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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Organizacja kampanii społecznej w
zakresie HIV/AIDS
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
Organizacja kampanii profilaktycznej HIV/AIDS skierowanej
bezpośrednio do środowisk medycznych (przede wszystkim do
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów oraz
pielęgniarek i położnych), a pośrednio do ogółu społeczeństwa
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ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną
środowiska opiniotwórcze
środowiska medyczne

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
Planowana kwota:
liczba podmiotów realizujących
450000,00
zadanie: 18
Wydatkowana kwota:
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
356886,70
Informacja o HIV/AIDS: 54.000
Wsparcie z innych źródeł:
szt.
zadanie realizowane w
Wskaźnik dodatkowy 1: torby
ramach zadań statutowych
Znam rekomendacje...: 7.310 szt.
zadanie realizowane przez
Wskaźnik dodatkowy 1: notes
pracownika w ramach etatu
klejony na zalecenia lekarskie:
14.000 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: teczka
kampanijna: 2.000 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: billboard
na budynku siedziby KC ds. AIDS:
1 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
kalendarzyk z Rekomendacjami
PTN AIDS: 2.501 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: kalendarz
trójdzielny Znam rekomendacje:
1.100 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
pielęgniarki i położne: 205.507
szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat z
Rekomendacjami PTN AIDS:
6.055 szt. (wersja papierowa) +
4.587 szt. (wersja
elektrostatyczna)
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
&#8222;Kiedy powinno się
proponować test na HIV?&#8221;:
331.125 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
dot. postępowania po zawodowej
ekspozycji na materiał
potencjalnie zakaźny
(HIV/HBV/HCV): 2.100 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: saszetki:
2.000 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
lekarze POZ: 41.038 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:

informacja prasowa w serwisach
PAP: 1 dzień
Wskaźnik dodatkowy 1: długopisy
www.aids.gov.pl: 16.384 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
kalendarze piórnikowe: 1.000 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
receptariusze z Rekomendacjami:
4.705 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
informacja prasowa w Gazecie
Lekarskiej: 1 raz, pełen nakład ok
160.000 egz.
Wskaźnik dodatkowy 1: broszura
Co musisz wiedzieć...: 25.641 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
podkładka pod kubek
zachęcająca do testowania:
80.000 szt.
Wskaźnik dodatkowy 2: broszura
lekarze ginekolodzy: 16.666 szt.
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XX Konferencja Człowiek Żyjący z
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z2
HIV w Rodzinie i Społeczeństwie
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
————————————————— otwartego konkursu ofert.
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej "Res Humanae"

przedstawiciele organizacji
pozarządowych, instytucji: 400/397
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Szkolenie dla osób ubiegających się o 20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
prolongatę certyfikatu konsultanta
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
HIV/AIDS upoważniającego do
otwartego konkursu ofert.
prowadzenia poradnictwa
informacyjnego w telefonach
zaufania, poradniach, punktach
konsultacyjnych itp.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

certyfikowani konsultanci poradnictwa liczba szkoleń/działań: 1
informacyjnego: /10
liczba odbiorców: 10
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: jedno
trzydniowe szkolenie
certyfikacyjne
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liczba programów oraz inicjatyw:
397
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
prezentacja materiałów przez 56
wykładowców; zorganizowanie 15
sesji plenarnych i problemowych;
przentacja działalności
profilaktycznej i pomocowej na 7
stoiskach

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

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
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Szkolenie na prolongatę certyfikatu
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
uprawniającego do poradnictwa
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
okołotestowego w zakresie HIV/AIDS. otwartego konkursu ofert.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrozonych
Wykluczeniem Społecznym "Podwale
Siedem"

certyfikowani doradcy

liczba szkoleń/działań: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
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Szkolenia dla pracowników
medycznych oraz innych grup zawodo
wych
—————————————————
Res Humanae

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
terapeuci

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 276

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
99140,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wydawnictwa
20.1.2.5.OT1.CO1.CSb.Z3
————————————————— Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów informacyjnych
Wykonawca wyłoniony w ramach
adresowanych do różnych grup docelowych
przetargu nieograniczonego

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

liczba tytułów: 10

Planowana kwota:
166800,00
Wydatkowana kwota:
180555,19
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Rozbudowa i utrzymanie portalu hiv-ai
ds.edu.pl
—————————————————
Connectmedica

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z1
Pokrycie kosztów utrzymania portalu internetowego
http://www.hiv-aids.edu.pl oraz rozbudowa portalu o segment
dotyczący testowania w kierunku HIV

pracownicy ochrony zdrowia
studenci medycyny
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Strona internetowa Krajowego
Centrum ds. AIDS
—————————————————
Izibrother sp. z o.o.

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z1
Krajowe Centrum ds. AIDS w trosce o rzetelną i łatwo dostępną
wiedzę z zakresu HIV/AIDS prowadzi wieloaspektową działalność
profilaktyczną przez Internet &#8211; najbardziej powszechny
nośnik informacji. W portalu www.aids.gov.pl systematycznie
pojawiały się nowe materiały dotyczące podejmowanych działań
związanych z HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

20.1.2.5.OT1.CO1.CSb.Z2
Szkolenia dla pracowników medycznych, nauczycieli, pedagogów
oraz innych grup zawodowych w kontekście problematyki
HIV/AIDS oraz szkolenia certyfikacyjne na doradców
prowadzących poradnictwo okołotestowe w zakresie HIV/AIDS
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
7400,00

Planowana kwota:
61600,00
Wydatkowana kwota:
61355,97
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
statystyki odwiedzin stron
internetowych: 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
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Telefon Zaufania AIDS
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: /9006
Kontynuacja umowy wieloletniej - program Telefon Zaufania AIDS
jest profilaktycznym programem ogólnopolskim, adresowanym do
ogółu społeczeństwa.
Program jest ukierunkowany na populację generalną, adresowany
jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką
HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem osób podejmujących
zachowania ryzykowne, sprzyjające zakażeniu wirusem oraz do
osób żyjących z HIV i ich bliskich.

10

Ogólnopolska kampania profilaktyki
20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
zakażeń wirusem HIV w grupie
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
mężczyzn utrzymujących stosunki z m otwartego konkursu ofert.
ężczyznami
—————————————————
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
jako lider projektu

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 12960/17169

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 17169
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeszkolono 15 osób z personelu
klubów dla MSM, 20
partyworkerów; przeprowadzono
1 kampanię
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Białymstoku.
—————————————————
Stowarzyszenie FAROS

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba klientów PKD: 1013
liczba konsultacji: 7
liczba wykonanych testów: 1006
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
41200,00
Wydatkowana kwota:
45360,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Bydgoszczy - promocja.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 370
liczba konsultacji: 9
liczba wykonanych testów: 361
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Chorzowie.
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
WSPÓLNOTA

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1579
liczba konsultacji: 11
liczba wykonanych testów: 1568
liczba wykrytych zakażeń HIV: 50
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liczba odbiorców: 9006
liczba konsultacji: 11785
Wskaźnik dodatkowy 1: 11 785
konsultacji:1 168 porad
specjalistycznych oraz 10 617
porad z zakresu problematyki
HIV/AIDS

Planowana kwota:
103000,00
Wydatkowana kwota:
105580,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
82714,28

Planowana kwota:
102640,00
Wydatkowana kwota:
106130,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Częstochowie.
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 403
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 402
liczba wykrytych zakażeń HIV: 8

Planowana kwota:
23690,00
Wydatkowana kwota:
24260,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Ełku.
—————————————————
Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 257
liczba wykonanych testów: 257
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
21630,00
Wydatkowana kwota:
22830,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gdańsku.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1388
liczba konsultacji: 3
liczba wykonanych testów: 1385
liczba wykrytych zakażeń HIV: 15
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Gorzowie Wielkopolskim.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 507
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 506
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Jeleniej Górze - promocja
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1031
liczba wykonanych testów: 1031
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1
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Planowana kwota:
82400,00
Wydatkowana kwota:
79036,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 0,00
Planowana kwota:
23690,00
Wydatkowana kwota:
27130,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Kielcach.
—————————————————
Stowarzyszenie NADZIEJA
RODZINIE

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 517
liczba konsultacji: 113
liczba wykonanych testów: 404
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
31930,00
Wydatkowana kwota:
32950,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Koszalinie.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 293
liczba wykonanych testów: 293
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
20600,00
Wydatkowana kwota:
19476,07

21

Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Krakowie.
—————————————————
Stowarzyszenie NADZIEJA
RODZINIE

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1457
liczba konsultacji: 134
liczba wykonanych testów: 1323
liczba wykrytych zakażeń HIV: 11

Planowana kwota:
43260,00
Wydatkowana kwota:
49635,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Lublinie.
—————————————————
Stowarzyszenie AGAPE

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 570
liczba konsultacji: 9
liczba wykonanych testów: 561
liczba wykrytych zakażeń HIV: 9

Planowana kwota:
23690,00
Wydatkowana kwota:
26690,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Łodzi.
—————————————————
Stowarzyszenie HEPA-HELP

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 712
liczba wykonanych testów: 712

Planowana kwota:
33990,00
Wydatkowana kwota:
33990,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Olsztynie.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 704
liczba konsultacji: 19
liczba wykonanych testów: 685
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
33743,00
Wydatkowana kwota:
33743,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Opolu.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 524
liczba konsultacji: 6
liczba wykonanych testów: 518
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
23690,00
Wydatkowana kwota:
25130,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Płocku - promocja.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 203
liczba konsultacji: 12
liczba wykonanych testów: 191
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Poznaniu.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1470
liczba konsultacji: 8
liczba wykonanych testów: 1462
liczba wykrytych zakażeń HIV: 32
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Puławach.
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 132
liczba wykonanych testów: 132
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Rzeszowie.
—————————————————
Fundacja Pomocy Młodzieży
WZRASTANIE

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1288
liczba konsultacji: 194
liczba wykonanych testów: 1094
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4

Planowana kwota:
28840,00
Wydatkowana kwota:
36640,00
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Planowana kwota:
65920,00
Wydatkowana kwota:
65760,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Słupsku.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1315
liczba wykonanych testów: 1315
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
10609,00
Wydatkowana kwota:
16949,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Szczecinie.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1344
liczba konsultacji: 19
liczba wykonanych testów: 1325
liczba wykrytych zakażeń HIV: 15

Planowana kwota:
72100,00
Wydatkowana kwota:
71051,55
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Tarnowie - promocja.
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie pozafinansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 120
liczba konsultacji: 77
liczba wykonanych testów: 43
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Toruniu.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 482
liczba konsultacji: 22
liczba wykonanych testów: 460
liczba wykrytych zakażeń HIV: 8

Planowana kwota:
35020,00
Wydatkowana kwota:
35020,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Wałbrzychu.
—————————————————
Stowarzyszenie Podwale Siedem

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 115
liczba konsultacji: 6
liczba wykonanych testów: 109
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
4417,80
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie - promocja.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1179
liczba konsultacji: 40
liczba wykonanych testów: 1139
liczba wykrytych zakażeń HIV: 14

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

36

Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie - promocja.
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 385
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 384
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 4059
liczba konsultacji: 51
liczba wykonanych testów: 4008
liczba wykrytych zakażeń HIV: 45

Planowana kwota:
154500,00
Wydatkowana kwota:
175640,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Warszawie.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 5237
liczba konsultacji: 63
liczba wykonanych testów: 5174
liczba wykrytych zakażeń HIV: 60

Planowana kwota:
154500,00
Wydatkowana kwota:
187396,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Zgorzelcu - promocja.
—————————————————
Stowarzyszenie Profilakttyki i
Profesjonalnej Pomocy Osobom
Uzależnionym SUBSIDIUM

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 102
liczba wykonanych testów: 102
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Zielonej Górze.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 332
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 331
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
23690,00
Wydatkowana kwota:
26958,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu.
—————————————————
Stowarzyszenie Podwale Siedem

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 3314
liczba konsultacji: 105
liczba wykonanych testów: 3209
liczba wykrytych zakażeń HIV: 73

Planowana kwota:
66950,00
Wydatkowana kwota:
73153,95
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw
Społecznych UNISON
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20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Wsparcie finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 869
liczba konsultacji: 53
liczba wykonanych testów: 816
liczba wykrytych zakażeń HIV: 5

Zakup testów przesiewowych i
20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
potwierdzenia Western bloot do PKD Zakup testów przesiewowych i potwierdzenia Western bloot do
————————————————— PKD
Krajowe Centrum ds. AIDS

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

liczba PKD: 32
liczba klientów PKD: 33271
liczba wykonanych testów: 32306
liczba wykrytych zakażeń HIV:
381

Planowana kwota:
380000,00
Wydatkowana kwota:
409999,73
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Podsumowanie i analiza ankiet z roku
2012
—————————————————
TNS Polska S.A.

