osoby W trakcie konsultacji edukowano i
korygowano zachowania związane z używaniem i nadużywaniem
alkoholu i narkotyków; szacowano ryzyko zachowań seksualnych
podejmowanych w związku z używaniem substancji
psychoaktywnych, korygowano zachowania narażające na
zakażenie HIV/HBV/HCV i innych chorób przenoszonych drogą
płciową, prowadzono wsparcie i opiekę nad osobami u których
wykryto zakażenie HIV.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
56757,00
Wydatkowana kwota:
56757,00

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

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

512

Prowadzenie i inicjowanie
edukacyjnych kampanii społecznych
w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałania uzależnieniom.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Zrealizowano zajęcia i happening profilaktyczno-edukacyjny dla
studentów (jako kontynuacja działań z 2013 roku) pod hasłem
"HIV nie wybiera - TY możesz" połączone z "Dniami Studenckiego
Bezpłatnego Testowania" w trakcie "Europejskiego Tygodnia
Testowania" oraz happening profilaktyczno-edukacyjny "Tramwaj
zwany świadomością". W dniu 18 listopada 2014 roku
krakowskimi ulicami jeździł Imprezowy "Tramwaj Profilaktyczny"
zapowiadający "Europejski Tydzień Testowania".

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)

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

513

Szkolenia na temat zakażenia HIV,
testowania w kierunku HIV dla
personelu medycznego oraz szkolenia
z zakresu ryzykownych zachowań
związanych z zakażeniem HIV dla
pacjentów ośrodków leczenia
narkomanów.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

Seminaria szkoleniowo edukacyjne, dla lekarzy przychodni
studenckich. Szkolenia z wiedzy na temat zakażenia HIV,
testowania w kierunku HIV, ekspozycji zawodowej dla personelu
Domu Pomocy Społecznej w Konarach (27 osób), Powiatowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie (w szkoleniu wzięło
udział 15 pracowników) oraz personelu pielęgniarskiego i
kierowników laboratoriów Laboratorium Diagnostyki. Szkolenia z
zakresu ryzykownych zachowań związanych z zakażeniem HIV
(alkohol, seks przypadkowy, używanie narkotyków) dla pacjentów
Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z
Nawrotami Choroby w Krakowie oraz Ośrodek Leczenia Terapii i
Rehabilitacji Uzależnień Monar w Krakowie.

pracownicy ochrony zdrowia
osoby aktywne seksualnie
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci),
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

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

Razem:
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206 757,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

514

Druk Raportu "Profilaktyka infekcji
Druk 100 sztuk Raportu "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania
HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu". AIDS na Mazowszu" celem dystrybucji w województwie
————————————————— mazowieckim.
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

ogół społeczeństwa
członkowie zespołu

515

Udział w pracach Zespołu ds.
Czynny udział w spotkaniach Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Realizacji Krajowego Programu
Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS w województwie
Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS mazowieckim.
w województwie mazowieckim.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

Finansowanie
Pozostałe

liczba tytułów: 1
nakład: 100

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
4060,00
Wsparcie z innych źródeł:
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
Marszałek: 4060,00
Razem:
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4 060,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

516

Warsztaty z zakresu profilaktyki HIV Warsztaty z zakresu profilaktyki HIV /AIDS adresowane do
/AIDS adresowane do uczniów.
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

517

Konferencja Wojewódzka "Europejskie Dni Testowania".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

518

Nagłośnienie w lokalnych środkach
Zadanie realizowane zgodnie z wytycznymi KC do spraw AIDS, z
masowego przekazu idei kampanii
uwzględnieniem hasła kampanii i dostosowaniem metod realizacji
ogólnopolskich.
do potrzeb odbiorców.
Obchody Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

519

Opolski Dzień Testowania w kierunku
HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /16

Konferencja organizowana corocznie przez Wojewódzki Zespół
ogół społeczeństwa: /210
ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczanie AIDS w połączeniu z Europejskimi Dniami
Testowania.

Finansowanie
Pozostałe

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

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

liczba odbiorców: 210
liczba konsultacji: 30

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
3200,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3200,00

ogół społeczeństwa

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

W 2015 r. miały miejsce Opolskie Dzień Testowania w kierunku
osoby o zachowaniach ryzykownych:
HIV, których organizatorem był Wojewódzki Zespół ds. realizacji
/40
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
3200,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3200,00
Razem:
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8 400,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

520

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Profilaktyka HIV/AIDS.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie

Przeprowadzono konkursy plastyczne na temat uzależnień HIV i
zachorowań na AIDS dla dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Opracowano w ramach "Raportu o narkotykach i narkomanii w
województwie podkarpackim w 2013 roku" zestawienia
statystyczne zakażeń HIV i AIDS. Przeprowadzono szkolenie w
zakresie profilaktyki zakażeń HIV i AIDS (przez lek. med. Jolantę
Kluz-Zawadzką).
Zadania własne były realizowane przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej, Wojewódzką Stacje SanitarnoEpidemiologiczną, Departament Ochrony Zdrowia UM
Województwa Podkarpackiego.

Finansowanie
Pozostałe

pracownicy administracji rządowej i
liczba programów oraz inicjatyw: 4
samorządowej
liczba podmiotów realizujących
pracownicy ochrony zdrowia: 140/140 zadanie: 3
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
uczniowie
Razem: 140/140

Planowana kwota: 9628,80
Wydatkowana kwota:
9628,80
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 9628,00

Razem:

9 628,80
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Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

521

Organizacja kampanii w lokalnych
mediach: emisja spotów
edukacyjnych, radiowe konkursy
wiedzy o HIV/AIDS, ekspozycja baner
ów.
—————————————————
UMWP w Białymstoku

W dniach 25-31 sierpnia 2014 roku przeprowadzona została
ogół społeczeństwa
kampania informacyjna zachęcająca do wykonywania testów w
kierunku HIV bezpłatnie i anonimowo tj. w Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym w Białymstoku.

liczba kampanii: 1

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
3222,48
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

522

Organizacja stoisk informacyjno-eduk
acyjnych.
—————————————————
UMWP w Białymstoku

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS przy
współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Zdrowia
Publicznego Uniwewrsytetu Medycznego w Białymstoku w
siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne.
Obecni na wydziałe studenci mieli możliwość otrzymania
materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury), ponadto
przygotowany został test wiedzy o HIV/AIDS. Test wypełniło
ogółem 106 studentów, z czego 75 testów rozwiązanych zostało
bezbłędnie, a 3 z nich nagrodzono w drodze losowania. Ponadto
studenci otrzymywali owoce opatrzone etykietami zawierającymi
krótką informację o HIV/AIDS oraz czerwone kokardki.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
398,77
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

523

Stworzenie aplikacji internetowej "We
dwoje bez HIV".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

W ramach specjalnie przygotowanej gry zamieszczonej na
ogół społeczeństwa
facebooku użytkownicy mogli wziąć udział w edukacyjnej zabawie
oraz wygrać nagrody. Konkurs kierowany był do par/zespołów
dwuosobowych. Głównym zadaniem konkursowym było
udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w quizie oraz
rozstrzelanie zielonych komórek wirusa HIV. Interaktywna gra była
zamieszczona na fanpageu Podlaskie Bogactwo Różnorodności.

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00

524

Organizowanie spotkań Podlaskiego
Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom
HIV, w tym planowanie i realizacja
wspólnych działań,konferencji.
—————————————————
UMWP w Białymstoku

Członkowie Wojewódzkiego Zespołu podjeli działania w ramach
członkowie Zespołu
Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV poprzez
ogół społeczeństwa
zamieszczenie na stronach internetowych reprezentowanych
instytucji informacji przygotowanych w związku z wyżej
wspomnianym przedsięwzięciem. Celem akcji było zachęcenie
ogółu społeczeństwa do wykonywania testu w kierunku HIV.
Ponadto dodatkowo we współpracy z Urzędem Miejskim w
Białymstoku oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Białymstoku przeprowadzono plakatową akcję informacyjną w
autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej, co umożliwiło
dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

ogół społeczeństwa
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525

Organizacja szkolenia służb munduro
wych.
—————————————————
UMWP w Białymstoku

Zorganizowano cykl szkoleń pracowników Państwowej Straży
funkcjonariusze służb mundurowych
Pożarnej z terenu województwa podlaskiego w następujących
jednostkach: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Augustów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Białystok, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Bielsk Podlaski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej Grajewo, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej Hajnówka, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej Kolno, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Łomża, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Mońki,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sejny,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Siemiatycze,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sokółka,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Suwałki,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wysokie
Mazowieckie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Zambrów.

liczba odbiorców: 515

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
9120,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

526

Akcja informacyjna kierowana do
lekarzy i pielęgniarek podstawowej
opieki zdrowotnej.
—————————————————
UMWP w Białymstoku