Krajowe Centrum ds. AIDS
ośrodki badawcze
ogół społeczeństwa

raport z analizy ankiet: 1,0

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
35670,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Biuro
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
————————————————— Funkcjonowanie biura i obsługa realizacji zadań z zakresu
Krajowe Centrum ds AIDS
profialktyki HIV/AIDS

Planowana kwota:
2918000,00
Wydatkowana kwota:
2924380,86
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Biuro - wydatki majątkowe
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
————————————————— Funkcjonowanie biura
Krajowe Centrum ds AIDS

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
7687,50
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zadania zlecane
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
————————————————— Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Krajowe Centrum ds AIDS

Planowana kwota:
170000,00
Wydatkowana kwota:
140000,00

20.1.2.5.OT2.CO2.CSb.Z1
Podsumowanie i analiza ankiet z roku 2012, wypełnianych przez
pacjentów i doradców w PKD wykonujących anonimowo i
bezpłatnie testy w kierunku HIV
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Planowana kwota:
66950,00
Wydatkowana kwota:
62796,00
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Centrum Edukacji i Wsparcia w
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
zakresie HIV/AIDS dla osób Nowo
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
Zdiagnozowanych "Jeden Świat"
otwartego konkursu ofert.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Żyjących z HIV, Chorych na AIDS i
Ich Bliskich "Jeden Świat"

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

liczba nowych programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 14
Wskaźnik dodatkowy 1:
zrealizowano 8 spotkań
szkoleniowych, każde trwające po
4 godziny; w ramach projektu
zrealizowano 36 godzin
poradnictwa oraz 29 godzin porad
dodatkowo z uwagi na potrzeby
beneficjentów; zrealizowano 7
spotkań grupowych; 198 godzin
dyżurów gadu-gadu

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
6979,22
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Nic o Nas bez Nas - wsparcie dla
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
osób seropozytywnych. Edycja 2013. Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
————————————————— otwartego konkursu ofert.
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
osoby zakażone i ich bliscy łącznie:
/129
Razem: /129

liczba nowych programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 129
Wskaźnik dodatkowy 1: 8
konsultacji dla osób
seropozytywnych; dwudniowe
szkolenie dla osób
serpozytywnych; 8 spotkań grupy
wsparcia; obóz rehabilitacyjnointegracyjny

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
5700,00

50

Opieka psychologiczna dla osób
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
————————————————— otwartego konkursu ofert.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrozonych
Wykluczeniem Społecznym "Podwale
Siedem"

ich rodziny i bliscy: /7
osoby zakażone HIV: /71
Razem: /78

liczba nowych programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 78
Wskaźnik dodatkowy 1: w okresie
realizacji projektu odbyło się
łącznie 87 spotkań

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
5500,00
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Ośrodek wsparcia i informacji z
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
zajęciami edukacyjnymi dla osób
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
otwartego konkursu ofert.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: /80
Razem: /80

liczba nowych programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 80
Wskaźnik dodatkowy 1: 48 godzin
poradnictwa; 4 zajęcia
interaktywne; 24 grupy wsparcia
samopomocowego; 16 grup
wsparcia klubowych

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
7500,00

52

Spotkanie dla osób żyjących z
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
HIV/AIDS i ich bliskich
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
————————————————— otwartego konkursu ofert.
Stowarzyszenie Solidarni Plus

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: /81
łączna liczba uczestników: /348
Razem: /429

liczba nowych programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 348
Wskaźnik dodatkowy 1:
trzydniowe spotkanie dla osób
żyjących z HIV oraz ich bliskich

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
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Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny 20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
dla osób seropozytywnych i ich bliskic Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
h
otwartego konkursu ofert.
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
łącznie: 15/19
Razem: 15/19

liczba nowych programów: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 19

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

54

XVII Spotkanie Osób Żyjących z
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
HIV/AIDS "Sieć Plus"
Realizacja programu profilaktycznego wybranego w drodze
————————————————— otwartego konkursu ofert.
Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć
Osób Żyjących z HIV/AIDS i ich
bliskich "Sieć Plus"

osoby zakażone HIV: 80/50

liczba nowych programów: 1
liczba odbiorców: 50
Wskaźnik dodatkowy 1:
trzydniowe spotkanie
ogólnopolskie

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
11300,00

55

Nagrody o szczególnym charakterze
20.1.2.5.OT3.CO1.CSb.Z1
————————————————— Wyróżnienia przyznawane przez Ministra Zdrowia osobom
Krajowe Centrum ds AIDS
szczególnie zaangazowanym w tematyke HIV/AIDS

56

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

57

wizyty studyjne
20.1.2.5.OT4.CO1.CSa.Z1
————————————————— Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w
Krajowe Centrum ds. AIDS
obszarze HIV/AIDS w oparciu o istniejącą wiedzę.
1. Spotkanie z pracownikami duńskiego telefonu zaufania National
Danish AIDS-Hotline
2. Wizyta specjalistów z Białorusi w ramach projektu Społecznego
Komitetu ds. AIDS, współfinansowanego w ramach programu
polskiej pomocy MSZ
3. Spotkanie w ramach projektu;Przeciwdziałanie problemowi
narkotyków i narkomanii w Gruzji; realizowanego przez KBPN we
współpracy z Fundacją Merkury z Wałbrzycha
współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy MSZ
4. Spotkanie z organizacją Karan oraz Caritas Internationale

Planowana kwota:
98000,00
Wydatkowana kwota:
54000,00

20.1.2.5.OT3.CO2.CSa.Z1
ich rodziny i bliscy
Realizacja programu za pośrednictwem ośrodków referencyjnych. osoby zakażone HIV: 7100/7110
Zakup leków ARV, testów specjalistycznych moniturujących
Razem: 7100/7110
leczenie i szczepionek dla dzieci matek żyjących z HIV.
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kościoły i związki wyznaniowe
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 21
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 7110

liczba inicjatyw z udziałem Polski:
4

Planowana kwota: 1982580
00,00
Wydatkowana kwota:
280076743,74
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:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

58

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

20.1.2.5.OT4.CO1.CSa.Z2
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 .
1. HATBAI - Wzmocnienie profilaktyki i ograniczenie negatywnych
skutków HIV/AIDS oraz infekcji powiązanych w regionie Morza
Bałtyckiego poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej
2. JOINT ACTION: Podniesienie jakości programów
profilaktycznych dotyczących HIV w Europie;
3. COBATEST: Testowanie w kierunku HIV w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych skierowane do wybranych
społeczności na terenie Europy
4. Projekt w ramach POLSKIEJ POMOCY: Szkolenie diagnostów
ukraińskich w zakresie najnowszych technik laboratoryjnych
HIV/AIDS w polskich laboratoriach referencyjnych; podwyższanie
standardów opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS na Ukrainie;

59

Udział w spotkaniach
miedzynarodowych grup eksperckich.
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

60

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

liczba projektów z udziałem
Polski: 4
liczba publikacji związanych z
realizacją projektów: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
149980,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

20.1.2.5.OT4.CO1.CSb.Z1
osoby żyjące z HIV
Udział przedstawicieli KC ds. AIDS w planowaniu, tworzeniu i
pracownicy administracji rządowej i
koordynowaniu polityki międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS.
samorządowej
1. Grupa Ekspercka ds. HIV/AIDS i Infekcji Powiązanych NDPHS.
2. Grupa robocza Think Tank działająca przy Komisji Europejskiej.
3. Grupa ekspercka - ciało doradcze ECDC - odpowiedzialna za
zapobieganie zakażeniom HIV, STI i WZW wśród MSM.
4. Grupa doradcza ECDC odpowiedzialna za monitorowanie
Deklaracji Dublińskiej.

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
grup eskperckich w których
uczestniczy Krajowe Centrum: 4

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

20.1.2.5.OT4.CO1.CSc.Z2
Sprawozdawczość na rzecz instytucji unijnych i
międzynarodowych dotyczacych epidemii, leczenia i profilaktyki
HIV/AIDS. Zespół Krajowego Centrum ds. AIDS przesłał do
UNAIDS raport GARPR, tj. Global AIDS Response Progress
Report, obejmujący dane za rok 2012. Za pomocą tego raportu,
na podstawie uzyskanych od państw informacji nt.
przeciwdziałania epidemii HIV, analizowany jest na poziomie
światowym stopień wywiązywania się poszczególnych krajów z
realizacji zapisów deklaracji politycznych przyjętych na forum
ONZ.

liczba raportów i publikacji
międzynarodowych
przygotowanych z udziałem
Polski: 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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organizacje pozarządowe
osoby używające substancje
psychoaktywne
osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia
kobiety w wieku prokreacyjnym
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci
młodzież
ogół społeczeństwa

niezależni eksperci
organizacje pacjenckie
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

61

Szkolenie realizatorów Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT5.CO1.CSb.Z3
W październiku 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie,
odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów, które
zgodnie z przepisami prawa są zobowiązane do realizacji zadań
z zakresu HIV/AIDS. Spotkanie było zorganizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały następujące tematy:
- sytuacja epidemiologiczna w Polsce,
- dane epidemiologiczne z punktów konsultacyjnodiagnostycznych,
- analiza ankiet z PKD,
- prezentacja ogólnopolskiej kampanii HIV/AIDS organizowanej
przez Krajowe Centrum ds. AIDS,
- współpraca Centrum z NGO,
- prezentacja działalności Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z
województwa świętokrzyskiego,
- prezentacja działalności Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z
województwa warmińsko-mazurskiego,
- prezentacja działalności Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z
województwa zachodniopomorskiego.

62

Świadczenie usług programistycznych 20.1.2.5.OT5.CO1.CSc.Z1
————————————————— Świadczenie usług programistycznych w zakresie elektronicznej
Tronix
bazy monitoringowej

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

63

Monitoring mediów w zakresie
tematyki HIV/AIDS
—————————————————
Press Service Monitoring Mediów sp.
z o.o.

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
ogół społeczeństwa

20.1.2.5.OT5.CO1.CSc.Z4
Sporządzanie raportów miesięcznych i kwartalnych na temat
artykułów ukazujących sie w prasie do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego (zamieszczone na www.aids.gov.pl)

jednostki samorządu terytorialnego:
/16
terenowe organy administracji
rządowej: /16
zespoły wojewódzkie: /16
państwowa inspekcja sanitarna: /16
Razem: /64

liczba szkoleń/spotkań: 1
liczba reprezentowanych
województw: 16
Wskaźnik dodatkowy 1:
prezntacja działań trzech
zespołów wojewódzkich

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

Planowana kwota: 9600,00
Wydatkowana kwota:
9372,55
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba artykułów w prasie: 249
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
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
286 045 588,11

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

64

Realizacja w 2013 r. KPPN "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT1.CO1.CSa.Z2
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

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

65

Realizacja w 2013 r. KPPN "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT1.CO1.CSb.Z3
Opracowanie, wydawanie, i dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji
zaakceptowanych merytorycznie przez uprawnione jednostki

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

liczba tytułów: 3

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

66

Realizacja w 2013 r. KPPN "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT1.CO2.CSa.Z1
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

ogół społeczeństwa

liczba konsultacji: 1391

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

67

Realizacja w 2013 r. KPPN "Badania i
monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i na
rkomanii"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT1.CO2.CSa.Z2
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

68

Realizacja KPPN w 2013 r.
"Profilaktyka" działanie 3.3.
"Wspieranie programów profilaktyki
selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami zastępcz
ymi"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT2.CO1.CSa.Z1
Promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji
szkód, z uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych w
środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja KPPN w 2013 r.
"Profilaktyka" działanie 3.3.
"Wspieranie programów profilaktyki
selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami zastępcz
ymi"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT2.CO1.CSa.Z2
Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i/lub drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja KPPN w 2013 r. "Leczenie,
rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja społeczna"
działanie 2.2. "Wspieranie programów
ograniczania szkód zdrowotnych"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT2.CO3.CSb.Z1
osoby stosujące środki
Rozwój programów o charakterze ograniczania szkód
psychoaktywne
zdrowotnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem:
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: 32

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Realizacja KPPN w 2013 r. "Leczenie,
rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych i reintegracja społeczna"
działanie 2.2. "Wspieranie programów
ograniczania szkód zdrowotnych"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT3.CO1.CSa.Z4
organizacje pozarządowe
Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie pracownicy ochrony zdrowia
HIV/AIDS przydatne do pracy w kontakcie z osobami zakażonymi
HIV, chorymi na AIDS, ich rodzinami i bliskimi

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 40

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

72

Realizacja w 2013 r. KPPN "Badania i
monitoring" działanie 3.1. "Wdrożenie
systemu zbierania danych w zakresie
wskaźnika zgłaszalności do leczenia
(TDI) oraz poprawa jakości danych
pozostałych kluczowych wskaźników
rekomendowanych przez EMCDDA"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT5.CO1.CSa.Z1
Opracowanie systemu podniesienia jakości zbierania i
raportowania danych epidemiologicznych oraz jego
upowszechnienie poprzez: analizę istniejących systemów,
opracowanie rekomendacji do pracy placówek wykonujących
badania określających standard usług, opracowanie i dystrybucję
materiałów informacyjnych na temat zbierania danych
epidemiologicznych, szkolenie pracowników ochrony zdrowia
wykonujących badania w kierunku HIV/AIDS

liczba spotkań: 3

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

73

Realizacja w 2013 r. KPPN "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"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT5.CO1.CSa.Z2
Wdrażanie rekomendacji/standardów służących poprawie jakości
zbierania i raportowania danych epidemiologicznych oraz
upowszechnianie wyników poprzez: promowanie placówek
działających zgodnie ze standardami, badanie jakości danych
uzyskiwanych z placówek wykonujących badania w kierunku
HIV/AIDS w zakresie ustawowym, pozyskiwanie, gromadzenie i
udostępnianie danych epidemiologicznych w zakresie HIV/AIDS,
wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych
problemów epidemii HIV/AIDS w Polsce

liczba opracowań: 4

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

74

Realizacja w 2013 r. KPPN "Badania i OT5.CO1.CSa.Z3
monitoring" działanie 3.1. "Wdrożenie Dostosowanie krajowych systemów zbierania danych do
systemu zbierania danych w zakresie wymogów sprawozdawczości międzynarodowej
wskaźnika zgłaszalności do leczenia
(TDI) oraz poprawa jakości danych
pozostałych kluczowych wskaźników
rekomendowanych przez EMCDDA"
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

liczba nowych wskaźników: 6

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

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

75

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

OT1.CO1.CSb.Z3
W ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz wzmocnienia działań
informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Krajowego
Centrum ds. AIDS w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej,
na stronie internetowej urzędu zamieszczono informacje
dotyczące:
- obchodów 1 grudnia (Światowy Dzień AIDS),
- kampanii informacyjnej ph. "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV", która jest skierowana do środowisk
medycznych, którą wspiera Państwowa Inspekcja Sanitarna,
- materiałów wydanych w ramach powyższej kampanii: broszury
dla lekarzy rodzinnych, ginekologów oraz pielęgniarek i
położnych,
- aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego
AIDS (PTN AIDS),
- pozostałych materiałów kampanijnych: ulotka dla lekarzy "Kiedy
powinno się proponować test na HIV?" oraz plakat zawierający
Rekomendacje PTN AIDS,
- raportów dotyczących najważniejszych doniesień z zakresu
HIV/AIDS w 2013 roku publikowanych przez KC ds. AIDS.