We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego zorganizowano szkolenie kierowane
do lekarzy i pielęgniarek POZ w związku z realizacją kampanii
"Znam rekomendacje PTN AIDS...". Podczas szkolenia
omównione zostały następujące zagadnienia: Kampania "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV", aspekty
medyczne epidemii HIV/AIDS (budowa wirusa, drogi
przenoszenia, objawy zakażenia, testowanie, leczenie,
postępowanie poekspozycyjne), sytuacja epidemiologiczna
HIV/AIDS, rola pielęgniarki i lekarza POZ we wczesnej
diagnostyce HIV, tajemnica lekarska, odmowa leczenia i
nieudzielanie pomocy medycznej.
Założenia kampanii przedstawione zostały również lekarzom
rodzinnym podczas Konferencji Szkoleniowej Regionu
Podlaskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych,która odbyła się 13
grudnia 2014 roku w Supraślu.

liczba odbiorców: 168

Planowana kwota: 3000,00
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

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
medycznej
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Finansowe i pozafinansowe
wspieranie Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Białymstoku.
—————————————————
UMWP w Białymstoku

W związku z faktem, iż Stowarzyszeniu Faros, pod auspicjami
Stowarzyszenie Faros
którego prowadzony jest PKD w Białymstoku, wypowiedziano
lokal mieszczący się przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, w
którym dotychczas funkcjonował PKD, Departament Zdrowia
UMWP włączył się w poszukiwanie nowej siedziby, w zasobach
podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie Białegostoku,
dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.
Z powodu braku odpowiednich pomieszczeń, które spełniałyby
wymogi stawiane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, uruchomienie
PKD we wspomnianych podmiotach leczniczych okazało się
niemożliwe. W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami
USK w Białymstoku pojawiła się możliwość uruchomienia PKD w
budynku przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku, będącym w
dyspozycji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Ostatecznie jednak proponowane pomieszczenia nie zostały
zaakceptowane przez Stowarzyszenie Faros. Stowarzyszenie
podjeło decyzję o uruchomieniu PKD w pomieszczeniach
mieszczących się w budynku Zarządu Mienia Komunalnego przy
ul. Bema 2 w Białymstoku, które wymagają całkowitego
wyposażenia. W pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd
Województwa Podlaskiego ogłosi otwarty konkurs ofert na
wykonanie zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu
własnego do projektów finansowanych z krajowych i
zagranicznych funduszy zewnętrznych, co stworzy możliwość
Stowarzyszeniu Faros pozyskania niezbędnych środków
finansowych na wyposażenie PKD.

528

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS.
—————————————————
UMWP w Białymstoku Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Białymstoku Urząd Miejski w
Białymstoku

Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży
ponadgimnazjalnej w zakresie budowy ludzkiego wirusa
niedoboru odporności (HIV), epidemiologii zakażeń HIV,
wykrywania HIV, zapobiegania zakażeniom HIV oraz w zakresie
innych chorób przenoszonych drogą płciową. Olimpiada, zgodnie
z przyjętą formułą przebiegała etapowo: I etap szkolny, II etap
powiatowy, III etap wojewódzki. Do Olimpiady zgłoszona została
młodzież z 45 szkół mających siedzibę na terenie województwa
podlaskiego. Olimpiada zorganizowana została przy współpracy z
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku,
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku,
Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim w
Białymstoku oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej
Oddział w Białymstoku.

młodzież ponadgimnazjalna

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

liczba odbiorców projektu: 2148

Razem:
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Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
919,97
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
21 661,22

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

529

Europejski Tydzień Testowania na HI
V.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

Celem tej inicjatywy było zachęcenie do wykonania testu w
kierunku HIV, zwiększenie liczby osób testujących się a także
zwiększenie świadomości dotyczącej korzyści płynących z
testowania. Informacja została rozeslana do uczelni wyższych na
terenie woj. pomorskiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.
ogół społeczeństwa

530

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
w Słupsku.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej w Słupsku

Finansowanie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w
Słupsku, prowadzącego anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV, połączone z profesjonalnym poradnictwem
okolotestowym

ogół społeczeństwa: /409

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
44597,00
Razem:
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44 597,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

531

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS na lata
2012-2016 w 2014r. na terenie
województwa śląskiego.
—————————————————
organizacje pozarządowe wybrane w
trybie postępowania konkursowego

Zorganizowano otwarty konkurs ofert na realizację zadania
ogół społeczeństwa: 3967/3967
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
lata 2012-2016 w 2014r. na terenie województwa śląskiego.
Zadanie: Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich poprzez inicjatywy
mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich promujące postawy
wolne od uprzedzeń i lęków oraz kontynuacja i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
kobiet, oraz zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji
epidemiologicznej, w tym konferencje, seminaria, fora i wykłady.
Wybrano następujących realizatorów zadania:
1) Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
z Tarnowskich Gór,
2) Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji
Zdrowego Stylu Życia Pro-Vita z Gliwic,
3) Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota z Chorzowa,
4) Parafia Ewangelicko-Augsburska z Katowic.

532

Dystrybucja materiałów
Dystrybucja materiałów informacyjnych pozyskanych z Krajowego
informacyjnych pozyskanych z
Centrum ds. AIDS oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Krajowego Centrum ds. AIDS oraz
Narkomanii - Serwis Informacyjny Narkomania rocznik 2014.
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego w Katowicach

organizacje pozarządowe: 4/4
pracownicy ochrony zdrowia: 6/6
psycholodzy
terapeuci
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Katowicach: 1/1
Razem: 11/11

Finansowanie
Pozostałe

liczba programów oraz inicjatyw: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: druk
ulotek-2000 sztuk

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
40000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 0,00

liczba tytułów: 4
nakład: 160

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
Razem:
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40 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

533

Upowszechnianie informacji o
kampanii medialnych, dystrybucja
materiałów edukacyjnych.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świętokrzyskiego, UMWŚ

Audycja w Radio Opatów dot. kampanii pt. ,,Jeden test. Dwa
ogół społeczeństwa
życia".
Dystrybuowanie materiałów edukacyjnych w aspekcie HIV/AIDS w
lokalach gastronomicznych przy okazji 14 lutego.
Zamieszczenia na stronach internetowych informacji o profilaktyce
HIV/AIDS.

534

Podniesienie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HI
V/AIDS.
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

- Udzielanie wsparcia placówkom doskonalenia nauczycieli przy
organizacji konferencji i szkoleń z zakresu szeroko rozumniej
profilaktyki poprzez pomoc w dystrybucji materiałów
szkoleniowych, publikowanie informacji po szkoleniach i
konferencjach na stronie internetowej.
- Organizacja dnia młodzieżowego w ramach Świętokrzyskich Dni
Profilaktyki.
- Organizacja Zlotu Szkół Promujących Zdrowia w ramach
Festiwalu Zdrowia w Busku Zdroju.
- Publikowanie na stronie internetowej przykładów dobrych
praktyk z obszaru profilaktyki.
- Koordynowanie działań ogólnopolskiego programu
profilaktycznego "Profilaktyka a Ty".

535

Profilaktyka HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świętokrzyskiego

Zadanie realizowano poprzez:
ogół społeczeństwa
- organizację spotkań edukacyjnych dla podopiecznych Placówki pracownicy oświaty
Opieki Doraźnej AZYL, Zakładu Poprawczego;
- wykładów dla nauczycieli:
- współorganizowanie konkursów wiedzy pt. ,"Co musisz wiedzieć
o HIV/AIDS", "Moja wiedza o AIDS", "Razem przeciwko AIDS",
"Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń HIV. Zero dyskryminacji.
Zero zgonów z powodu AIDS";
- konkursów plastycznych;
- spotkań edukacyjnych dla młodzieży uczącej się ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

536

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki.
Przeprowadzenie wykładów, prelekcji, projekcji filmów w czasie
————————————————— Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
Pełnomocnik Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Rodzin i
Uzależnień

Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

ogół społeczeństwa

ogół społeczeństwa

STRONA 202 z 254

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

liczba programów oraz inicjatyw:
28
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

liczba programów oraz inicjatyw: 1

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

537

Realizacja programów edukacyjnych
oraz modułów realizowanych w
ramach szkoleń, kursów i warsztatów.
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

- Realizacja programów edukacyjnych oraz modułów
realizowanych w ramach szkoleń, kursów i warsztatów.
Warsztat nt. Uzależnienia dzieci i młodzieży od środków
psychoaktywnych; szkolna interwencja profilaktyczna.
Zajęcia nt. budowania postaw akceptacji i szacunku wobec osób
chorych, z problemami (m. in. zakażonych HIV):
- udzielanie konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych
nauczycieli nt. metodyki prowadzenia zajęć z uczniami nt.
profilaktyki HIV/AIDS,
- przeprowadzenie warsztatu nt. "Jak budować postawę szacunku
do samego siebie i innych?".

młodzież poniżej 15 r.ż.
liczba odbiorców: 126
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

538

Edukacja młodzieży uczącej się na
temat zachowań ryzykownych oraz
dróg przenoszenia HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie
"Nadzieja Rodzinie"

Zorganizowano zajęcia edukacyjno-warsztatowe w Ośrodkach
Leczenia Uzależnień w Pałęgach i Chęcinach oraz na Wydziale
Nauk o Zdrowiu na UJK w Kielcach. Równocześnie podjęta była
promocja zadania w formie spotów ulotek rozpropagowanych
przez studenckie Koło Naukowe Medyk z Wydziału nauk o
Zdrowiu UJK w Kielcach. Rozpropagowano około 200 różnych
ulotek uzyskanych z KC ds. AIDS oraz innych organizacji
pozarządowych działających w obszarze HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.
liczba odbiorców: 120
młodzież powyżej 15 r.ż.
liczba podmiotów realizujących
osoby podejmujące aktywność
zadanie: 2
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