76

Koordynowanie i nadzór nad
sprawozdawczością wojewódzkich
stacji sanitarno-epidemiologicznych

OT5.CO1.CSc.Z1
1. Zebrano informacje z realizacji zadać w ramach Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
przez wojewódzkie stacje sanitarno- epidemiologiczne oraz
opracowano informację zbiorczą.
————————————————— 2. Zamieszczono i bazie monitoringowej KC ds. AIDS
Główny Inspektorat Sanitarny
sprawozdania z realizacji Programu za 2012 rok oraz
Harmonogram działań na 2014 rok.
3. Do Kierowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
oraz wojewódzkich koordynatorów Programu przekazano
informacje opracowane na temat obchodów Światowego Dnia
AIDS 2013, z prośbą o zamieszczenie jej na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Do Kierowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
zwrócono się pismem ws sparwie podjęcia działań informacyjnoedukacyjnych w ramach realizacji społecznej kampanii
informacyjnej ph. "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test
na HIV"w latach 2013-2014 z wykorzystaniem materiałów
opracowanych, wydanych i dystrybuowanych przez KC ds. AIDS.
5. Udział w spotkaniu realizatorów Programu.
6. Udział w XX edycji konferencji "Człowiek żyjący z HIV w
rodzinie i społeczeństwie".
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Finansowanie
Pozostałe

organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
służby mundurowe
służby ratunkowe

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

realizatorzy Programu

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

77

Ekspozycja form wizualnych
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Ekspozycja form wizualnych w siedzibie WSSE i PSSE
Wojewódzka Stacja SnitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa

78

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
Radio Akader
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku

OT1.CO1.CSa.Z1
Całodzienny motyw przewodni poruszający problematyke
HIV/AIDS (spotkanie ze specjalistą, konkurs telefoniczno smsowy, emisja spotu radiowego)

ogół społeczeństwa: /132500

79

Przekazywanie informacji
dotyczących HIV/AIDS do lokalnych
mass mediów
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
radiowe konkursy wiedzy o HIV/AIDS, , audycje radiowe i
telewizyjne, ekspozycja form wizualnych na terenie WSSE i
PSSE,

ogół społeczeństwa

80

Rozpowszechnianie informacji o
działaniach realizowanych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz innych instytucji
współpracujących z PIS
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Informacje o podejmowanych działaniach, realizowanych
kampaniach, dane epidemiologiczne w zakrsie HIV/AIDS,
informacje o drogach przenoszenia HIV/AIDS, o punktach
testowania w kierunku HIV/AIDS

ogół społeczeństwa
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Finansowanie
Pozostałe
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 kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

liczba kampanii: 10
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

81

organizacja punktu informacyjnego
OT1.CO1.CSa.Z1
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Suwałkah

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

82

Organizacja stoisk informacyjnych
OT1.CO1.CSa.Z2
podczas realizowanych akcji
edukacyjnych i imprez masowych
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa: /4000

liczba programów oraz inicjatyw: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

Narady
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Narady związane z pozyskaniem współrealizatorów działań
Wojewódzka Stacja Sanitarnoprofilaktycznych w zakresie HIV/AIDS
Epidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

przedstawiwciel instytucji rządowych,
samorządowych, NGO : /84

liczba szkoleń/działań: 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

84

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1698

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 1698
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

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

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie realizowane w 14 powiatach województwa podlaskiego.
Olimpiada przebiega etapowo: etap klasowy, szkolny, powiatowy,
wojewódzki
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85

Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AID OT1.CO1.CSa.Z3
S
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sejnach

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 245
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

86

Przekazywanie wytycznych, zaleceń, OT1.CO1.CSa.Z3
informacji w zakresie HIV/AIDS do
podległych placówek
—————————————————
WSSE i 14 PSSE województwa
podlaskiego

koordynatorzy w podległych
placówkach

87

zajęcia edukacyjne skierowane do
uczestników wypoczynku letniego
—————————————————
PSSE w Łomży

OT1.CO1.CSa.Z3
prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
prowadzone dla młodziezy uczestniczącej w zorganizowanym
wypoczynku letnim

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/114
młodzież powyżej 15 r.ż.: 80/92
Razem: 130/206

liczba odbiorców: 206
liczba szkoleń/działań: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

88

Organizacja konkursu na tekst i
wykonanie piosenki o HIV/AIDS ph
MAT -wygrywa Miłość Akceptacja
Tolerancja
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku

OT1.CO1.CSa.Z4
Konkurs na tekt i wykonanie pisenki o HIV/AIDS, traktującej o
akceptacji i tolerancji wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS.
konkurs przebiega etapowo: przesłuchania wstępne, warsztaty
wokalno-edukacyjne, koncert finałowy, wręczenie nagród
laureatom

młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/450

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

89

Dystrybucja materiałów oświatowoOT1.CO2.CSa.Z2
zdrowotnych dotyczących HIV/AIDS
Dystrybucja i rozdawnictwo materiałów do podległych placówek,
————————————————— podczas akcji edukacyjnych, zainteresowanym petentom
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa: 50000/

90

Opracowanie hrmonogramów i
OT1.CO2.CSa.Z2
sprawozdań z realizacji Krajowego
Programu
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

koordynatorzy Programu : /15

91

propagowanie działań i inicjatyw
OT1.CO2.CSa.Z2
podejmowanych przez Krajowe
przekazywanie informacji o inicjatywach podejmowanych przez
Centrum ds. AIDS
Krajowe Centrum do podległych placówek, na strony internetowe
—————————————————
WSSE i 14 PSSE województwa
podlaksiego

ogół społeczeństwa

92

Edukacja w zakresie ochrony przed
OT1.CO2.CSd.Z2
chorobami przenoszonymi drogą
płciową oraz poprzez krew ze
szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Mońkach

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/829
nauczyciele, pielęgniarki, inni : /568
Razem: 260/1397

liczba podmiotów podejmujących
działania: 4
liczba odbiorców: 1397

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
Urząd Gminy: 100,00

93

Organizacja konkursu wiedzy o HIV/AI OT1.CO2.CSd.Z2
DS
Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej i rozwiązaniu
————————————————— testu z wiedzy o HIV/AIDS
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Augustowie

młodzież powyżej 15 r.ż.: /28

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 4
liczba odbiorców: 28

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

94

Poradnictwo merytoryczne i
OT1.CO2.CSd.Z2
metodyczne w zakresie HIV/AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

koordynatorzy powatowi i szkolni
programu : 39/80

liczba podjętych działań/inicjatyw:
39
liczba odbiorców: 80

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

95

Szkolenia pracowników służby
OT1.CO2.CSd.Z2
zdrowia
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Hajnówce

pracowniy służb zdrowia : 30/12

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 12

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

96

Wykład
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku

OT1.CO2.CSd.Z2
wygłoszenie wykładu nt działań profilaktycznych w zakresie
HIV/AIDS podejmowanych przez PIS podczas konferencji
Zdrowych Miast Polski

uczestnicy konferencji : /80

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 4
liczba odbiorców: 80

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

97

Zajęcia edukacyjne
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Suwałkach

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież powyżej 15 r.ż.: /420
Zajęcia edukacyjne (wykład oraz dyskusja) skierowane do
uczestnicy wypoczynku letniego : /126
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (spotkania organizowane na Razem: /546
zaproszenie dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych)

liczba podjętych działań/inicjatyw:
7
liczba podmiotów podejmujących
działania: 5
liczba odbiorców: 546

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 20,00
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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zajęcia edukacyjne
OT1.CO2.CSd.Z2
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Białymstoku

młodzież powyżej 15 r.ż.: /29

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 29

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

99

zajęcia edukacyjne
OT1.CO2.CSd.Z2
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zambrowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /25
młodzież powyżej 15 r.ż.: /57
Razem: /82

liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 82

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

100

zajęcia edukacyjne
OT1.CO2.CSd.Z2
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kolnie

młodzież powyżej 15 r.ż.: /22

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 3
liczba odbiorców: 22

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

101

Wizytacje
OT5.CO1.CSb.Z2
————————————————— Wizytacje w podległych placówkach realizujących działania w
Wojewódzka Stacja Sanitarnozakresie HIV/AIDS
Epidemiologicznw w Białymstoku oraz
14 PSSE województwa podlaskiego

placówki podległe PIS

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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320,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

102

Realizacja przedsięwzięć w ramach
kampani społecznej pn. "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
test na HIV ", zgodnie z założeniami
Krajowego Centrum ds. AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 19 PSSE woj.
kujawsko-pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
adresaci kampanii - lekarze
Realizacja przedsięwzięć w ramach kampani społecznej pn.
pierwszego kontaktu: 1200/1200
"Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV ", zgodnie
z założeniami Krajowego Centrum ds. AIDS :
-Informacje w mediach na temat kampanii (prasa, radio, TV,
Internet)
-narady dot. organizacji działań w ramach kampanii dla
bezposrednich realiazatorów kampanii (przedstawicieli ZOZ :
dyrektorów, lekarzy)
-przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych ZOZ oraz
Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA
Poland Oddz. Bydgoszcz
- akcje informacyjne na terenie ZOZ ( ekspozycje materiałów
kampanijnych, udzielanie inf. na temat testowania w kierunku HIV)

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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

103

Acje informacyjno-edukacyjne
połączone z punktami ekspozycji
materiałów wizualnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
19 PSSE woj.kujawsko-pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Acje informacyjno-edukacyjne połączone z punktami ekspozycji
materiałów wizualnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w :
--imprez masowych : AGRA2013(PSSE Rypin), Targów RolniczoOgrodniczych "Lato na wsi ",festynu rodzinnego zorg. przy
współpracy z GKRPA i Nakielskiego Klbu Abstynenta, festynu "
Bezpiecze wakacje nad czystawodą" (PSSE Nakło),festynu
rodzinnego przy Zespole Szkół Integracyjnych we Włocławku
festynu "Bulwar sportu", Centrum Handlowym "Wzorcownia"
(PSSE Włocławek),koncertu "My tu gramy", VI Targów
Edukacyjnych w Zespole Szkół w Mogilnie (PSSE Mogilno)
-siedzibach PSSE
-szkołach różnego typu
-siedzibach władz samorządowych
-PCK we Włocławku
-miejscach użyteczności publicznej i sklepach (Radziejów )

liczba szkoleń/działań: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

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

104

Akcja informacyjno-edukacyjna
"Czerwona Kokardka " na Starym
Rynku w Bydgoszczy
—————————————————
WSSE Bydgoszcz,Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA Poland oddz. Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
mieszkańcy miasta Bydgoszczy:
Na Starym Rynku w Bydgoszczy przy ułożonej ze zniczy
80/100
czerwonej kokardce została oddana cześć osobm zmarłym na
AIDS.Pracownicy WSSE w Bydgoszczy i wolontariusze IFMSA
Poland zachęcali mieszkańców miasta Bydgoszczy do rozmów na
temat chorób zakażnych. Zainteresowani mieszkańcy miasta
Bydgoszczy otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne.

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

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 100,00
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ogół społeczeństwa

105

Akcja testowania w kierunku HIV na
okoliczność Walentynek w PKD przy
WSSE w Bydgoszczy
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy, stowarzyszenie
"Razem" w Toruniu

OT1.CO1.CSa.Z3
Akcja testowania w kierunku HIV na okoliczność Walentynek w
PKD HIV/AIDS przy WSSE w Bydgoszczy. Akcja została
nagłośniona w szkołach wyższych, miejscach spotkań młodzieżypubach, klubach oraz zapośrednictwem strony internetowej PWIS
w Bydgoszczy

osoby dorosłe: 20/24

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 24
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

106

Edukacja młodzieży Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w
Bydgoszczy
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr
5 w Bydgoszczy - wykłady , prelekcje w 5 grupach 16 osobowych.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/80

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 80

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

107

Edukacja młodzieży różnych typów
szkół oraz rodziców w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS prowadzona
przez koordynatorów PSSE woj
.kujawsko-pomorskiego lub
przygotowanych przez nich nauczyciel
i
—————————————————
12 PSSE ( Brodnica, Chełmno,
Świecie, Inowrocław, Radziejów,
Lipno, Golub-Dobrzyń, Rypin, Toruń,
Tuchola, Włocławek,Żnin)

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja :
-młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz rodziców w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS prowadzona przez koordynatorów PSSE woj .kujawskopomorskiego lub przygotowanych przez nich nauczycieli m.in.
metodami aktywnymi z wykorzystaniem autorskiej prezentacji "Co
powinieneś wiedzieć o HIV i AIDS" (PSSE Włocławek")
- rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w Toruniu objętych
przedsięwzięciem edukacyjnym"jak rozmawiać z dziećmi o AIDS"

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/2400
młodzież powyżej 15 r.ż.: 6000/6475
rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym: 200/223
Razem: 8200/9098

liczba szkoleń/działań: 312
liczba odbiorców: 9098
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

108

Konferencja naukowo-szkoleniowa nt.
HIV/AIDS w Centrum Konferencyjnym
"Filmar" w Toruniu
—————————————————
PSSE Toruń, PTH Oddz. ToruńskoWłocławski