539

Działania edukacyjne; warsztaty.
Działania edukacyjne; warsztaty prowadzone bezpośrednio w
————————————————— środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych.
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie
"Nadzieja Rodzinie"

osoby aktywne seksualnie
liczba zrealizowanych projektów:
osoby mające kontakty seksualne bez 1
prezerwatywy
liczba odbiorców projektu: 497
osoby mające wielu partnerów
seksualnych

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

540

Kontynuacja działalności PKD.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie
"Nadzieja Rodzinie"

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 497

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

541

Promowanie wśród lekarzy
Propagowanie przez lekarzy i doradców PKD, wśród
podstawowej opieki zdrowotnej,
zgłaszających się kobiet, idei wykonywania testów w kierunku
ginekologów i położonych wiedzy o
HIV w związku z ciążą - testy wykonało 65 kobiet.
możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom
planującym ciążę, w ciąży i ich
partnerom seksualnym.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie
"Nadzieja Rodzinie"

osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych

liczba odbiorców: 65
liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjnoedukacyjnych: 200

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

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,,Wspieranie
działalności punktów informacyjno; konsultacyjnych dla osób z
grup ryzyka oraz żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, a także
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród młodzieży uczącej
się na temat zachowań ryzykownych dróg przenoszenia wirusa
HIV".

STRONA 203 z 254

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

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

542

Szkolenia w zakresie postępowania
Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy ochrony zdrowia
poekspozycyjnego dla pracowników
dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych.
ochrony zdrowia i innych grup
zawodowych.
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych

543

Analizowanie współpracy członków
Opracowanie przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
realizatorzy Programu
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS szczegółowych zespoły wojewódzkie
Programu Zapobiegania Zakażeniom harmonogramów rocznych i sprawozdań z realizacji zadań.
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świętokrzyskiego, UMWŚ, ŚCDN,
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

liczba przeszkolonych osób: 210

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

STRONA 204 z 254

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

5 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Finansowanie

544

"Oddaj krew - sprawdź czy jesteś zdro
wy."
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie

Celem zadania było przeprowadzenie akcji poboru krwi ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z terenów wiejskich.
Podczas acji zorganizowano kampanię edukacyjno-informacyjną
wśród społeczeństwa oraz wykonywano badania w kierunku
HIV/AIDS. Akcja miała na celu pozyskiwanie nowych honorowych
dawców krwi.

ogół społeczeństwa: /1533

545

"Wakacje z kropelką" - program
edukacyjno-profilaktyczny chorób
układu krążenia dla mieszkańców
miast i wsi województwa warmińskomazurskiego promujący honorowe
krwiodawstwo i pozyskiwanie
honorowych dawców krwi.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu akcji poboru krwi
dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w celu
pozyskania nowych honorowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzono działalność edukacyjno-informacyjną oraz
wykonywano badania w kierunku HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /904

Planowana kwota: 4200,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 3000,00

546

HIV/AIDS - warsztaty dla dzieci i młod
zieży.
—————————————————
Caritas Diecezji Ełckiej

Głównym celem realizowanego zadania było podniesienie
poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród dzieci i młodzieży w
wieku od 10 do 16 lat zamieszkującej województwo warmińskomazurskie. Zorganizowano 7-dniowe warsztaty poświęcone
tematyce HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /50
młodzież powyżej 15 r.ż.: /50
Razem: /100

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 5000,00

547

Rozszerzenie działalności oświatowowychowawczej i informacyjnej w
zakresie edukacji zdrowotnej olimpiady promocji zdrowego stylu
życia PCK.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w
Olsztynie

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu olimpiady wiedzy
o zdrowiu z uwzglęnieniem zagadnień dotyczących HIV/AIDS na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego wśród młodzieży
szkolnej. Celem zadania było zwiększenie skuteczności edukacji
zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie
wśród uczniów właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych
zwłaszcza w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /2595
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1000
Razem: /3595

Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: akcje
poboru krwi - 49 akcji

Planowana kwota: 2800,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Marszałek: 3000,00

Razem:
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Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 5000,00

16 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

548

Współorganizacja konferencji "HIV?
To mnie nie dotyczy! Jak dotrzeć do
młodzieży z przekazem na temat HIV i
AIDS".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Objęcie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
konferencji "HIV? To mnie nie dotyczy! Jak dotrzeć do młodzieży
z przekazem na temat HIV i AIDS", przygotowanie i wygłoszenie
wykładu nt. zarządzania jakością w profilaktyce HIV/AIDS w
kontekście działań adresowanych do młodzieży. Sfinansowanie
druku materiałów promujących konferencję (torby, teczki, plakaty).

młodzież poniżej 15 r.ż.: 5000/5000
młodzież powyżej 15 r.ż.:
15000/15000
nauczyciele, edukatorzy zdrowotni,
itp.: 150/150
Razem: 20150/20150

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 150
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

549

Wsparcie organizacji etapu
wojewódzkiego konkursu WSSE w
Poznaniu w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazj
alnych.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Sfinansowano nagrody dla laureatów, koszty organizacji gali
ogłoszenia wyników wojewódzkiego finału konkursu ph. "Nie daj
szansy AIDS" oraz koszty druku zwycięskiej pracy konkursowej w
postaci plakatu elektrostatycznego, który był dystrybuowany do
szkół na terenie woj. wielkopolskiego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 35/35

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 5300,00
Wydatkowana kwota:
7858,17

550

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z
zakresu zwalczania AIDS i
zapobiegania HIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Celem głównym zadania było wsparcie działalności PKD w
Poznaniu w zakresie zwiększenia dostępności do anonimowego i
bezpłatnego testowania zgodnego z wytycznymi KC AIDS
poprzez wydłużenie czasu pracy punktu macierzystego i
utworzenie dwóch filii w Koninie i Lesznie. Zadanie obejmowało
również działania promocyjne.

ogół społeczeństwa: 300/888
organizacje pozarządowe: 1/1
Razem: 301/889

liczba odbiorców: 888

551

Udział w pracach Europejskiej grupy
na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Udział w projekcie 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w
zapobieganiu HIV" (Joint Action on Quality in HIV Prevention),
współfinansowanego przez Komisję Europejską - Agencja
Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC).
Celem projektu jest zwiększenie efektywności w zapobieganiu
zakażeniom HIV w Europie za pomocą praktycznych narzędzi
jakości: zapewnianie jakości (Quality Assurance; QA) i poprawa
jakości (Quality Improvement; QI).
Szkolenie w Barcelonie, ocena realizowanego zadania dot.
wsparcia funkcjonowania PKD w Poznaniu z wykorzystaniem
narzędzi jakości.

organizacje pozarządowe: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1
Razem: 2/2

liczba inicjatyw z udziałem Polski:
1

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

Razem:

40 147,38
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Finansowanie
Pozostałe

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
27289,21

Data wygenerowania: 2015-07-20

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

552

Konferencja dla młodziezy pt. "Forum
dla młodzieży z okazji Światowego
Dnia AIDS".
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Konferencja dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej o
tematyce wielomodułowej w zakresie zapobiegania HIV/AIDS z
towarzyszącymi stoiskami promocyjno-edukacyjnymi z udziałem
ekspertów w dziedzinie profilaktyki, diagnozowania i leczenia
HIV/AIDS oraz warsztatem z aktywnym udziałem osoby żyjącej z
HIV.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/100
Razem: 200/200

553

Organizacja akcji pn. "Tramwaj
profilaktyczny HIV".
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

W trakcie akcji pn. "Tramwaj profilaktyczny HIV" oraz trasy
ogół społeczeństwa: /900
objazdowej zabytkowego tramwaju ulicami Szczecina, grupa
edukatorów przeprowadzi rozmowy i minikonkursy nt.
zapobiegania HIV w połączeniu z dystrybucją ulotek informacyjnoedukacyjnych.

554

Uruchomienie tymczasowego Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego HIV.
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Tymczasowy Punkt Konsultacyjno-Diagmostyczny działał przy
Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych SP
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z pełną
standardową obsługą i poradnictwem przed i po badaniu.

555

Szkolenia skierowane do różnych
Szkolenia ptrzeprowadzone wśród pracowników systemu ochrony pracownicy ochrony zdrowia
grup docelowych w zakresie
zdrowia (pielęgniarek, lekarzy), służb mundurowych (policjantów) pracownicy oświaty
zapobiegania zakażeniom HIV.
oraz pracowników ośwaty (nauczycieli).
służby mundurowe
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Finansowanie
Pozostałe

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

liczba odbiorców: 900

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
11103,20
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 103,00

ogół społeczeństawa: 400/200

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
16069,76
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00
liczba zrealizowanych projektów:
8
liczba odbiorców projektu: 482
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 482
Razem:
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Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
8680,52
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 680,00

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15294,00

51 147,48

Data wygenerowania: 2015-07-20

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

556

Działania edukacyjne wśród osób
zakażonych HIV, ich bliskich i rodzin.
—————————————————
Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

557

558

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Organizacja wykładów, warsztatów dla pielęgniarek, lekarzy
specjalizujących się, studentów, osób żyjących z HIV i ich rodzin.
Stałe dyżury wolontariuszy (osoby żyjące z HIV, pracownik
socjalny, dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog, specjalista terapii
uzależnień) w poradni profilaktyczno-leczniczej.