OT1.CO1.CSa.Z3
Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. HIV/AIDS w Centrum
Konferencyjnym "Filmar" w Toruniu. Konferencja została
zorganizowana przez PPIS w Toruniu przy współudziale Oddziału
Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
oraz Urzędu Miasta Torunia. Wykłady wygłosili specjaliści /
przedstawiciele : WSSE w Bydgoszczy, Krajowego Centrum ds.
AIDS, Stowarzyszenia Wolontariuszy " Razem" w Toruniu.
Konferencja adresowana była do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, pracowników PIS, członków PTH i
pracowników służby zdrowia. Konferencji towarzyszyła wystawa
"115- lecie PTH".

młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/80
pracownicy WSSE, PSSE,
członkowie PTH, prac .służby
zdrowia: 100/120
Razem: 160/200

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1400,00
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Konkurs "Dbam o zdrowie nie tylko w
Walentynki"
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, IFMSA Poland
Oddz. Bydgoszcz

110

OT1.CO1.CSa.Z3
Konkurs "Dbam o zdrowie nie tylko w Walentynki" ( adresowany
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, wyższych)
na hasło promujące bezpieczne zachowania w ramach profilaktyki
HIV/AIDS.
Miejsce ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu : PUB MEDYK w
Bydgoszczy

młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/30
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): 20/30
Razem: 40/60

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 60
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

Konkurs wiedzy " Mity i prawda o
OT1.CO1.CSa.Z3
HIV/AIDS" w Brodnicy
Konkurs wiedzy " Mity i prawda o HIV/AIDS" w Brodnicy
————————————————— adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych
PSSE Brodnica

młodzież poniżej 15 r.ż.: 40/64

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 64

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

111

Konkurs wiedzy nt.HIV/AIDS w Rypini
e
—————————————————
PSSE Rypin

OT1.CO1.CSa.Z3
Konkurs wiedzy nt.HIV/AIDS adresowany do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu rypińskiego został
ogłoszony na okoliczność Światowego Dnia AIDS

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/30
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/40
Razem: 100/70

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 70
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

112

Narada dla pracowników PSSE na
terenie województwa kujawsko-pomor
skiego
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowanie i przeprowadzenie narady dot.podsumowania
działań za rok 2012, I półrocze 2013 i organizacji działań na
kolejne miesiące 2013 dla koordynatorów powiatowych

pracownicy PSSE i WSSE w
woj.kujawsko-pomorskim: 30/30

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

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

113

Narady dot.organizacji
działań,pozyskania
partnerów,ustalenia zakresu
współpracy z przedstawicielami
jednostek współpracujących,dyrektora
mi,pedagogami,nauczycielami
różnych typów szkół
—————————————————
14 PSSE na terenie woj.kuawsko pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizowanie narad z w/w podmiotami w celu ustalenia
kierunków działań i wymianie doświadczeń związanych z
realizacją programu dot.HIV/AIDS

przedstawiciele instytucji
współpracujących z PSSE : 360/417

liczba szkoleń/działań: 59
liczba odbiorców: 417
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Narady z przedstawicielami instytucji
współpracujących w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowanie i przeprowadzenie narad z :
-Pełnomocnikiem Wojewody ds.Uzależnień i HIV/AIDS
-przedstawicieli Stowarzyszenia Wolontariuszy Razem z Torunia
-przedstawicieli IFMSA Poland Oddz.Bydgoszcz

przedstawiciele instytucji
współpracujących z PIS: 8/8

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 8
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

115

Obchody Światowego Dnia AIDS
(wykłady,prelekcje,happeningi,wystaw
y materiałów edukacyjnych,prac konk
ursowych)
—————————————————
19 PSSE na terenie woj.kujawskopomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Obchody Światowego Dnia AIDS z udziałem koordynatorów
powiatowych w placówkach oświatowo-wychowawczych na
terenie województwa kujawsko -pomorskiego, np.
-III Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie "Forum Młodych"(debata
z udziałem przedstawicieli PCK, Ośrodka Leczenia Uzależnień,
pedagogów, psychologów, wykład koordynatora powiatowego nt.
profilaktyki HIV/AIDS
- szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu golubskodobrzyńskiego ( wykład PPIS w Golubiu-Dobrzyniu, inscenizacje
teatralne, ekspozycja materiałów wizualnych)

młodzież poniżej 15 r.ż.: 400/1200
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/3800
ogół społeczeństwa
Razem: 1400/5000

liczba szkoleń/działań: 25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19
liczba odbiorców: 5000

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

116

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS
w Tucholi
—————————————————
PSSE Tuchola

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 60/48
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS w Tucholi adresowana do
młodzieży szkół gimnazjalnych. Olimpiada odbyła się w 2 etapach
( szkolnym- 48 osób, powiatowym - 17 osób). Nagrody zostały
ufundowane przez Burmistrza Miasta Tucholi. Uroczyste
podsumowanie olimpidy odbyło się podczas obchodów
Światowego Dnia AIDS w Gimnazjum nr 1 w Tucholi z udziałem
przedstawicieli władz lokalnych , PSSE w Tucholi, dyrekcji szkół
uczestniczących w Olimpiadzie

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 48
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Urząd Gminy: 0,00

117

Powiatowa acja informacyjna "Musisz
to wiedzieć - zrób test na HIV" w
Sępólnie Krajeńskim
—————————————————
PSSE Sępólno Krajeńskie

OT1.CO1.CSa.Z3
klienci/peteci PKD ds. Przeciwdział.
Powiatowa acja informacyjna "Musisz to wiedzieć - zrób test na
Narkomanii: 30/40
HIV" w Sępólnie Krajeńskim zorganizowana wspólnie z Punktem
Konsultacyjno-Diagnostycznym ds. Przeciwdziałania Narkomanii :
edukacja petentów/klientów, porady indywidualne, wystawa
materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS

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
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Powiatowa konferencja "Profilaktyka
HIV/AIDS. Aktualne doniesienia i
sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS"
w Świeciu
—————————————————
PSSE Świecie

OT1.CO1.CSa.Z3
Powiatowa konferencja "Profilaktyka HIV/AIDS. Aktualne
doniesienia i sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS" w Świeciu w
Bibliotece Pedagogicznej , adresowana do nauczycieli szkół
powiatu świeckigo, uczniów- liderów młodzieżowych

młodzież powyżej 15 r.ż.: 18/13
nauczyciele szkół powiatu świeckigo:
20/10
Razem: 38/23

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 23
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
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Promowanie :
- wśród nauczycieli i pedagogów
szk.gimn. i ponadgimn. programów
profilaktycznych dla młodzieży
przeprowadzanych metodami
aktywnymi
- szkoleń dla różnych grup odbiorców
prowdzonych przez K.C ds.AIDS
-wśród lekarzy prowadzących ciążę
obowiązku proponowania kobietom
ciężarnym dobrowolnego
wykonywania testu w kierunku HIV
—————————————————
19 PSSE woj. kujawsko-pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Promowanie powyższych inicjatyw poprzez :
-wystosowanie listów intencyjnych do odpowiednich grup
odbiorców
-rozmowy z przedstawicielami Poradni K

nauczyciele,pedagodzy,przedsawiciel
e Poradni K: 800/830

liczba szkoleń/działań: 19
liczba odbiorców: 830
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

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 " Jak
rozmawiać z dziećmi o AIDS"
realizowane w 9 placówkach ( 7
przedszkolach, 2 szkołach
podstawowych) w Toruniu.
—————————————————
PSSE Toruń

OT1.CO1.CSa.Z3
dzieci w wieku przedszkolnym oraz
Przedsięwzięcie edukacyjne "Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS"
ich rodzice: /283
realizowane w 9 placówkach ( 7 przedszkolach, 2 szkołach
podstawowych) w Toruniu. Nauczyciele realizujący zajęcia z
dziećmi uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do realizacji
przedsięwzięcia. Szkolenie zostało zorganizowane przez PSSE w
Toruniu i Kujawko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w
Toruniu. Realizację przedsięwzięcia poprzedziły spotkania z
rodzicami, na których zostali oni zapoznani z celami, założeniami i
metodami inicjatywy.

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 283
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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
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Przedsięwzięcie edukacyjne "Dzieci a
profilaktyka HIV/AIDS" w powiecie bro
dnickim
—————————————————
PSSE Brodnica

OT1.CO1.CSa.Z3
Przedsięwzięcie edukacyjne "Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS"( 5
edycja) realizowane w 10 szkołach podstawowych (klasach "0",
klasach I-III ) przez przygotowanych przez koordynatora
powiatowego nauczycieli z wykorzystaniem książeczki "Mali
przyjaciele", kolorowanki "Zawsze razem" wydanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS

liczba szkoleń/działań: 14
liczba odbiorców: 458
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
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dzieci- uczniowie klas "0", klas I-III
szk. pods., rodzice: /458
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Punkt ekspozycji materiałów
edukacyjnych nt. profilakyki HIV/AIDS
w siedzibie WSSE w Bydgoszczy
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Punkt ekspozycji materiałów edukacyjnych ( prac konkursowych,
plakatów, ulotek, publikacji) nt. profilakyki HIV/AIDS w siedzibie
WSSE w Bydgoszczy

klenci/petenci korzystający z usług/
działalności WSSE w Bydgosz:
380/380

liczba odbiorców: 380
liczba szkoleń/działań: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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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Punkty ekspozycji materiałów
informacyjno-edukacyjnych, punkty
informacyjne m.in. w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS
—————————————————
19 PSSE woj. kujawsko-pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Punkty ekspozycji materiałów informacyjno-edukacyjnych, punkty
informacyjne m.in. w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS :
-siedzibach PSSE na terenie woj.kujawsko-pomorskiego ( 19
PSSE)
-siedzibach Starostw Powiatowych, Urzędów Miast, Urzędów
Miast i Gmin, Urzędów Gmin (19 PSSE)
-szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (19 PSSE) oraz
Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej we Włocławku
- zakładach opieki zdrowotnej z uwzględnieniem poradni
ginekologiczno- połozniczych( 19 PSSE)
- holu Kina Wawrzyn w Mogilnie

ogół społeczeństwa: 19000/20000

liczba szkoleń/działań: 95
liczba odbiorców: 20000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

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
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Realizcja tematyki HIV/ AIDS w
ramach wojewódzkiej interwencji
nieprogramowej - akcji letniej pn.
"Bezpieczne Wakacje"
—————————————————
19 PSSE woj. kujawskopomporskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Realizcja tematyki HIV/ AIDS w ramach wojewódzkiej interwencji
nieprogramowej - akcji letniej pn. "Bezpieczne Wakacje".
Przedsięwzięcie to realizowane jest m.in. w placówkach letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży.Tematykę AIDS realizowano
realizowano stosujac następujące formy działania : prelekcje,
pogadanki, projekcje filmów, konursy, projekcje filmów,
ekspozycje i rozdawnictwo materiałó informacyjno-edukacyjnych

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/500
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1400
kierownicy/właściciele ośrodków
wypoczynkowych: 2000/2151
Razem: 3300/4051

liczba szkoleń/działań: 75
liczba odbiorców: 4051
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

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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Rozpropagowanie informacji na temat
funkcjonowania Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego
HIV/AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 19 PSSE woj.
kujawsko-pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
ogół społeczeństwa: 5700/5700
Rozpropagowanie informacji na temat funkcjonowania Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego HIV/AIDS działającego przy :
-Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (
PKD działa na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy
WSSE w Bydgoszczy a Stowarzyszeniem" Razem" w Toruniu)
-Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w
Toruniu
oraz innych punktach diagnostycznych wykonujących badania w
kierunku HIV

liczba szkoleń/działań: 80
liczba odbiorców: 5700
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie Młodzieżowych Liderów
Zdrowia z 9 szkół
ponadgimnazialnych w Bydgoszczy
oraz wybranych szkół wyższych Collegium Medicum w Bydgoszczy
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, Polskie
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej O/T
w Bydgoszczy

OT1.CO1.CSa.Z3
Wystosowanie oferty edukacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych i
wyższych.Z listy osób zainteresowanych zostały utworzone dwie
grupy szkoleniowe liczące łącznie 26 osób.Celem szkolenia było
przygotowanie młodzieży do prowadzenia zajęć w grupach
rówieśniczych. Szkolenie prowadzone jest od wielu lat i cieszy się
dużym powodzeniem.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/26

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 26
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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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Szkolenie metodami aktywnymi i
innymi :
- szkolnych koordynatorów szkół
gimn. i ponagimn.
- przedstawicieli Straży Miejskiej
-osób dorosłych w zakładach pracy
—————————————————
4 PSSE : Inowrocław, Świecie, Toruń,
Golub-Dobrzyń

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja szkoleń dla nauczycieli i pedagogów w celu
przygotowania ich do prowadzenia zajęć z młodzieżą metodami
aktywnymi oraz w celu zmodyfikowania i wzbogacenia wiedzy
przedstawicieli Straży Miejskiej oraz przedstawicieli PCK na temat
profilaktyki HIV/AIDS

osoby powyżej 50 r.ż.: 20/
nauczyciele,pedagodzy,Straż
Miejska,przedstawiciele PCK: 100/80
Razem: 120/80

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 80
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

128

Szkolenie pracowników służb
penitencjalnych z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, PTOZ Oddz.
Terenowy Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie pracowników służb penitencjalnych ( wychowawców,
strażników ) z Zakładów Karnych na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego

pracownicy służb penitencjalnych:
16/26

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 26
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
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Udział w spotkaniach Wojewódzkiego
Zespołu ds.Realizcji Krajowego
Programu Zapobiegania
ZakażeniomHIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Udział w spotkaniu Zespołu kierownika OZ WSSE w Bydgoszczy i
koordynatora wojewódzkiego w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy celem wymiany
doświadczeń i organizacji przedsięwzięć,akcji ukierunkowanych
na profilaktykę HIV/AIDS

kierownik Oddziału Ośw. Zdr. i Prom.
Zdrowia WSSE w Bydgoszczy: 1/1
koordynator wojewódzki WSSE
Bydgoszcz: 1/1
Razem: 2/2

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Współorganizacja olimpiad/
konkursów wiedzy, plastycznyh i
innych z innymi jednostkami
—————————————————
5 PSSE ( Aleksandrów Kujawski,
Brodnica, Grudziądz, Mogilno,
Świecie)

OT1.CO1.CSa.Z3
Współorganizacja olimpiad/ konkursów wiedzy, plastycznyh i
innych z innymi jednostkami :
- Olimpiady wiedzy o AIDS w Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu
-międzyszkolnego konkursu wiedzy " ABC wiedzy o HIV/AIDS w
Zespole Szkół Specjalnych w Strzelnie (PSSE Mogilno)
- konkursu wiedzy " Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS" w
Gimnazjum Publicznym w Aleksandrowie Kujawskim
- konkursu plastycznego " Wakacyjne pułapki" w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie ( PSSE Mogilno)
- konkursu na gazetkę klasową z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w
Gimnazjum nr 1 w Świeciu

młodzież poniżej 15 r.ż.: /220
młodzież powyżej 15 r.ż.: /260
Razem: /480

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 480
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 200,00
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Współpraca z mediami ( prasa,
radio,TV, Internet) w zakresie
nagłaśniania działań w ramach
profilaktyki HIV/AIDS podejmowanych
przez Państwową Inspekcję Sanitarną
w woj. kujawsko-pomorskim
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 19 PSSE woj.
kujawsko-pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Współpraca z mediami :
- umieszczanie aktualnych informacji nt. działań dotyczących
profilaktyki HIV/AIDS, aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz
kampanii społecznej "Znam rekomendacje PTN AIDS.Zalecam
test na HIV" oraz czerwonej kokardki na stronie internetowej
www.pwisbydgoszcz.pl oraz stronach internetowych PPIS na
terenie województwa i instytucji współpracujących z PIS
-7 artykułów/ informacji w prasie lokalnej
-3 audycje/ informacje w rozgłośniach radiowych
-informacje nt. Światowego Dnia AIDS podawane przez
Radiowęzeł Targowiska Miejskiego i Giełdy Samochodowej w
Rypinie

ogół społeczeństwa: /60000

liczba szkoleń/działań: 22
liczba odbiorców: 60000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

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

Razem:
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900,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

132

Ekspozycje wizualne informacyjnoOT1.CO1.CSa.Z1
edukacyjne, gazetki ścienne
Ekspozycje wizualne informacyjno-edukacyjne były rozwieszane
wykonane przez pracowników PIS.
w placówkach PIS, a także w autobusach komunikacji miejskiej.
—————————————————
1 WSSE 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 8500/43900

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja konferencji prasowych
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Pracownicy PIS udzielili wywiadów - 8 mediom. Zostały
1 WSSE 18 PSSE woj. pomorskiego
zredagowane i wysłane pisma informacyjne do mediów - 21

pracownicy mediów: 15/25

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Pozyskanie honorowego patronatu
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Uzyskano honorowe patronaty nad różnymi akcjami - patronatami
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
byli: Wojewoda, Marszałek, Prezydenci Miast, Starostowie,
Wójtowie.

pracownicy mediów: 6/2
Wojewoda, Marszałek,Prezydent,
Miasta, Starosta, Wójt: 12/10
Razem: 18/12

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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Punkty informacyjne
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Podczas imprez, festynów pracownicy PIS organizowali stoiska
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
edukacyjne, w których przeprowadzano rozmowy indywidualne i
rozdawano materiały edukacyjne.

ogół społeczeństwa: 1300/2300

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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Wizytacje w tym działania edukacyjne OT1.CO1.CSa.Z1
podczas akcji letniej i zimowej
Pracownicy PSSE przeprowadzali wizytacje w placówkach
————————————————— szkolnych i placówkach wypoczynku letniego i zimowego.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

organizatorzy wypoczynku, dyrektorzy
placówek szkolnych: 40/40

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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Zamieszczenie informacji na stronach OT1.CO1.CSa.Z1
internetowych
Każda Stacja umieściła informacje na temat kampanii, konkursów
————————————————— na stronach internetowych
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 20000/20000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja szkoleń
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Zostały przeprowadzone 3 szkolenia dla pracowników oświaty,
PSSE woj. pomorskiego
służby zdrowia, jednostek samorządowych.

Pedagodzy, nauczyciele, pielęgniarki:
180/185

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 100,00
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 200,00
Sponsor prywatny: 8100,00
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Program edukacyjno-profilaktyczny
OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 998/998
"Porozmawiajmy o AIDS"
PSSE w Człuchowie inicjowała realizacje programu w placówkach młodzież powyżej 15 r.ż.: 1115/1115
————————————————— szkolnych.
Razem: 2113/2113
WSSE 18 PSSE woj. pomorskiego

Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.
dla młodzieży
Pracownik PSSE w Starogardzie Gdańskim przeprowadził zajęcia młodzież powyżej 15 r.ż.: 670/670
————————————————— z młodzieżą szkolną.
Razem: 670/670
1 WSSE, 18 PSSE woj. pomorskiego

Planowana kwota: 3500,00
Wydatkowana kwota:
3500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja konkursów, olimpiad z
OT1.CO1.CSa.Z4
wiedzy o HIV/AIDS
5PSSE zorganizowały etapy powiatowe, międzyszkolne, szkolne
————————————————— olimpiad.
PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 23/23
młodzież powyżej 15 r.ż.: 485/576
Razem: 508/599
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Przegląd Małych Form Teatralnych
OT1.CO1.CSa.Z4
————————————————— W dniu 11 grudnia br. w Gdańskim Archipelagu Kultury odbył się
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskie
Finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod
hasłem "Uzależnienia wokół nas". Celem Przeglądu było
promowanie zachowań zapobiegających uzależnieniom oraz
wspierających wzrost poziomu odpowiedzialności za własne życie
oraz szacunku wobec siebie i innych. Teatralna forma
przedsięwzięcia sprzyjała integracji środowisk szkolnych i
inspirowaniu ich do działań w zakresie profilaktyki uzależnień
poprzez kontakt ze sztuką.
W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 16 zespołów teatralnych
z województwa pomorskiego tj. ok. 242 osoby.
Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych "Uzależnienia
wokół nas" został objęty honorowym patronatem przez: Wojewodę
Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego,
Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Gdański Teatr
Szekspirowski.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 383/383
młodzież powyżej 15 r.ż.: 850/1197
nauczyciele, opiekunowie,
przedstawiciele jednostek
samorządowyc: 165/165
Razem: 1398/1745
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Organizacja punktu anonimowego i
OT1.CO2.CSc.Z3
bezpłatnego badania krwi w kierunku Punkt w Gdyni funkcjonuje przez 7 dni w roku.
HIV
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 300/333

Planowana kwota: 2250,00
Wydatkowana kwota:
2750,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 150,00
Starostwo Powiatowe:
600,00
Urząd Miasta: 2000,00
liczba odbiorców: 1745

Planowana kwota:
15500,00
Wydatkowana kwota:
30626,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 1435,00
Starostwo Powiatowe:
6589,00
Urząd Miasta: 4000,00
Urząd Gminy: 5150,00
Sponsor prywatny:
13452,00
Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
18000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Urząd Miasta: 18000,00
Razem:
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63 576,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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Kampania medialna "Wakacje a HIV".
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Tematykę profilaktyki zakażeń HIV poruszano podczas bieżącego
nadzoru nad placówkami wypoczynku letniego. Prowadzono
pogadanki dla młodzieży oraz dystrybucję tematycznych
materiałów edukacyjnych. Ponadto podczas trwania imprezy
masowej "Przystanek Woodstock" na terenie wioski festiwalowej
utworzono Punkt konsultacyjny, w którym udzielano
indywidualnych porad i konsultacji oraz dystrybuowano materiały i
pakiety edukacyjne.

osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 1
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
hetero-, homo- i biseksualne):
zadanie: 12
2000/6000
osoby podróżujące
Razem: 2000/6000

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
Międzynarodowego Dnia Pamięci i
Mobilizacji w Walce z AIDS
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach zadania nagłośniono akcję organizowana przez
Stowarzyszenie "Pozytywni w Tęczy" pod hasłem "100 zdjec.pl".
Na terenie całego województwa przekazano tematyczne
informacje nt. XXX Memoriału do lokalnych redakcji i rozgłośni
radiowych. Z inicjatywy PSSE w Świebodzinie i Zespołu Szkół
Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie przygotowano
spektakl teatralny o tematyce HIV/AIDS pod hasłem "Dopóki masz
wybór". Przedstawienie adresowane było do przedstawicieli
lokalnych władz samorządowych powiatowych i gminnych oraz
młodzieży i nauczycieli gimnazjów i pozostałych szkół
ponadgimnazjalnych powiatu świebodzińskiego.

ogół społeczeństwa: 10000/10000
pracownicy mediów: 10/10
młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
200/500
przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych: /6
Razem: 10210/10516

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS 2013
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych.

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach zadania zaplanowano działania edukacyjne wśród
różnych grup odbiorców, głównie młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów. Obchody poprzedzono
kampanią informacyjną z wykorzystaniem różnorodnych nośników
informacji (prasa, radio, TV, internet, monitory LCD). Ponadto
włączono się w kampanię "Znam rekomendację PTN AIDS.
Zlecam test na HIV", w ramach której dostarczano materiały
kampanijne do podmiotów leczniczych województwa lubuskiego.

ogół społeczeństwa: 10000/10000
pracownicy mediów: 15/7
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
studenci: 500/500
Razem: 10515/10507

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja osób bezrobotnych i
wykluczonych społecznie.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpdiemiologiczna w Drezdenku

OT1.CO1.CSa.Z3
osoby powyżej 50 r.ż.: 50/35
W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie wykładów dla
osób 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: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
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Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i
AIDS.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krośnie Odrz.

OT1.CO1.CSa.Z3
W Zespole Szkół w Chlebowie zorganizowano finał XIV
Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS dla uczniów gimnazjów
powiatu krośnieńskiego. Do udziału w Olimpiadzie zgłoszono 10
trzyosobowych zespołów z 10 gimnazjów - laureatów etapu
szkolnego.

liczba odbiorców: 330
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
2000,00
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 330/330

Finansowanie
Pozostałe
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Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
Zdrowiu "HIV/AIDS a uzależnienia".
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku

OT1.CO1.CSa.Z3
Olimpiada organizowana wśród uczniów pięciu szkół
ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego.
Zadania konkursowe polegały na rozwiązaniu tematycznej
krzyżówki, zespołowym rozwiązaniu testu wiedzy, odpowiedzi na
trzy wylosowane pytania problemowe, przedstawieniu krótkiej
inscenizacji nt. zapobiegania przenoszeniu się zakażenia HIV.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/250

liczba odbiorców: 250
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
300,00
Urząd Miasta: 400,00
Urząd Gminy: 0,00
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Powiatowy konkurs wiedzy o HIV i AI
DS.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Żaganiu

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/180
Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu żagańskiego. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych powiatu żagańskiego. Finał konkursu
poprzedzono zajęciami edukacyjnymi z młodzieżą oraz
przeprowadzeniem eliminacji szkolnych. do finału zakwalifikowano
18 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych.

liczba odbiorców: 180
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
1000,00
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Profilaktyka HIV i AIDS wśród
OT1.CO1.CSa.Z3
młodzieży gorzowskich szkół ponadgi W ramach zadania zorganizowano warsztaty dla młodzieży pięciu
mnazjalnych.
gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/180

liczba odbiorców: 180
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Warsztaty dla uczestników kwalifikacji
wojskowej z terenu powiatu
gorzowskiego i strzelecko - drezdenec
kiego.
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Drezdenku i
Gorzowie Wlkp.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/330

liczba szkoleń/działań: 14
liczba odbiorców: 330
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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Monitorowanie realizacji Krajowego
OT1.CO1.CSa.Z4
przedstawiciele instytucji realizujących liczba odbiorców: 59
Programu Zapobiegania Zakażeniom W 2013 r. na terenie województwa przeprowadzono 59 wizytacji w Program: 70/
liczba podmiotów realizujących
HIV i Zwalczania AIDS w placówkach placówkach realizujących Krajowy Program.
zadanie: 11
realizujących program.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja i prowadzenie narad z pa
rtnerami.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych

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

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach zadania przeprowadzono 14 szkoleń warsztatowych
dla uczestników kwalifikacji wojskowej (młodzież w wieku 18-19
lat) na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz pięciu gmin powiatu
strzelecko - drezdeneckiego.