Finansowanie
Pozostałe

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną
przcownicy ochrony zdrowia

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
NGO: 0,00

Szkolenia dla pracowników
Cykl 30 szkoleń w zakresie m.in. profilaktyki HIV/AIDS dla
największych budów w regionie
pracowników największych budów w regionie wrocławskim,
wrocławskim, podwykonawców,
podwykonawców, okolicznej ludności.
okolicznej ludności.
—————————————————
Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną

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

Przeprowadzenie szkoleń dla
W roku 2014 przeprowadzono szkolenia dla pracowników
pracowników punktów konsultacyjno-d Punktów Konsulatcyjno-Diagnostycznych we Wrocławiu,
iagnostycznych.
Wałbrzychu i Zgorzelcu.
—————————————————
Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

doradcy PKD

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Organizacja międzynarodowej
konferencji nt. redukcji szkód ze
szczególnym uwzględnieniem
substytucji.
—————————————————
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP
ZOZ, Stowarzyszenie "Podwale
Siedem", Stowarzyszenie MAR,
Gmina Wrocław

W maju 2014 roku we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa,
interdyscyplinarna konferencja na temat redukcji szkód. Wzięło w
niej udział ponad 200 osób: terapeutów, lekarzy, samorządowców,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, pracowników
oświaty. Przez 3 dni kilkudziesięciu wybitnych wykładowców z
Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych dyskutowało o
najistotniejszych problemach związanych z leczeniem uzależnień i
redukcja szkód związanych z przyjmowaniem narkotyków, w tym
również nt. zakażeń HIV. Konferencja pod patronatem Wojewody
Dolnośląskiego i Rektora Uniwersytetu Medycznego.

560

Poszerzenie oferty PD o badania w
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny we Wrocławiu wykonuje
kierunku kiły, rzeżączki, HCV, HBV,
badania w kierunku kiły, rzeżączki, HCV, HBV, chlamydiozy.
chlamydiozy.
—————————————————
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP
ZOZ, Stowarzyszenie "Podwale
Siedem"

organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
służby mundurowe
środowiska opiniotwórcze

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
NGO: 0,00
Urząd Miasta: 0,00

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
2500/2500
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
Razem: 2500/2500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
NGO: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Razem:
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
1. Zwiększenie dostępności do
testowania w kierunku HIV.
2. Monitoring realizacji zadań z
zakresu profilaktyki realizowany przez
samorządy gminne.
—————————————————
Kujawsko - Pomorski Urząd
Wojewódzki

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

1. Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnodiagnostycznego.
2. Opracowanie narzędzia do przeprowadzania monitoringu coroczna analiza danych.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
Wojewoda: 30000,00
Razem:
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

562

Organizacja konferencji informacyjnoszkoleniowej.
—————————————————
Towarzystwo "Nowa Kuźnia w
Lublinie"

Organizacja konferencji informacyjno-szkoleniowej dla
Przedstawiciele podmiotów
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji zajmujacych się problematyką
pozarządowych oraz innych podmiotów z terenu województwa
HIV/AIDS: 25/15
lubelskiego zajmujących się problematyką HIV/AIDS.

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

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00

563

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację wybranych grup
zawodowych i społecznych
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym "AGAPE" w
Lublinie

Przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia powinny
uwzględniać : promocję zdrowego stylu życia w zakresie
przeciwdziałania zakażeniom HIV, informacje dot. profilaktyki w
zkaresie HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialnych zachowań,
propagowanie rzetelnych i aktualnych informacji w zakresie
problematyki HIV/AIDS.

liczba odbiorców: 171
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
grup szkoleniowych - 7

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
pozafinansowe - kadra

564

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację wybranych grup
zawodowych i społecznych.
—————————————————
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w
Lublinie

Przeprowadzonie cyklu szkoleń skierowanych do młodzieży szkół młodzież poniżej 15 r.ż.
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia uwzględniały :
młodzież powyżej 15 r.ż.
promocję zdrowego stylu życia w zakresie przeciwdziałania
zakażeniom HIV, informacje dot. profilaktyki w zkaresie HIV/AIDS,
promowanie odpowiedzialnych zachowań, propagowanie
rzetelnych i aktualnych informacji w zakresie problematyki
HIV/AIDS.

liczba odbiorców: 42
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: realizacja
programu szkoleniowego - 75
godzin

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat

565

Wsparcie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych.
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym "AGAPE" w
Lublinie

Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku
HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
516

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne

Razem:

39 000,00

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

ogół społeczeństwa: 500/516
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

566

Dofinansowanie działań edukacyjno profilaktycznych na rzecz
przeciwdziałania zakażeniom HIV.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej - Oddział Terenowy w
Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12 b.

Organizacja otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych oraz dofinansowanie realizacji zadań w zakresie
przeciwdziałania zakażeniom HIV:
"Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. - X edycja programu
edukacyjnego":
Podczas prowadzonych warsztatów młodzież miała możliwość
zapoznania się z fachową, rzetelną wiedza na temat medycznych,
społecznych, psychologicznych i prawnych aspektów zakażenia
oraz możliwości jego uniknięcia.

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną
ogółem: /308
Razem: /308

liczba szkoleń/działań: 9
liczba odbiorców: 308
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 4960,00
Wydatkowana kwota:
4960,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

567

Dofinansowanie działań edukacyjnoprofilaktycznych na rzecz
przeciwdziałania HIV.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej - Oddział Terenowy w
Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12 b.

Organizacja otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
zakażeniom HIV w ramach posiadanych środków finansowych.
"Młodość wolna od uzależnień - akcja edukacyjna podczas XX
edycji festiwalu Przystanek Woodstock".
Działania podejmowane w ramach działania miały na celu:
- popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz
profilaktyki zakażeń HIV;
- kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia tytoniu, picia
alkoholu, zażywania środków zmieniających świadomość;
- propagowanie wśród uczestników mody na życie w świecie
wolnym od uzależnień.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną
ogółem: /6000
Razem: /6000

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 6000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 2610,00
Wydatkowana kwota:
2610,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

568

Aktualizacja informacji w zakresie
przeciwdziałania HIV/AIDS.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS na
stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o stronach internetowych na temat HIV/AIDS, telefony
zaufania, bieżące komunikaty.

ogół społeczeństwa

569

Informacja o punktach konsultacyjnodiagnostycznych na terenie
województwa lubuskiego.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

Aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat dostępności do
punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa
lubuskiego.

ogół społeczeństwa

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2

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

570

Udział pracownika Lubuskiego Urzędu Planowanie wspólnych działań, sporządzanie harmonogramów i
Wojewódzkiego w pracach Zespołu
sprawozdań z realizacji programu.
Koordynującego realizację Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Lubuskim.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

zespoły wojewódzkie

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 2

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

Razem:

7 570,00
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Finansowanie
Pozostałe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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571

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat
HIV/AIDS.
—————————————————
Fundacja ARKA; Fundacja "Arka
Nadziei"; MSP "Słyszę Serce"; PTOZ
Oddział Terenowy w Łodzi; Wojewoda
Łódzki

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie
warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W 2014 r. w
ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców, studentów
i absolwentów kierunków psychologii i resocjalizacji,
funkcjonariuszy służby więziennej, osadzonych w Zakładzie
Karnym nr 2 w Łodzi oraz kobiet i mężczyzn, którzy podjęli
leczenie uzależnień.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1074
funkcjonariusze służby więziennej: /11
kobiety i mężczyźni, którzy podjęli
leczenie uzależnień: /60
osadzeni w Zakładzie Karnym nr 2 w
Łodzi: /34
rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: /324
Razem: /1503

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 82
liczba odbiorców: 1503
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Razem:
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Planowana kwota:
72512,00
Wydatkowana kwota:
72512,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
Wojewoda: 61999,00
NGO: 10513,00
72 512,00
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

572

1. Włączenie się w Ogólnopolskie
Kampanie organizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.
2. Włączanie się w
wojewódzkie/regionalne działania
podejmowane w zakresie tematyki
HIV/AIDS np. kampanie społeczne,
konferencje, warsztaty, szkolenia, itp.

Angażowanie jednostek samorządu terytorialnego województwa
małopolskiego w podejmowane inicjatywy/działania w zakresie
HIV i AIDS.
Włączanie się w realizację przedsięwzięć o szerokim zasięgu i
ewentualne wsparcie finansowe tych działań, tj. np. obchodów
Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV, Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych i innych inicjatyw podejmowanych
w województwie małopolskim.
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących tematyki HIV/AIDS
————————————————— organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
MUW

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
członkowie Zespołu ds. realizacji
Programu w woj. małopolskim

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wysłanej e-korespondencji do
jednostek samorządu
terytorialnego - 199

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 57,30
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

573

1. Bieżąca aktualizacja materiałów w
zakresie HIV/AIDS na stronie
internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, w
zakładce ZDROWIE.
2. Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
wydawanych przez Krajowe Centrum
ds. AIDS.
—————————————————
MUW

Aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka
Zdrowie, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 681 odsłon i 424
wejścia na stronę internetową
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.