OT1.CO1.CSa.Z4
uczestnicy narad: 150/131
W ramach zadania zorganizowano narady dotyczące pozyskania
nowych partnerów realizujących program oraz narady z
współorganizatorami działań edukacyjno-informacyjnych
(dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
przedstawiciele lokalnych samorządów, pracownicy i kierownictwo
podmiotów leczniczych, przedstawiciele lokalnych mediów).
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liczba szkoleń/działań: 131
liczba odbiorców: 286
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

OT1.CO2.CSc.Z3
Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
działającego przy Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
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ogół społeczeństwa: 500/506

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
27130,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
27130,00

Razem:

30 830,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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1.Przygotowanie do realizacji
kampanii "Znam rekomendacje PTN
AIDS. Zalecam test na HIV" oraz
organizacja Obchodów Światowego
Dnia AIDS.
—————————————————
psse woj. śląskiego, WSSE w
Katowicach, PCK Bytom, Polskie
Tow.Zapobiegania Narkomanii w Kcach

OT1.CO1.CSa.Z1
1. Nawiązanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia,
instytucjami i partnerami (narady, przekazanie pakietów
materiałów edukacyjnych).
2. Obchody Światowego Dnia AIDS
- organizacja konferencji ph."Zakażenia HIV. Dążymy do zera."
dla pracowników psse woj. śląskiego (10.12.2013 r.WSSE w
Katowicach)
- wykład "Warto wiedzieć o...HIV/AIDS" dla młodzieży w ramach
Dnia Ochrony Zdrowia (05.12.2013r. WSSE w Katowicach)
- współorganizacja konferencji dla młodzieży szkolnej nt.
profilaktyki HIV/AIDS (PSSE Bytom)
- podsumowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS, spektakl
teatralny "Strach nie chroni, nienawiść nie leczy" (PSSE
Częstochowa)
- podsumowanie konkursu "Bądź pierwszy, nie daj się HIV" (PSSE
Cieszyn)
- podsumowanie 2 konkursów "Nie daj szansy AIDS" połączone z
wykładem specjalisty dot. profilaktyki HIV/AIDS (PSSE Katowice)
- podsumowanie konkursu wiedzy oraz akcji profilaktycznej
"Uwolnij myślenie - Stop uzależnieniom" (PSSE Kłobuck)

osoby przed inicjacją seksualną
młodzież szkolna, kadra
pedagog.,pracownicy plac.ochrony
zdrowia: /983
Razem: /983
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1. Organizacja szkoleń z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS adresowasnych
do różnych grup.
—————————————————
PSSE (Chorzów, Zawiercie, Żywiec),
Por. Terapii Uzależnień od.
Sub.Psychoakt. i Współuzależnień w
Chorzowie, PCK Żywiec

OT1.CO1.CSa.Z3
1. Organizacja 2 warsztatów dot. profilaktyki HIV/AIDS (PSSE
Chorzów).
2. Organizacja 2 szkoleń warsztatowych "Żyję bez ryzyka" (PSSE
Zawiercie)
3. Współorganizacja szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
(PSSE Żywiec)

młodzież powyżej 15 r.ż.: /63
kadra pedagogiczna: /46
Razem: /109
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1. Rozpowszechnianie informacji dot.
HIV/AIDS oraz Światowego Dnia
AIDS w lokalnych mediach.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, media lokalne

OT1.CO2.CSa.Z1
1. Zamieszczanie informacji na stronach internetowych WSSE i
psse woj. śląskiego.
2. Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia AIDS do
lokalnych mediów.
3. Emisja spotów TV z zakresu profilaktyki HIV/AIDS podczas XV
Jurajskiego Lata Filmowego w Złotym Potoku (PSSE
Częstochowa)

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

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 109
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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1. Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSa.Z2
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do grup docelowych.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego

ogół społeczeństwa
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1. Podejmowanie działań w kierunku
propagowania anonimowego
testowania w kierunku wirusa HIV.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego

OT1.CO2.CSc.Z3
ogół społeczeństwa
1. Organizacja akcji bezpłatnego testowania w kierunku HIV dla
studenci
studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w
Chorzowie (30.11.2013 r. PSSE Chorzów)
2. Propagowanie anonimowego testowania w kierunku HIV
podczas akcji profilaktycznych, punktów promocji zdrowia i imprez
masowych.
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1. Podejmowanie działań
edukacyjnych w zakresie profilaktyki
HIV, w tym organizacja konkursów
wiedzy o HIV/AIDS oraz organizacja
punktów informacyjnych dla ogółu spo
łeczeństwa.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, urzędy miast, apteki, PCK,
3 areszty śledcze, PKD MONAR w
Częstochowie, C.F. Helios

OT1.CO2.CSd.Z2
1. Działania informacyjno-edukacyjne, wystawy prac
konkursowych, gazetki.
2. Organizacja punktów informacyjnych z materiałami
edukacyjnymi m.in. podczas dni promocji zdrowia w mieście
- 17 akcji m.in. letnich, akcja w Izbie Celnej w Katowicach,
Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia (28.09.), I Świętochłowicka
Noc Profilaktyki (22.06.), Wtorek dla zdrowia w Jaworznie
(29.10.), event "Być kobietą" w Jaworznie (18.11.), Dzień Zdrowia
w Tychach, Mikołowska Kampania Społeczna "Łańcuch Czystych
Serc", 2 akcje "Biała Sobota", Tydzień Kultuy Beskidzkiej
(29.07-02.08.), 4 akcje w aptekach, 6 akcji w szkołach
3. Współorganizacja konkursu na najciekawszy plakat nt.
Ryzykowne zachowania HIV i AIDS (PSSE Bytom)
4. Organizacja szkolenia nt. "Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" w
Areszcie Śledczym w Bytomiu (PSSE Bytom)
5. Realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego "HIV/AIDS bać
się czy nie?" w Areszcie Śledczym w Katowicach (PSSE
Katowice)
6. Realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego "Nigdy nie jest
za późno" w Areszcie Śledczym w Mysłowicach (PSSE Katowice)
7. Współorganizacja Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK 2013
(PSSE Bytom)
8. Organizacja zabaw i gier edukacyjnych dot. profilaktyki
HIV/AIDS w ramach akcji Bezpieczne wakacje (PSSE Bytom)
9. Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych z wykorzystaniem
kolorowanki "Zawsze razem" i książeczki edukacyjnej "Mali
przyjaciele" (PSSE Tychy)
10. IX Kampania Białych Serc oraz marsz ulicami miasta
Częstochowy (PSSE Częstochowa)
11. Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS (PSSE
Częstochowa)
12. Organizacja konkursu na plakat "Bądź pierwszy i nie daj się
HIV" (PSSE Cieszyn)
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wykonanych badań - 25

młodzież poniżej 15 r.ż.
liczba odbiorców: 31667
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
społeczność lokalna, pracownicy
instytucji, osadzeni w aresztach:
/31667
Razem: /31667

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

13. Współorganizacja XI Konkursu Wiedzy o AIDS ph. "Dążymy
do zera. Zero nowych zakażeń. Zero dyskryminacji. Zero zgonów
związanych z AIDS" (PSSE Jaworzno)
14. Współorganizacja Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS (PSSE
Jaworzno)
15. Organizacja konkursu na prezentację multimedialną "Nie daj
szansy AIDS" (PSSE Katowice)
16. Organizacja konkursu plastycznego "Nie daj szansy AIDS"
(PSSE Katowice)
17. Współorganizacja VIII edycji Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS
(PSSE Kłobuck)
18. Organizacja 2 prelekcji w ramach akcji profilaktycznej "Uwolnij
myślenie - Stop uzależnieniom" (PSSE Kłobuck)
19. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych "ABC HIV/AIDS" (PSSE
Lubliniec)
20. Współorganizacja Olimpiady Promocji Zdrowia PCK (PSSE
Lubliniec)
21. Organizacja konkursu wiedzy "HIV i AIDS nie zna granic może dotyczyć także Ciebie" (PSSE Sosnowiec)
22. Przeprowadzenie pogadanek i prelekcji w ramach akcji letniej
(PSSE Zawiercie)
23. Współorganizacja Olimpiady Zdrowego Stylu Życia (PSSE
Żywiec)

Razem:
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300,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

162

Dystrybucja materiałów
akcydensowych przez WSSE do
PSSE woj. świętokrzyskiego oraz
rozdawnictwo materiałów uczestnikom
organizowanych przedsięwzięć
—————————————————
WSSE i PSSE

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 10000/11985
WSSE przekazuje materiały akcydensowe do PSSE wg.
rozdzielników. PSSE przekazują materiały do jednostek biorących
udział w profilaktyce HIV/AIDS oraz osobom fizycznym biorącym
udział w organizowanych przedsięwzięciach.

163

Informacje dotyczące profilaktyki
OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 8500/9590
HIV/AIDS do prasy lokalnej oraz na
Umieszczanie na stronach internetowych Inspekcji Sanitarnej woj.
stronach internetowych WSSE i PSSE świętokrzyskiego oraz prasie lokalnej informacji dot. HIV/AIDS

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

liczba kampanii: 1

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

—————————————————
WSSE i PSSE
164

Edukacja młodzieży szkolnej w
OT1.CO1.CSa.Z3
powiecie staszowskim
Edukację młodzieży przeprowadzono w 3 staszowskich liceach
————————————————— ogólnokształcących i 1 gimnazjum
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/561

liczba odbiorców: 561
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
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

165

Impreza prozdrowotna -uroczyste
OT1.CO1.CSa.Z3
podsumowanie konkursu "Wiedza o
Impreza prozdrowotna podsumowująca konkurs wiedzy na etapie
HIV/AIDS"
powiatowym
—————————————————
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/300

liczba odbiorców: 300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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166

Koncert "Razem Przeciw AIDS"
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Koncert skierowany do młodzieży szkolnej z Jędrzejowa
PSSE Jędrzejów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/300

167

Konferencja "Więcej wiesz - mniej
ryzykujesz skierowana" do studentów
Uniwersytetu J. Kochanowskiego oraz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
—————————————————
WSSE Kielce

OT1.CO1.CSa.Z3
Konferencja skierowana była głównie do studentów UJK oraz
uczniów 3 kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Wykłady
prowadzili min. Konsultant woj. w dziedzinie chorób zakźnych,
konsutant wojewódzki ds. epidemiologii, edukator z fundacji Res
Humanae.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/519

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 519
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 2400,00

168

Konferencja skierowana do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych
—————————————————
PSSE Starachowice

OT1.CO1.CSa.Z3
Konferencja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu
miasta Starachowice. W konferencji uczestniczył min.
przedstawiciel Fundacji "res Humanae"

młodzież powyżej 15 r.ż.: 160/160

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 160
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

169

Konkurs międzyszkolny "Wiedza o HI OT1.CO1.CSa.Z3
V/AIDS"
Międzyszkolny konkurs przeprowadzony został w szkołach
————————————————— ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1460

liczba odbiorców: 1460
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

170

Konkurs na plakat "Żyję bez ryzyka"
OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 720/36
————————————————— Konkurs przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad
PSSE Jędrzejów
gimnazjalnych. O konkursie poinformowano 25 szkół z powiatu
jędrzejowskiego

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 36
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: 400,00
NGO: 0,00
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 400,00
NGO: 0,00

171

Konkurs na prezentację multimedialną OT1.CO1.CSa.Z3
"HIV/AIDS - wybór należy do Ciebie"
Konkurs skierowany do mlodieży ze szkół gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych ze Skarżyska Kam.
PSSE Skarżysko Kam.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 14/24

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 24
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 839,00

172

Konkurs szkolny "Moja wiedza o AIDS OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/20
"
X edycję szkolnego konkursu zorganizowano wspólnie z V Liceum
————————————————— Ogólnokształcącym w Kielcach
PSSE Kielce

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 20
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

173

Konkurs wiedzy Co musisz wiedzieć o OT1.CO1.CSa.Z3
HIV/AIDS"
Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
————————————————— Buska Zdroju
PSSE Busko Zdrój

młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/16

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

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

174

Popularyzacja o HIV/AIDS w ramach
Koneckich Dni Profilaktyki
—————————————————
PSSE Końskie

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach Koneckich Dni Profilaktyki realizowanych na terenie
powiatu koneckiego odbyło się 6 festynów i akcji prozdrowotnych.
Jednym z elementów programów tych przedsięwzięć była
edukacja o HIV/AIDS.

społeczność lokalna: 1900/1950

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 1950
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

175

Prezentacje multimedialne dot.
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
PSSE Kielce

OT1.CO1.CSa.Z3
Prezentacje zorganizowano w 2 szkołach ponadpodstawowych
(Zespół Szkół Plastycznych w Kielcach, Zespół Szkół Leśnych w
Zagnańsku).

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/30
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/100
Razem: 250/130

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 130
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

176

Punkt informacyjno-edukacyjny w
OT1.CO1.CSa.Z3
Zespole Szkół
Punkt informacyjno-edukacyjny zorganizowano w Zespole Szkół
————————————————— techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju
PSSE Busko Zdrój

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/306

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 306
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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177

Punkty informacyjne w bibliotece
OT1.CO1.CSa.Z3
publicznej we Włoszczowie
Zorganizowano w lipcu i grudniu punkty informacyjne dla
————————————————— czytelników bblioteki
PSSE Włoszczowa

czytelnicy biblioteki: 50/110

178

Spotkania edukacyjne "Więcej wiesz
OT1.CO1.CSa.Z3
o HIV/AIDS - mniej ryzykujesz"
Spotkania skierowane były do uczniów i nauczycieli szkół
————————————————— gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Buska Zdroju
PSSE Busko Zdrój

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/395
nauczyciele: 10/13
Razem: 310/408

179

Spotkania edukacyjne dla uczniów
szkoły podstawowej
—————————————————
PSSE Opatów

młodzież poniżej 15 r.ż.: 230/230

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 230
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

180

Spotkania edukacyjne dla
OT1.CO1.CSa.Z3
wychowanków Młodzieżowego
Zorganizowano 2 spotkania edukacyjne dla młodzieży
Ośrodka Wychowawczego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście
—————————————————
PSSE Sandomierz

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/68

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

181

Spotkania młodzieży szkół
OT1.CO1.CSa.Z3
ponadgimnazjalnych z
Spotkania zorganizowano dla uczniów 5 szkół
przedstawicielem Fundacji "Res Hum ponadgimnazjalnych z miasta Końskie
anae"
—————————————————
PSSE Końskie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/555

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 555
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

182

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży OT1.CO1.CSa.Z3
z osobą chorą na AIDS
Spotkanie zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej i
————————————————— ponadgimnazjalne powiatu włoszczowskiego
PSSE Włoszczowa

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/520

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 520
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 350,00

OT1.CO1.CSa.Z3
Spotkania edukacyjne skierowane do uczniów klas I- III szkoły
podstawowej w Ożarowie. Zajęcia realizowane były w oparciu o
książeczkę "Zawsze razem"
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liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 110
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 200

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

183

Spotkanie edukacyjne dla dzieci
OT1.CO1.CSa.Z3
przedszkolnych
Spotkanie zorganizowano w Publicznym Przedszkolu w Rudzie
————————————————— Malenieckiej
PSSE Końskie

dzieci przedszkolne: 30/30

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 - materiały
informacyjne

184

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
PSSE Skarżysko Kam.
ponadgimnazjalnych ze Skarżyska Kam.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/150

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 150
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

185

Warsztaty dla młodzieży "O życiu
OT1.CO1.CSa.Z3
decydują chwile - AIDS nie wybiera - Warsztaty zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej z Ostrowca
Ty możesz"
Św.
—————————————————
PSSE Ostrowiec. Św.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/29

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 29
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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

186

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
-Kontynuacja Kampanii "Dążymy do
zera",
-Organizacja Kampanii "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam
test na HIV"
-Organizacja kampanii "Światowy
Dzień AIDS 2013"
—————————————————
stacje sanitarno-epidemiologiczne
oraz instytucje wspólpracujace

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: /181000
-Informowanie pisemne o realizacji kampanii instytucji
współpracujących: podmiotów leczniczych, placówek nauczania i
wychowania, instytucji samorządowych,
-zamieszczanie informacji o kampaniach na stronach
internetowych stacji sanitarno - epidemiologicznych,
-prowadzenie dystrybucji materiałów informacyjnych,
-udzielanie porad w zakresie realizacji kampanii,
-organizowanie i współorganizowanie stoisk informacyjnoedukacyjnych w siedzibach stacji san.-epid., placówkach
nauczania i wychowania, wyższych uczelniach, instytucjach
samorzadowych oraz innych miejscach publicznych (np.ulice
miast),
-prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego w podmiotach
leczniczych oraz z pedagogów w placówkach nauczania i
wychowania,
-organizacja konferencji z okazji Światowego Dnia AIDS
"Zakażenia HIV i choroba AIDS-co powinni wiedzieć pracownicy
medyczni" dla personelu medycznego, w dniu 5.11.2013 r. w
Krakowie (odpowiedzialna za organizację konferencji - WSSE w
Krakowie),
-przeprowadzenie w III LO w Tarnowie akcji profilaktycznej
podczas której uczniowie z Koła Młodych Pedagogów oraz PCK
wyglosili 9 prelekcji dla uczniów klas I-ych, a liderzy edukacji
rówiesniczej przedstawili opracowana przez siebie prezentację
multimedialna adresowana do wszystkich uczniów szkoły.
Pracownicy PSSE w Tanowie zorganizowali stoisko informacyjno edukacyjne,
-przeprowadzenie akcji edukacyjnej w Zespole Szkół
Technicznych i Placówek w Nowym Targu -udział wzięło 890
uczniów (współorganizator: PSSE w Nowym Targu),
-zorganizowanie przez PSSE w Bochni stoiska informacyjnego w
Wyzszej szkole Ekonomicznej w Bochni,
-zorganizowanie wystawy prac plastycznych o tematyce HIV/AIDS
w Gimnazjum w Wieliczce,
-wykonanie ekspozycji wizualnej i kacika materiałów
inf.-edukacyjnych w Regionalnym Centrum KulturalnoBibliotecznym w Brzesku (organizator: PSSE w Brzesku),
-organizacja konferencji "wiedza ratuje zycie" dla młoodziezy
szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosadeckiego - 120
uczestników (organizator: PSSE w Nowym Sączu),
-wykonanie badań w kierunku obecności wirusa HIV pacjentom
dializowanym w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
(organizator: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, PSSE w
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 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 w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Chrzanowie),
-przeprowadzono następujące konkursy;
>na plakat pt. "Stop AIDS" w 20 szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych pow. gorlickiego(organizator: PSSE w
Gorlicach),
>na plakat pt."Żyję bez ryzyka HIV/AIDS" dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (organizator: PSSE w
Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie
Tarnowskiej),
>na plakat dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych "Nie daj
szansy AIDS" (organizator PSSE w Limanowej, Starostwo
Powiatowe w Limanowej),
> konkurs wiedzy o AIDS w Zespole Szkół im. Ojca Św. Jana
Pawła II w Niepołomicach,
> na plakat w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu,
>na plakat w szkołach ponadgimnazjalnych Nowego Targu
(organizator: PSSE w Nowym Targu oraz pedagodzy szkolni),
>konkurs wiedzy o HIV/S dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
pt. "Testujmy sie, bo warto wiedzieć"- konkurs drużynowy,
dwuetapowy, z udziałem 10 szkół ponadgimnazjalnych oraz Bursy
Szkolnej Zespołu Placówek Oswiatowych w Olkuszu (organizator:
PSSE w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
> konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych pt."Gdy wiesz
wszystko o wirusie, możesz przeciwstawić mu się"- II Powiatowy
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS, udział wzięło 9 szkół gimnazjalnych
powiatu olkuskiego (organizator: PSSE w Olkuszu oraz Starostwo
Powiatowe w Olkuszu),
>szkolna olimpiada wiedzy o HIV/AIDS w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (wspólorganizator: PSSE
w Chrzanowie),
>V edycja konkursu wiedzy pt. "Cała prawda o AIDS" w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
>konkurs wiedzy nt. HIV/AIDS w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu,
>konkurs wiedzy on line w III LO w Tarnowie. Udział wzięło 316
uczniów (Organizator: PSSE w Tarnowie),
>powiatowy konkurs wiedzy dla szkół gimnazjalnych powiatu
nowotarskiego pt. "Nie daj szansy AIDS", dwuetapowy
(organizator: PSSE w Nowym Targu),
>konkurs na artykuł prasowy"Świadomość zagrożeń HIV/AIDS
wśród młodzieży"- w 9 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu
wadowickiego (organizator: PSSE w Wadowicach)
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-Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych w placówkach
nauczania i wychowania, współudział
pracowników inspekcji sanitarnej w
organizacji imprez edukacyjnych w
szkołach oraz wyższych uczelniach
woj. małopolskiego.
-przeprowadzenie badania
ankietowego dotyczącego realizacji
edukacji w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS prowadzonej w szkołach
ponadgimnazjalnych województwa ma
łopolskiego.
—————————————————
Placowki nauczania i wychowania,
instytucje rzadowe, samorzadowe,
organizacje pozytku publicznego woj.
malopolskiego

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
Zadania realizowały placówki nauczania i wychowania, instytucje
samorządowe, organizacje pozarządowe
- przeprowadzenie przez nauczycieli przedmiotów, wychowawców
i pedagogów szkolnych, zajęć edukacyjnych wśród młodzieży w
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie
pogadanek, prelekcji, prezentacji multimedialnych oraz projekcji
filmów o tematyce HIV/AIDS (w pow. brzeskim, krakowskim,
limanowskim, chrzanowskim, oświęcimskim)
- przeprowadzenie przez pielęgniarki środowiska nauczania i
wychowania 355 porad indywidualnych oraz 4 pogadanki dla
młodzieży w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w
Proszowicach
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (prezentacja
multimedialna, ekspozycja wizualna, rozdawnictwo materiałów)
przez pracowników OZ i PZ PSSE w Wadowicach wśród nowych
grup osób pozbawionych wolności - ramach zawartego
porozumienia z Zakładem Karnym w Wadowicach
- przeprowadzenie w 7 szkołach podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi w pow. tarnowskim zajęć dla dzieci z
wykorzystaniem książeczek ;Mali Przyjaciele, kolorowanek
;Zawsze razem;. Edukację prowadzono w aspekcie bezpiecznych
zachowań w trakcie gier, zabaw i innych codziennych czynności,
właściwych postaw wobec osób z HIV i chorych na AIDS uczestniczyło 155 dzieci sześcioletnich
- przeprowadzenie przez pedagogów szkolnych zajęć
warsztatowych dla uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych i
Gimnazjum w Starym Sączu. Na zakończenie zajęć uczestniczyli
wykonali gazetki tematyczne
- zorganizowanie w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w
2 szkołach ponadgimnazjalnych
w Myślenicach zajęć edukacyjnych dla młodzieży. Na godzinach
wychowawczych nauczyciele przekazywali uczniom informacje nt.
wirusa HIV, sposobów zapobiegania zakażeniom w tym unikanie
zachowań ryzykownych oraz promowali wykonanie testów w
kierunku zakażenia HIV
- prowadzenie przez szkolnych koordynatorów zajęć
edukacyjnych dla młodzieży w dwóch szkołach gimnazjalnych,
jednej ponadgimnazjalnej w Limanowej
- przeprowadzenie przez pracowników PSSE w Wadowicach
działań edukacyjnych dot. profilaktyki HIV/AIDS (mini konkursu
wiedzy) podczas XII Wadowickiego Rodzinnego Rajdu
Rowerowego - maj 2013r.
- przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych w Powiatowym
Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno &#8211; Gastronomicznych w
Oświęcimiu
- przeprowadzenie w 2 szkołach ponadgimnazjalnych w
Myślenicach w ramach programu profilaktyki
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 20000/13100 liczba odbiorców: 70571
młodzież powyżej 15 r.ż.:
liczba podmiotów realizujących
100000/57471
zadanie: 357
Razem: 120000/70571

Planowana kwota: 1250,00
Wydatkowana kwota:
1041,00
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: 291,00
Starostwo Powiatowe:
750,00

i edukacji prozdrowotnej zajęć edukacyjnych, na których
młodzieży przekazano informacje nt. wirusa HIV, sposobów
zapobiegania zakażeniom w tym unikanie zachowań ryzykownych
oraz promowano wykonanie testów w kierunku zakażenia HIV.
Zajęcia zorganizowane z okazji obchodów Światowego Dnia ADS
- realizacja programu edukacyjnego;Żyję bez ryzyka; w 2
szkołach: w Zespole Szkół w Borkach (w pow. dąbrowskim) edukacją objęto 51 uczniów klas II oraz w Rzemieślniczym
Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie edukowano 317 uczniów
- edukacja w oparciu o scenariusze z podręcznika ;Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja
młodzieży szkolnej; młodzieży z 3 szkół ponadgimnazjalnych w
Tarnowie (Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Ogrodniczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych). Zajęcia prowadzili pedagodzy szkolni, nauczyciele
wychowania do życia w rodzinie. Liczba zajęć ; 33, liczba
edukowanych uczniów; 848
- organizacja dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu pokazu filmów edukacyjnych ( m.in. Żyć z
HIV;Miało być inaczej) - seans poprzedzono prezentacją
multimedialną nt. profilaktyki HIV/AIDS
- organizacja emisji spotów i filmów o tematyce HIV/AIDS w
Wadowickim Centrum Kultury w związku
z obchodami Światowego Dnia AIDS
- prowadzenie pogadanek oraz rozmów indywidualnych przez
pracowników w podmiotach leczniczych, w Poradniach ;, głównie
wśród kobiet ciężarnych i osób wyjeżdżających za granicę nt.
wykonywania testu w kierunku zakażenia HIV. Ponadto personel
medyczny w placówkach wykonał gazetki informacyjne, na
których zamieszczano m.in. adresy Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych
- organizacja w dniu 3.12.2013r. przez pracownika OZ i PZ PSSE
w Limanowej szkolenia dla nauczycieli, liczba uczestników: 70
- organizacja w dniu 21.02.2013r. szkolenia dla pielęgniarek z
podmiotów leczniczych, podczas którego pracownik OZ i PZ
PSSE w Limanowej przedstawił prezentację pt.;Krajowy Program
Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV;, w której omówił obszary, cele,
zadania programu oraz przekazał najistotniejsze informacje dot.
zakażenia wirusem HIV i profilaktyki w tym zakresie; liczba
uczestników szkolenia: 25
- przeprowadzenie w dniu 6.12.2013r. przez pracownika OZ i PZ
w Oświęcimiu szkolenia dla pielęgniarek z podmiotów
leczniczych; liczba uczestników ; 24 osoby
- organizacja przez PSSE w Gorlicach konferencji profilaktycznej
dla młodzieży gorlickich szkół
podczas, której wykłady przeprowadzili: lekarza chorób zakaźnych
ze Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach i
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przedstawiciel Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie
HIV/AIDS ,,Jeden Świat w Krakowie
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z młodzieżą ze szkół
ponadgimnazjalnych (w Zespole Szkół Nr 4
i w I LO w Olkuszu) przez pracowników PSSE; liczba
uczestników: 610
-- udział w dniu 13.05.2013 r. pracowników OZ i PZ WSSE w
konferencji pt.;SEKSUALIA; zorganizowanej w Centrum
Dydaktyczno- Kongresowym Wydziału Lekarskiego przy ul.
Łazarza 162 w Krakowie. Sesja i warsztaty poświęcone tematyce
HIV/AIDS adresowane były do wszystkich tych, którzy chcą
dowiedzieć się więcej o HIV/AIDS i bezpieczniejszym seksie,
zweryfikować mity i stereotypy, zdobyć rzetelną wiedzę na temat
HIV/AIDS w oparciu o naukowe informacje.
Ponadto w listopadzie 2013 roku Kuratorium Oświaty w Krakowie
przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące realizacji edukacji w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS prowadzonej w szkołach
ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Badaniami
objeto 357 szkół.Wyniki stanowić będą podstawę do
przygotowania oferty informacyjnej dla nauczycieli,
ukierunkowanej na pełniejszą realizację kształtowania postaw
prozdrowotnych w zakresie HIV/AIDS w województwie
małopolskim.
188

przekazywanie informacji w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS do wszystkich
instytucji współpracujących w tym
zakresie oraz do mediów
—————————————————
stacje sanitarno-epidemiologiczne
oraz instytucje wspólpracujace