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

574

Promocja na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, w
zakładce ZDROWIE, Punktów Konsult
acyjno-Diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV.
—————————————————
MUW

Promocja na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie: Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych prowadzących anonimowe i
bezpłatne testowanie w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 681 odsłon i 424
wejścia na stronę Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie, zakładka Zdrowie,
Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
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575

1. Praca w Wojewódzkim Zespole ds.
realizacji Programu.
2. Współpraca z podmiotami
realizującymi Program, w tym z
Krajowym Centrum ds. AIDS.
3. Realizacja zadań wynikających z
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
4. Wymiana informacji poprzez
współorganizowanie spotkań, szkoleń,
kampanii edukacyjno-informacyjnych.
—————————————————
MUW

Praca w Zespole ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim
powołanym przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem z 16
października 2012 roku w celu zintegrowania realizacji zadań
określonych w Harmonogramie. Współpraca z przedstawicielami
podmiotów powołanych do pracy w Zespole. Udział w spotkaniach
Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia Departament Zdrowia
Publicznego, zwrócono uwagę na kwestie dotyczące
przygotowania corocznej sprawozdawczości, tj. harmonogramów i
sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Krajowe Centrum ds. AIDS
realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
Ministerstwo Zdrowia

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 8

Razem:
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Planowana kwota: 120,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

57,30

Data wygenerowania: 2015-07-20

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Finansowanie

576

Zorganizowanie spotkania
dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Otwarte spotkanie z Członkami Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz
zaproszonymi gośćmi m.in.: Anną Marzec-Bogusławską dyrektorem KC ds. AIDS, Mirosławem J. Wysockim - dyrektorem
NIZP-PZH oraz briefing prasowy dot. wydania raportu pn.
"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu".
Udział NGO i instytucji działających w obszarze HIV/AIDS w
piknikach zdrowia - konsultacje, dystrybucja ulotek.

ogół społeczeństwa

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

577

Podejmowanie działań w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

1. Zorganizowanie 4 posiedzeń Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
2. Opracowanie raportu "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania
AIDS na Mazowszu".

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

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

578

Udostępnianie informacji na temat
placówek świadczących pomoc dla
osób żyjących z HIV/AIDS.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Raport "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu" podmioty realizujące Program na
zawiera informacje o funkcjonujących Punktach Diagnostycznopoziomie gmin
Konsultacyjnych oraz NGO działających w obszarze HIV/AIDS.
Raport został udostępniony jednostkom samorządu terytorialnego
przez członków Zespołu - przedstawicieli konwentu powiatów oraz
konwentu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pozostałe

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: 2015-07-20

Opolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

579

Światowy Dzień AIDS.
Wystawienie flagi z czerwoną kokardką - symbolem solidarności z
————————————————— chorymi na AIDS, na okres 1 tygodnia w holu Urzędu
Pracownik Wydziału Polityki
Wojewódzkiego z okazji Światowego dnia AIDS.
Społecznej i Zdrowia

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

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

580

Zapewnienie odpowiedniego dostępu Aktualizowanie zakładki dotyczącej HIV/AIDS.
do informacji z wykorzystaniem strony
internetowej urzędu.
—————————————————
Pracownik Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu

ogół społeczeństwa

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

581

Promowanie Opolskiego Dnia
Testowania HIV.
—————————————————
Pracownik Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu

ogół społeczeństwa

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

582

Współdziałanie w ramach
Współpraca w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
członkowie zespołu
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
Krajowego Programu Zapobiegania
AIDS.
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Pracownik Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu

Zamieszczenie na stronie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego komunikatu o możliwości
bezpłatnego wykonania testu na HIV w Punktcie KonsultacyjnoDiagnostycznym w Opolu.
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
3

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

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

583

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Współpraca z partnerami tworzącymi
Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakazeniom
HIV i Zwalczania AIDS mająca na
celu m.in. zwiększenie świadomości
nt. HIV/AIDS i przyjmowania
substancji psychoaktywnych.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

W ramach współpracy Zespołu miały miejsce:
- szkolenia dla pracowników i funkcjonariuszy cywilnych policji
zorganizowane przez KWP w Rzeszowie,
- szkolenia dla uczniów w szkołach gimnazjalnych,
- szkolenia dla rodziców uczniów gimnazjum.

Finansowanie
Pozostałe

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /991
służby mundurowe: /1301
rodzice dzieci w wieku gimnazjalnym:
/250
Razem: /2542

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

584

Działania związane z "Europejskim
Tygodniem testowania w kierunku
HIV".
Działania związane z kampanią
"Jeden test.Dwa życia".
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Przekazanie z rezerwy Wojewody Podlaskiego środków
finansowych na realizację przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną działań związanych z "Europejskim Tygodniem
testowania w kierunku HIV" oraz kampanią "Jeden test. Dwa
życia".

585

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV Współudział w organizacji "Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
/AIDS.
HIV/AIDS".
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

586

Informacja nt. "Europejskiego
Zamieszczanie na stronie internetowej oraz w siedzibie
ogół społeczeństa
Tygodnia Testowania na HIV".
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji nt. "Europejskiego
————————————————— Tygodnia Testowania na HIV".
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

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

587

Przekazywanie informacji Jednostkom Przekazywanie Jednostkom Samorządu Terytorialnego informacji
Samorządu Terytorialnego o
o zakażeniach HIV i zwalczaniu AIDS otrzymywanych z
zakażeniach HIV i zwalczaniu AIDS.
Krajowego Centrum ds. AIDS.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego

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

588

Pozafinansowe wpieranie Punktu
Zaangażowanie w działania związane ze znalezieniem lokalu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Bia przeznaczonego na działalność Punktu Konsultacyjnołymstoku.
Diagnostycznego w Białymstoku.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

klienci PKD ich rodziny i bliscy
ogół społeczeństwa

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

ogół społeczeństwa

młodzież powyżej 15 r.ż.
pracownicy oświaty

STRONA 232 z 254

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

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

589

Udział w spotkaniach Wojewódzkiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
Realizacja działań wynikających z
członkostwa w Zespole.
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Udział w spotkaniach roboczych dotyczących bieżących spraw
związanych z planowanymi działaniami w ramach realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na lata 2012 - 2016.
Działania związane z anonimowym testowaniem w kierunku HIV
dla kobiet ciężarnych w ramach realizacji ,,Programu
zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata
2012-2016".

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia

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

Razem:
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10 000,00

Data wygenerowania: 2015-07-20

Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

590

Organizacja zajęć, skierowanych do
Organizacja zajęć, skierowanych do grup docelowych, służąca
odpowiednio wybranych grup docelow wzrostowi poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS.
ych.
—————————————————
Gminna Komisja ds Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

mieszkańcy Gminy Przodkowo

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 1480

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Urząd Gminy: 2400,00

591

Konkurs Małych Form Teatralnych.
Konkurs Małych Form Teatralnych "Młodzież wobec zagrożenia
————————————————— HIV/AIDS" oraz druk ulotek o zagrożeniach HIV/AIDS.
Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim

pracownicy oświaty
uczniowie

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbirców - 41

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

592

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS.
Organizacja i przeprowadzenie VI Miejsko - Powiatowa Olimpiada młodzież poniżej 15 r.ż.
————————————————— "Wiedzy o HIV/AIDS".
młodzież powyżej 15 r.ż.
IV Liceum Ogólnokształconce w
Słupsku

593

Dzialania edukacyjno-profilaktyczne.
Akcje informacyjne (plakaty, ulotki), lekcje biologii i edukacji dla
————————————————— bezpieczeństwa, lekcje wychowawcze, Olimpiada "Promocja
Szkól Powiatu Chojnickiego
Zdrowego Stylu Życia PCK", które miały miejsce w szkołach
powiatu chojnowskiego.

594

Dzialania mające na celu wzrost
poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS.
—————————————————
Szkoły powiatu Bytowskiego

595

Działania profilaktyczne podejmowane Działania profilaktyczne:
w powiecie lęborskim.
- programy dot. zapobiegania uzależnieniom,
- konkurs,
- przygotowanie przez uczniów referatów i plakatów,pogadanki z
uczniami na temat dróg zakażenia wirusem HIV,
- prelekcje i scenki teatralne związane z tematyka HIV/AIDS ,
————————————————— - obchody Światowego Dnia AIDS.
Szkoły Powiatu Lęborskiego

uczniowie: /1950

Promocja zdrowego stylu życia w zakresie przeciwdziałania
uczniowie: /747
zakażeniom HIV i propagowanie rzetelnych i aktualnych informacji
w zakresie problematyki HIV/AIDS - zadanie realizowane w
szkołach powaitu bytowskiego.
uczniowie : /2022
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Urząd Miasta: 439,00
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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 500,00
Sponsor prywatny: 300,00

596

Działania służące wzrostowi poziomu Prowadzenie pogadanek informacyjno-profilaktycznych na
wiedzy na temat HIV/AIDS.
otwartych spotkaniach z młodzieżą . Spotkania integracyjne
————————————————— promujące zdrowy styl życia.
Gminy Ośrodek Pomocy Socjalnej w
Prachowie, Zespół Szkół w Prchowie

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

597

Działania służące wzrostowi poziomu Przeprowadzenie warsztatowych/zajęć edukacyjnych i konkursu
wiedzy na temat HIV/AIDS.
wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży gdańskich szkół
————————————————— gimnazjalnych.
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

młodzież poniżej 15 r.ż.: /142

598

Działania służące wzrostowi poziomu
wiedzy na temat HIV/AIDS.

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie HIV/AIDS, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

—————————————————
Centrum Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Malborku

liczba odbiorców: 440

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 978,00

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

liczba odbiorców: 794

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

599

Edukacja środowiska lokalnego w
zakresie HIV/AIDS.
—————————————————
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie

Edukacja środowiska lokalnego poprzez organizowanie pikników, środowisko lokalne: /2000
obchodów Światowego Dnia AIDS, Dnia Zdrowia itp.
Zajęcia edukacyjne w szkołach, quizy oraz teatraliów dotyczących
profilaktyki.

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

600

Konkurs "Wiedzy na temat AIDS".
—————————————————
,Starostwo powiatowe w Tczewie
,Urzad Miasta w Tczewie Gimnazjum
nr1

Programy edukacyjno-profilaktyczne tj. :Konkurs "Wiedzy na
temat AIDS" w ramach Światowego Dnia AIDS,VII Powiatowy
Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem ,,Uzależnienie
wokół nas" organizowane z Państwowy Inspekcją Sanitarną.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /31
młodzież powyżej 15 r.ż.: /20
Razem: /51

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe: 1,00

601

Powiatowy Konkursu "Wiedzy o AIDS" Organizacja corocznego Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV i
dla uczniów szkół
AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyń kwidzyńskiego.
skiego.
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
we współpracy z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Kwidzynie

młodzież powyżej 15 r.ż.: /21

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

602

Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 201 "Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 2014" - program służący
4.
wzrostowi poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1127

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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603

Profilaktyka prozdrowotna "HIV/AIDS Profilaktyka prozdrowotna "HIV/AIDS - STOP" - program służący
- STOP".
wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS.
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Malborku

młodzież poniżej 15 r.ż.: /800

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

604

Profilkatyka HIV/AIDS skieroowana do
róznych grup docelowych.
—————————————————
plscówki oświatowe w Pszczólkach,
Poradnia K w Pszczółkach

młodzież poniżej 15 r.ż.: /158
młodzież powyżej 15 r.ż.: /272
kobiety ciężarne: /60
Razem: /490

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

605

Program profilaktyczny "Zażywanie
Przedstawienie programu profilaktycznego "Zażywanie
narkotyków stwarza zagrożenie
narkotyków stwarza zagrożenie zarażeniem się HIV".
zarażeniem się HIV."
—————————————————
Teatr KURTYNA Krakow

młodzież powyżej 15 r.ż.: /116

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Gminy: 1050,00

606

Przeprowadzenie zajęć
Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
profilaktycznych wśród uczniów szkól drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
Powiatu Kwidzyńskiego.
szkolne programy edukacyjno-wychowawcze.
Przygotowanie do konkursu
powiatowego o tematyce HIV/AIDS.
—————————————————
Szkoły Powiatu Kwidzyńskiego

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

607

Przygotowanie konkursu "Wiedzy o
HIV/AIDS" oraz pogadanki na godz.
wychowawczych.
—————————————————
Szkoły w Gminach w powiecie
starogardzkim

Konkurs "Wiedzy o HIV/AIDS" oraz przekaywanie informacji na
godz. wychowawczych - realizacja działań w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową i edukacji
seksualnej w ramach podstawy programowej na wszystkich
poziomach kształcenia.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /392

608

Wzmocnienie realizacji działań w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
chorób przenoszonych drogą płciową i
edukacji seksualnej.

Wzmocnienie realizacji działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
chorób przenoszonych drogą płciową i edukacji seksualnej.
Działania edukacyjne w ramach profilaktyki zakażeń
przenoszonych drogą płciową.

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

Zajęcia profilaktyczne HIV/AIDS.
Zajęcia profilaktyczne prowadzone w ramach programu
————————————————— szkolnego, w skład zajęć wchodziły m.in. konkursy, opracowanie
Szkoły Gminy Pruszcz Gdański
gazetek szkolnych .

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

Konkurs "Wiedzy o AIDS", wystawy, pogadanki, gazetki
tematyczne.
Edukacja prowadzona przez pielęgniarki szkolne oraz
nauczycieli przyrody, biologi i wychowania do życia w rodzinie.
Edukacja prowadzona przez lekarzy ginekologów i pielęgniarki,
położne dla kobiet ciężarnych w miejscowej Poradni K.

—————————————————
Szkoły powiatu koscierskiego

609
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liczba odbiorców: 1536

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

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

liczba odbiorców: 3401

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

610

Konkursy.
Konkursy:
————————————————— - XI edycja Wojewódzkiego Konkursu "Wiedzy o AIDS" i na temat
Szkoły Miasta Kwidzyn
uzależnień,
- "Dobry Wybór" - program profilaktyczno-wychowawczy .

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

liczba odbiorców: 660

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

611

Szkolenie
Szkolenie pn. "Ryzykowne zachowania wśród młodzieży.
————————————————— Profilaktyka uzależnień i HIV/AIDS".
Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim

pielegniarki
pedagodzy
psycholodzy

liczba odbiorców: 35

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Starostwo Powiatowe:
646,00

612

Działania informacyjne w zakresie HIV Prowadzenie działalności profilaktycznej w kierunku zapobiegania ogół społeczeństwa
/AIDS.
HIV/AIDS, dystrybucja materiałów edukacyjnych, udzielanie
————————————————— informacji.
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w
Chojnicach

613

Działania służące zapewnieniu
odpowiedniego dostępu do informacji,
edukacji i usług w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS.
—————————————————
Gmina Cedry Wielkie, Żuławski
Ośrodek Kultury i Sportu,

Przeprowadzenie ankiety pozwalającej na określenie poziomu
młodzież powyżej 15 r.ż.
wiedzy uczniów na temat HIV/AIDS oraz ich postaw wobec ludzi
ogół społeczeństwa
zakażonych.
Zorganizowanie kampanii profilaktycznych w miejscach
uczęszczanych przez młodzież..
Druku i dystrybucja materiałów profilaktycznych adresowanych do
różnych grup docelowych.

614

Działania służące usprawnieniu opieki
nad kobietami w wieku prokreacyjnym
i w ciąży.
—————————————————
Urząd Miejski w Brusach

Promowanie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych wiedzy o możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV kobietom planującym ciążę, w ciąży i
partnerom seksualnym tych kobiet, w tym w szczególności
zalecenia wykonania testu kobietom w ciąży.

615

616

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 0,00
liczba odbiorców: 1340

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

lekarze ginekolodzy/położnicy
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
położne

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

Usprawnienie opieki nad kobietami w Informowanie kobiet w ciąży, planujących ciąże oraz ich
wieku prokreacyjnym i w ciąży.
partnerów o możliwości wykonania testu w kierunku zakażenia
————————————————— HIV.
Urząd Miejski w Brusach

Kobiety w wieku prokreacyjnym
planujące ciążę i w ciąży: /4000

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

Kampania "Bezpieczne Gruchanie".

Studenci: /1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 7500,00

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do studentów z gdańskich uczelni
————————————————— wyższych "Bezpieczne Gruchanie".
Fundacja Pomorski Dom Nadziei
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617

Kontynuacja i poszerzenie oferty
Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych mieszkańców
programowej dla osób zakażonych
Gdańska.
HIV w zakresie kształtowania postaw
samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliżs
zych.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 42,00
Urząd Miasta: 6094,00

618

Kontynuacja i poszerzenie oferty
Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych
programowej dla osób zakażonych
(mieszkańców Gdańska).
HIV w zakresie kształtowania postaw
samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliżs
zych.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /6

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

619

Wsparcie skierowane do osób
zakażonych HIV, chorych na AIDS,
ich rodzin i bliskich.

osoby zakażone HIV: /16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 6000,00

Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i
ich bliskich.

—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei
620

Działalność Zespołu ds. realizacji
Współpraca i onitoring zadań realizowanych w zakresie
Krajowego Programu Zapobiegania
zapobiegania HIV/AIDS w woj .pomorskim.
Zakażenia HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Pomorski Urząd Wojewódzki

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie: /1
Razem: /1

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

621

Monitoring zadań realizowanych w
Działania podjęte w celu monitorowania zadań realizowanych w
zakresie zapobiegania HIV/AIDS w G zakresie zapobiegania HIV/AIDS w Gdańsku.
dańsku.
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku

realizatorzy Programu: /1
zespoły wojewódzkie: /1
Razem: /2

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

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

622

Konferencja "HIV/AIDS więcej wiesz, Konferencja "HIV/AIDS więcej wiesz, mniej ryzykujesz"
mniej ryzykujesz".
skierowana do nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych,
————————————————— pedagogów szkolnych.
Śląski Urząd Wojewódzki

nauczyciele, pielęgniarki szkolne,
pedagodzy: 100/85

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1946,80
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

623

Udział w kampaniach dotyczących
HIV/AIDS realizowanej przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

ogół społeczeństwa

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

624

Warsztaty " HIV/AIDS jest problem
Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
czy go nie ma?".
prowadzone przez przeszkolonych doradców HIV/AIDS ————————————————— tematyka HIV/AIDS, zachowania seksualne oraz narkotyki.
Śląski Urząd Wojewódzki

młodzież powyżej 15 roku życia:
30/25

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
110,24
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

625

Szkolenia z zakresu postępowania po
ekspozycyjnego.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

Udział w kampanii "Jeden test. dwa życia" realizowanej przez
Krajowe Centrum ds. AIDS mającej na celu wzrost poziomu
wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiany
postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za
zdrowie i życie.

Szkolenia z zakresu postępowania poekspozycyjnego - informacje pracownicy ochrony zdrowia
przekazywane podczas organizowania konferencji i
pracownicy socjalni
szkoleń/warsztatów edukacyjnych skierowane do różnych grup
służby mundurowe
odbiorców, w szczególności narażone na ryzyko zakażenia w
swojej pracy zawodowej.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

626

Współpraca z przedstawicielami
jednostek administracji samorządowej
.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

Kontakt z przedstawicielami jednostek administracji
samorządowej w celu określenia możliwości realizacji zadań
wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym
na lata 2012-2016.

podmioty realizujące Program na
poziomie gmin

627

Monitoring prasy
Przygotowywanie i opracowywanie przeglądów prasy w zakrwesie przedstawiciele administracji rządowej
————————————————— tematyki HIV/AIDS.
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Razem:
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Data wygenerowania: 2015-07-20

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

628

"Świętokrzyskie Dni Profilaktyki".
"Świętokrzyskich Dni Profilaktyki" - włączenie działań Konsultanta
————————————————— Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Konsultanta
Urząd Wojewódzki Kielce
Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa w
przedmiotowa akcję profilaktyczną.

ogół społeczeństwa

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

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

629

Wykłady.
Prelekcje, wykłady podczas zorganizowanych "Świętokrzyskich
————————————————— Dni Profilaktyki"
Urząd Wojewódzki Kielce

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
ogół społeczeństa

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 1500

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

630

Działania Konsultanta Wojewódzkiego Działania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób
w dziedzinie chorób zakaźnych.
zakaźnych zmierzające do wzrostu poziomu wiedzy i
————————————————— zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS.
Urząd Wojewódzki Kielce

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
ogół społeczeństa

liczba szkoleń: 5
liczba akcji/informacji: 1
liczba uczestników szkoleń: 400

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

Razem:
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Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

631

Kampanie, akcje informacyjnoDziałania podejmowane w ciagu całego roku 2014 skierowane do
edukacyjne, dystrybucja materiaów
róznych grup społecznych.
edukacyjno-informacyjnych w ciągu
całego okresu sprawozdawczego.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

ogół społeczeństwa
dzieci i młodzież województwa warmmaz: 2000/2000
Razem: 2000/2000

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
150,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - kadra

632

Obchody Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

ogół społeczeństwa
dzieci i młodzieź województwa warmmaz: 1000/1000
członkowie Zespołu ds HIV/AIDS: 2/2
pracownicy medyczni, socjalni: 90/90
Razem: 1092/1092

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4
Wskaźnik dodatkowy 1:
konferencje-2

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra

633

Usprawnienie opieki nad kobietami w W ramach zadania dot. usprawnienia opieki nad kobietami w
wieku prokreacyjnym, w ciaży i
wieku prokreacyjnym, w ciaży i planująch ciążę odbyła się
planująch ciążę.
konferencja szkoleniowa dla położnych.
—————————————————
Warmińsko- Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

pracownicy medyczni: 71/71

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1:
konferencja-1

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

634

Pozyskiwanie, zakup materiałów
edukacyjno-Informacyjnych dot. HIV/A
IDS.
—————————————————
Warmińsko- Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /100
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /1000
osoby powyżej 50 r.ż.: /150
Razem: /2250

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 2250
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
150,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

635

Współpraca z poszczególnymi
Organizacja szkoleń i konferencji dot. HIV/AIDS ze szczegółnym
grupami zawodowymi.
uwzględnienie pracowników medycznych.
—————————————————
Warmińsko- Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

osoby powyżej 50 r.ż.: 50/50
pracownicy MOPS/GOPS: 20/20
docelowe grupy zawodowe
pracownicy medyczni: 230/230
Razem: 300/300

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 320
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
5500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Współpraca z instytucjami, organizacjami. dystrybucja materiałów
edukacyjno-informacyjnych w celu podniesienia śwaidomosci,
wiedzy społeczeństwa nt. HIV/AIDS, udział w Konferencji z okazji
Światowego Dnia HIV/AIDS, organizacja konferencji dla
pracowników medycznych, socjalnych i ogółu społeczeństwa.

Zakup, pozyskiwanie oraz dystrybucja materiałów edukacyjnoinformacyjnych.
Przekazywanie materiałów edukacyjnych do szkół, placówek
szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej.
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Akcje informacyjno-edukacyjne
skierowane do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

w ramach akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miąła
miejsce dystrybucja materiałów dot. HIV/AIDS na terenie szkół i
ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka przez
pracowników medycznych i pracowników socjalnych.

młodzież powyżej 15 r.ż.,: /500
liczba tytułów: 7
osoby przed inicjacją seksualną,: /100 nakład: 3000
pedagodzy, rodzice: 150/150
Razem: 150/750

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Razem:
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Data wygenerowania: 2015-07-20

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

637

Współfinansowanie druku plakatu dla Współfinansowanie druku plakatu dla gimnazjalistów, w ramach
gimnazjalistów w ramach organizacji
organizacji wojewódzkiego konkursu na plakat pod nazwą - "NIE
wojewódzkiego konkursu na plakat.
DAJ SZANSY AIDS".
—————————————————
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

młodzież poniżej 15 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
497,23
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

638

Zakup nagród dla gimnazjalistów w
Zakup nagród dla gimnazjalistów wielkopolskich w ramach
ramach organizacji wojewódzkiego
organizacji wojewódzkiego konkursu na plakat - "NIE DAJ
konkursu na plakat.
SZANSY AIDS".
—————————————————
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

młodzież poniżej 15 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
443,42
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

639

Zapobieganie zakażeniom HIV
poprzez sfinansowanie anonimowych,
bezpłatnych testów w kierunku HIV
połączonych z poradnictwem.

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

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

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

Wspieranie (finansowe i pozafinansowe) PKD wykonującego
anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z
poradnictwem około testowym, wg obowiązujących standardów
Krajowego Centrum ds. AIDS.

—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia z siedzibą w Lublinie, ul.
Sekutowicza 3/9, 20-152 Lublin
640

Wspieranie działań zmierzających do Projekt mający na celu wsparcie działań zmierzających do
podniesienia wiedzy skierowane do
podniesienia wiedzy skierowane do osób zakażonych HIV,
osób zakażonych HIV, poprzez
poprzez zapewnienie im pomocy psychologicznej.
zapewnienie im pomocy psychologicz
nej.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia z siedzibą w Lublinie, ul.
Sekutowicza 3/9, 20-152 Lublin

Razem:
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Data wygenerowania: 2015-07-20

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2014

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

641

Kampania społeczno - edukacyjna
"Znamy się! Mamy zero szans na HIV
".
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu
ogół społeczeństwa: 1000/1000
Wojewódzkiego w Szczecinie począwszy od października 2013 r. gimnazjaliści: 100/59
do końca września 2014 r. przeprowadził kampanię społeczno Razem: 1100/1059
edukacyjną "Znamy się! Mamy zero szans na HIV", której celem
było zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji i edukacji
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla młodych osób z województwa
zachodniopomorskiego. Działania związane z kampanią to
promocja poprzez różne systemy informacyjne, dystrybucja
materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz zajęcia warsztatowe i
konkursy przekazujące rzetelną wiedzę w zakresie HIV/AIDS.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 7500,00
Wydatkowana kwota:
4262,66
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 4262,00

642

Udział w "Ogólnopolskim Głosie Profil
aktyki".
—————————————————
Zachodnipomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

Udział w "Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki" - projekt miał na celu
m.in. wzmocnienie asertywnych postaw młodzieży przeciw
uzależnieniom i przemocy dzięki integrującej roli obywateli oraz
instytucji. Stoisko z materiałami profilaktycznymi.

ogół społeczeństwa: /100

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

643

"HIV nie wybiera Ty możesz".
—————————————————
Ośrodek Rehabilitacyjno Postresocjalizacyjny w Darżewie Stowarzyszenie Solidarni Plus

Projekt był bezpośrednio skierowany do mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego w szczególności do
pracowników opieki społecznej ze Szczecinka, Bobolic, Barwic,
Polanowa i Koszalina, pracowników i osadzonych w ZK w Starym
Bornym oraz ZK w Koszalinie, pracowników i podopiecznych
schronisk dla bezdomnych w Koszalinie i Świdwinie (szkolenia),
jak również studentów z Koszalina (partyworking) oraz wszystkich
chętnych chcących wziąć udział w sobotach tematycznych "Z
HIV/AIDS na Ty". Głównym celem przedsięwzięcia było
ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV m. in. poprzez
zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i
usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/182
osoby bezpośrednio lub pośrednio
związane z osobami zakażonymi:
100/378
Razem: 200/560

liczba szkoleń/działań: 19
liczba odbiorców: 560
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
6180,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 6180,00
NGO: 4050,00

644

"Nie ma tolerancji dla nietolerancji".
—————————————————
Fundacja Motywacja i Działanie w
Międzyzdrojach

Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Projekt
otrzymał rekomendację Krajowego Centrum ds. AIDS jako
specjalistyczne narzędzie profilaktyki zgodne z aktualnym stanem
wiedzy, wiarygodne merytorycznie oraz adekwatne dydaktycznie
dla wieku rozwojowego uczniów szkół gimnazjalnych. Projekt
wybrany z uwagi na zasięg działania tj. powiat kamieński, w
którym do tej pory nie prowadzono działań w tym zakresie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /697

liczba szkoleń/działań: 45
liczba odbiorców: 697
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Wojewoda: 5100,00
NGO: 800,00
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Zapobieganie zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa województwa za
chodniopomorskiego.
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż
Zachodniopomorski Oddział
Okręgowy

Udostępnianie informacji o profilaktyce HIV/AIDS dla uczniów i
nauczycieli szczecińskich szkół oraz mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego poprzez placówki PCK na terenie
województwa. Uruchomienie zakładki na stronie ZOO PCK dot.
profilaktyki HIV/AIDS. Organizacja dotowana od wielu lat.

ogół społeczeństwa: /4000

liczba tytułów: 1
nakład: 1000

646

"Świadoma w pracy - dbam o zdrowie
edycja 2014".
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i
chorobach przenoszonych drogą płciową w środowisku kobiet
szczególnie zagrożonych zakażeniem tj. kobiet prostytuujących
się, pracujących na drogach dojazdowych i wylotowych ze
Szczecina. Przekazywanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o
instytucjonalnych formach pomocy. Zadanie zwiększy ilość
pracowników seksbiznesu stale korzystających z prezerwatyw i
lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia:
HIV/AIDS i STI. Program dofinansowany przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego od wielu lat.

osoby świadczące usługi seksualne:
/64

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 64

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
5900,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 5900,00
NGO: 3151,00

647

"Test w kierunku HIV bezpieczeństwo Twoje i inyych".
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

Zadanie obejmowało anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań
wykrywających zakażenia HIV wśród kobiet i mężczyzn w wieku
18-49 lat aktywnych seksualnie, którzy podjęli ryzykowne
zachowania w życiu tj. stosunek bez zabezpieczenia połączone z
poradnictwem przed i potestowym oraz promowanie bezpiecznych
zachowań seksualnych. Projekt zakładał również poprawę
wizerunku Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego poprzez
doposażenie w nowy meblosprzęt i odmalowanie pomieszczeń.
Sfinansowanie 400 badań dla pacjentów o ryzykownych
zachowaniach oraz zakup prezerwatyw. Zadanie realizowane we
współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim od wielu lat.

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /400
Razem: /400

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 400
liczba konsultacji: 800
liczba wykonanych testów: 400
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
9770,13
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Wojewoda: 9800,00
NGO: 2500,00

648

"Nic o nas bez nas - wsparcie dla
osób seropozytywnych edycja 2014".
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

Program adresowany do osób seropozytywnych i ich rodzin z
województwa zachodniopomorskiego. Ma na celu integrację osób
seropozytywnych, wsparcie psychiczne dla zakażonych i
wolontariuszy, którzy wspierają osoby zakażone i chore. Uczenie
korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z
trudnościami życiowymi i radościami, ze szczególnym
uwzględnieniem osób nowozakażonych. Wzmacnianie motywacji
ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego, motywacji do
powrotu do aktywności zawodowej i społecznej. Program
dofinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego od wielu
lat.

ich rodziny i bliscy: 50/28
osoby zakażone HIV: 50/114
Razem: 100/142

liczba szkoleń: 6
liczba akcji/informacji: 17
liczba uczestników szkoleń: 142

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
Wojewoda: 12000,00
NGO: 2000,00
Marszałek: 10000,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2420,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 2420,00
NGO: 400,00

649

Działalność Zachodniopomorskiego
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Sprawozdanie z realizowanych działań w roku 2014:
1.Spotkania robocze zespołu (28.03.2014 r., 05.11.2014 r.,
18.12.2014 ).
2.Udział członków zespołu w konferencjach (27-28 05.2014, 24
11.2014).
3.Spotkanie z mediami ( ukazały się 2 artykuły ).
4.Udzielone wsparcia finansowe dla realizowanych działań w
zakresie profilaktyki HIV w województwie zachodniopomorskim.
5.Czerwona Kokardka.

jednostki samorządu terytorialnego
terenowe organy administracji
rządowej
członkowie zespołu

Ad 1.
W 2014 r. odbyły się 4 spotkania robocze z ekspertami w
następujących terminach: 28.03.2014 r., 05.11.2014 r.,
19.11.2014, 18.12.2014 r.
Na pierwszym spotkaniu (28.03.2014) omówiono sprawozdanie z
pracy Zespołu w 2013 r. oraz Przewodnicząca Małgorzata Kłys Rachwalska i Wiceprzewodnicząca Jagoda Ziomka przekazały
najistotniejsze informacje, które otrzymały na XX Konferencji
Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie. Podczas
spotkania zaplanowano działania na 2015 r.
Na kolejnym spotkaniu (05.11.2014r) poruszono kwestię pisma z
Ministerstwa Zdrowia w sprawie wsparcia finansowego działań w
zakresie HIV i AIDS tj:
- Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV,
- punktów konsultacyjno - diagnostycznych, w których test można
wykonać anonimowo i bezpłatnie,
- oraz innych działań podejmowanych przez Zespół ds. HIV/AIDS.
Zespół zwrócił się do Dyrektor Marioli Cieśli o dofinansowanie
działań realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia
Testowania. Na spotkaniu nominowano 3 osoby z województwa
zachodniopomorskiego do "Czerwonej Kokardki" wyróżnienia
przyznawanego z okazji Światowego Dnia AIDS dla osób, które w
szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób
żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład
w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.
Nominowane osoby to:
- Irena Wawreszuk (Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia),
- Renata Opiela (Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
w Szczecinie, Koordynator PKD w Szczecinie),
- dr hab. n. med. prof. PUM Miłosz Parczewski (Klinika Chorób
Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów
Immunologicznych SPWSZ w Szczecinie).
Ostatnie spotkanie było posumowaniem działań z 2014 r. oraz
wstępem do planów na rok 2015. Rozpoczęte zostały rozmowy
dotyczące budżetu jakim w 2015 r. będzie dysponował Zespół w
ramach wsparcia Wojewody Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca złożyła również wszystkim członkom Zespołu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3312,70
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 3312,00

życzenia świąteczno - noworoczne.
Ad 2.
W dniach 27-28.05.2014 r. w Konstancinie - Jeziornej odbyło się
spotkanie realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, w którym uczestniczyły 2
przedstawicielki Zespołu - Agata Rybacka - Stiller oraz Małgorzata
Leszczyszyn - Pynka. Głównym celem spotkania było
przygotowanie rekomendacji dotyczących struktury i działalności
Zespołów Wojewódzkich. Sprawozdanie z ww. spotkania i
rekomendacje znajdują się w dokumentacji Zespołu, prowadzonej
przez Wydział Zdrowia Publicznego. W listopadzie członkowie
Zespołu współpracowali z Wydziałem Zdrowia Publicznego w
organizacji Konferencji z warsztatami edukacyjnymi dla uczniów
szkół gimnazjalnych z terenu województwa
zachodniopomorskiego. Wykłady i warsztaty prowadzili eksperci z
Zespołu. Spotkanie rozpoczął wykład "Skąd wziął się HIV" a w
dalszej części spotkania skupiono się już na praktycznej pracy z
uczestnikami i przekazaniu rzetelnej wiedzy na temat profilaktyki
HIV/AIDS. W konferencji wzięło udział 120 osób, jednakże
zgłoszeń było o wiele więcej. Współpraca ta będzie kontynuowana
w 2015 r.
Ad. 3.
Głos Szczeciński "HIV: przybywa zakażonych" z dnia 04.08.2014
r., Głos Szczeciński "Zdrowie lepiej uważaj! Nie ryzykuj. Stosuj
prezerwatywy" 14-15.08.2014 r.
Ad. 4
Wojewoda Zachodniopomorski sfinansował druk materiałów
informujących o Europejskim Tygodniu Testowania oraz dodruk
plakatu z wizytówkami dla kobiet ciężarnych dotyczący testowania
w kierunku HIV.
Ad. 5
Kapituła przyznała "Czerwoną Kokardkę" Renacie Opieli i dr hab.
n. med. prof. PUM Miłoszowi Parczewskiemu. W związku z tym,
że obie osoby nie mogły osobiście odebrać wyróżnienia w
Warszawie, postanowiono wyróżnić laureatów na grudniowym
spotkaniu Zespołu w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Razem:
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