OT1.CO2.CSa.Z1
-przesyłanie przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej
informacji o podejmowanych działaniach w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS otrzymanych z Krajowego Centrum ds AIDS do
placówek współpracujacych w tym zakresie na terenie
województwa,
-umieszczanie informacji dot. profilaktyki HIV/AIDS na stronach
internetowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
-prowadzenie dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych
do placówek współpracujących w tym zakresie na terenie
województwa,
-udzielanie poradnictwa i prowadzenie szkoleń dla
zainteresowanych profilaktyką HIV/AIDS,
-organizowanie stoisk informacyjno-edukacyjnych, ekspozycji
wizualnych w podmiotach leczniczych, placówkach nauczania i
wychowania, instytucjach samorzadowych,

STRONA 62 z 277

ogół społeczeństwa: /181000

statystyki odwiedzin stron
internetowych: brak danych
liczba odbiorców: 181000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów
informacyjnych do jednostek
współpracujących w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne
oraz jednostki współpracujące w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z2
Dystrybucja materiałów informacyjnych :
- do 273 podmiotów leczniczych do realizacji kampanii;Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV; :
18 rodzajów materiałów edukacyjnych i gadżetów :
broszurki: - dla lekarzy rodzinnych - 8600 szt.
- dla lekarzy ginekologów; 600 szt.
- dla pielęgniarek i położnych - 9220 szt.
- Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS; 500 szt.
- Informacja o HIV - 2000 szt.
plakaty: ;Doktorze, nie daj szansy AIDS, pomyśl o HIV 319 szt.
plakaty elektrostatyczne: - Doktorze, nie daj szansy AIDS, pomyśl
o HIV-178 szt.
- Zakażenia poekspozycyjne- 75 szt.
składanki Kobieta seks zdrowie- 2900 szt.
ulotki rekomendujące kampanię-12500 szt.
- do 356 placówek nauczania i wychowania do realizacji zajęć
edukacyjnych:
broszurka: Co musisz wiedzieć o HIV- 406 szt.
ABC wiedzy o HIV i AIDS- 87 szt.
Druga strona wakacji-776 szt.
HIV/AIDS. O co Kaman - 601
;Informacja o HIV- 526 szt.
zakładka: Chcę chronić siebie i innych" 1620 szt.
ulotki:
Kiedy proponować test? 120 szt.
Wakacje marzeń- 862 szt.
dot. ekspozycji zawodowej - 200 szt.
Nie ryzykuj- 275 szt.
składanka: Daj szanse swojemu dziecku 145 szt.
Kobieta, seks, zdrowie 54 szt.
książeczka: ;Mali przyjaciele 265 szt.
filmy: Żyć z HIV- 2 szt.
Miało być inaczej, Na zawsze razem- 2 szt.
Segregator: Zapobieganie HIV/AIDS 1 szt.
Łączne: 3951 szt. materiałów edukacyjnych
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ogół społeczeństwa: 300000/257167

liczba tytułów: 18
nakład: 3951

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promowanie kobietom-pacjentkom
Poradni Ginekologicznych informacji o
możliwości wykonania testu w
kierunku zakażenia HIV
—————————————————
Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne
oraz podmioty lecznicze woj.
małopolskiego

OT1.CO2.CSb.Z4
kobiety w wieku prokreacyjnym:
1. W ramach zadań Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
/18196
Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczania AIDS w woj.
małopolskim uwzgledniono w kontrolach Małopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ oraz Wydziału Polityki Społecznej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonywanie badań kobiet
ciężarnych w kierunku obecnosci wirusa HIV. O wynikach kontroli
poinformowano Wojewodzkiego Konsultanta w dziedzinie
Ginekologii Prof. Antoniego Basty, który zobowiazał sie promowac
te badania na organizowanych spotkaniach i konferencjach dla
ginekologów.
2. Prowadzono dystrybucje materiałów informacyjnych, zwłaszcza
dot. kampanii;Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na
HIV; do Poradni Ginekologicznych na terenie całego województwa
małopolskiego.
3. Udzielano porad oraz bezpłatnego testowania w katolickiej
Poradni Rodzinnej w Dabrowie Tarnowskiej.
4. Prowadzono szkolenia dla pielegniarek i połoznych podmiotów
leczniczych dot. profilaktyki HIV/AIDS przez pracowników PSSE
w Nowym Targu,
Limanowej i Oświecimiu.

liczba odbiorców: 18196

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promocja Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego
—————————————————
Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne
woj. małopolskiego

OT1.CO2.CSc.Z3
ogół społeczeństwa
-Zaprojektowanie i wykonanie ulotki informujacej o miejscu,
uczestnicy konferencji: /300
godzinach i formie działania PKD - dla uczestników konferencji
Razem: /300
adresowanej do pracowników medycznych podmiotów
leczniczych. Ulotka stanowiła forme małego plakatu do ekspozycji
w placowkach medycznych,
-Zamieszczanie informacji o działalnosci PKD na stronach
internetowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych,
-Przekazywanie informacji o PKD na wszystkich imprezach
organizowanych/współorganizowanych przez Stacje San.-Epid. w
ramach Światowego Dnia AIDS oraz kampanii społecznych,
-Podjecie współpracy z Biurem ds Ochrony Zdrowia Urzedu
Miasta Krakowa oraz Ekspertem ds. Informacji o narkotykach i
Narkomanii Woj. Malopolskiego w celu promowania Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie

liczba podjętych działań/inicjatyw:
5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja konferencji szkoleniowej
dla pracowników podmiotów
leczniczych oraz udział pracowników
inspekcji w edukacyjnych imprezach
plenerowych organizowanych przez
instytucje partnerskie oraz
prowadzenie prelekcji dla osadzonych
w Zakładzie Karnym w Wadowicach
—————————————————
Stracje sanitarno - Epidemiologiczne
oraz placówki współpracujace

OT2.CO1.CSa.Z2
- organizacja w dniu 5 listopada 2013 r. w Krakowie konferencji pt.
&#8222;Zakażenia HIV i choroba AIDS - co powinni wiedzieć
pracownicy medyczni?". Konferencja zorganizowana z inicjatywy
Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, pod patronatem honorowym
Krajowego Centrum ds. AIDS, w partnerstwie z Miastem Kraków,
Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych,
Nowosądecką Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, Ekspertem Wojewódzkim
do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa
Małopolskiego Małgorzatą Nowobilską-Stanios, Firmą Gilead
Sciences Poland Sp z o.o., Oddziałem Kraków
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny
IFMSA&#8211;Poland oraz Stowarzyszeniem &#8222;Jeden
Świat&#8221;. W konferencji udział wzięło 260 pracowników
medycznych: pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych
oraz pracowników państwowej inspekcji sanitarnej. Celem
konferencji było zwrócenie uwagi na istotną rolę działań
zapobiegawczych podejmowanych przez pracowników
medycznych w odniesieniu do zakażeń przenoszonych drogą
płciową i krwi ze szczeg. uwzglednieniem HIV oraz przekazanie
informacji dot. zachowania odpowiednich procedur
bezpieczeństwa w miejscu pracy,
-- udział pracowników OZ i PZ WSSE w 2 imprezach: pt.
&#8222;Juwenaliowy Tramwaj imprezowy&#8221; zorganizowany
w dniu 10.05.2013 r. przez Stowarzyszenie &#8222;Nadzieja
Rodzinie&#8221; we współpracy z Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczna w Krakowie - w akcji udział wzięło 150 osób.
Udział w imprezie pt. &#8222;Tramwaj Zwany Pożądaniem"
zorganizowanej wspólnie z Oddziałem Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów IFMSA w Krakowie w dniu 12.05.2013
r.
-udział pracowników OZ i PZ WSSE w Krakowie w akcji
plenerowej w Rynku Głównym w Krakowie zorganizowanej
wspólnie z Federacją Młodych Socjaldemokratów w Małopolsce w
dniu 30.11.2013 r., której celem było informowanie przechodniów
o zagrożeniach jakie niesie za sobą zakażenie wirusem HIV,
- prelekcje prowadzone przez pracowników PSSE w Wadowicach
dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Wadowicach
- organizacja przez PSSE w Nowym Targu 5 narad z udziałem 15
nauczycieli, personelu medycznego
i przedstawicieli samorządu lokalnego dotyczących realizacji
działań z zakresu HIV/AIDS
- przeprowadzenie w dniu 09.12.2013 r. przez pracowników PSSE
w Olkuszu narady z 9 pedagogami ze szkół ponadgimnazjalnych
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osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /435
osoby pozbawione wolności: /30
pracownicy ochrony zdrowia: 200/260
pracownicy oświaty: /25
Razem: 200/750

liczba zrealizowanych projektów:
3
liczba odbiorców projektu: 750
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 2600

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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koordynowanie działań przez
Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Krakowie w
zakresie zwiększenia dostepnosci do
bezpłatnego diagnozowania zakażeń
HIV w PKD
—————————————————
Urząd Marszałkowski Wojewodztwa
Malopolskiego, Stowarzyszenie
"Nadzieja Rodzinie", WSSE w
Krakowie

OT2.CO2.CSa.Z1
klienci PKD ich rodziny i bliscy: /1575
W ramach zadań Zespołu ds Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w woj.
małopolskim podjeto działania w zakresie dofinansowania PKD w
Krakowie:
- spotkania z Ekspertem ds Informacji o Narkotykach i Narkomanii
woj. malopolskiego,
-spotkania z Dyrektorem Biura ds Ochrony Zdrowia Urzedu Miasta
Krakowa.
W 2013 roku powstał nowy PKD w Tarnowie, obsługiwany przez
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie".
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liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 1575
liczba konsultacji: 1575
liczba wykonanych testów: 1358
liczba wykrytych zakażeń HIV: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 50000,00

Razem:

55 641,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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E(13) Obchody Światowego Dnia
AIDS w województwie lubelskim
—————————————————
WSSE Lublin, 8 PSSE Biała
Podlaska, Biłgoraj, Chełm,
Hrubieszów, Janów Lubelski,
Krasnystaw, Kraśnik, Łeczna

OT1.CO1.CSa.Z1
Obchody Światowego Dnia AIDS były okazją do zainicjowania
dodatkowych form w placówkach nauczania - inscenizacje, apele,
spektakle, happeningi. Pracownicy oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia uczestniczyli w imprezach edukacyjnych w ramach
których dokonywano podsumowań konkursów, wręczano
podziękowania, dyplomy nauczycielom i i nagrody uczniom
zakupione ześrodków pozyskanych od samorządów lokalnych ,
rad rodzicielskich .lub sponsorów prywatnych .Organizowane
imprezy były okazją do nawiązania współpracy ze środkami
masowego przekazu Radio Bon Ton i lokalna prasa w Chełmie,
TV Kablowa Krasnystaw, TVP 3 Lublin, Radio eR, Radio Lublin,
Głos Świdnika, TV Kablowa Świdnik, Twoje Radio Włodawa.

ogół społeczeństwa: 63900/130526
pracownicy mediów: 20/10
młodzież poniżej 15 r. ż.: 857/276
młodzież powyżej 15 rż.: 4764/7068
pracownicy administracji rządowej: 8/
pracownicy opieki zdrowotnej: 66/34
pracownicy oświaty: 79/8
studenci: 300/
Razem: 69994/137922
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F(13) Włączanie się w Ogólnopolską
medialną kampanię społeczną
dotyczącą HIV/AIDS, celem
promowania bezpieczniejszych
zachowań seksualnych oraz postaw
tolerancji wobec osób zakażonych i ch
orych.
—————————————————
WSSE, Lublin, 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z1
Realizacja zadania polegała na organizowaniu szerokiej kampanii
informacyjnej w instytucjach użuteczności publicznej przede
wszystkim w zakładach opieki zdrowotnej 117, oraz w
jednostkach samorządu terytorialnego, zwracając się o
umieszczenie informacji o założeniach kampanii na stronach
internetowych . Podejmowano działania na rzecz zaangażowania
jak największej liczby dziennikarzy w przedstawienie
podstawowych faktów o epidemii szerszemu odbiorcy.
Uzupełnieniem działań były ekspozycje wizualne i tematyczne
gazetki eksponowane w PSSE.

ogół społeczeństwa: 112350/62669
pracownicy mediów: 47/25
pracownicy opieki zdrowotnej :
140/575
Razem: 112537/63269

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
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A(13)Edukacja w zakresie
podstawowej wiedzy o HIV/AIDS
środowiska szkolnego - młodzieży
szkolnej, kadry pedagogicznej oraz
wybranych grup zawodowych poprzez
zróżnicowane formy oddziaływania
—————————————————
WSSE Lublin , 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z2
Zrealizowano 45 szkoleń w tym 26 metodą warsztatów,61
pogadanek adresowanych do bezpośrednich adresatów młodzieży szkolnej, 15 narad , 60 rozmów oraz 161 instruktaży z
organizatorami edukacji na poziomie placówki nauczania lub
instytucji użytecznosci publicznej.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/29
pracownicy ochrony zdrowia: 110/129
pracownicy oświaty: 208/479
pracownicy socjalni: 82/25
inni pracownicy zakładów fryzjerskich,
kosmetycznych: 57/179
młodzież poniżej 15 r .ż.: 1070/168
młodzież powyżej 15 r. ż.: /2004
Razem: 1530/3013

Planowana kwota: 100,00
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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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: W
realizację kampanii społecznej
zaangażowało się 25
przedstawicieli środków
masowego przekazu
Wskaźnik dodatkowy 2:
Informacje o kampanii
zamieszczono na 18 stronach
internetowych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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B(13) Edukacja ogółu społeczeństwa
podczas masowych imprez
organizowanych lokalnie
—————————————————
WSSE Lublin, 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z2
WSSE w Lublinie i 14 PSSE ( Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm,
Hrubieszów, Janów, Kraśnik, Lublin, Łęczna, Łuków, Puławy,
Radzyń, Ryki, Tomaszów, Zamość) włączały się w 32 lokalne
publiczne wydarzenia, takie jak np. festyny z okazji Dni Białej
Podlaskiej, Hrubieszowa, Łukowa, Krasnobrodu Festyn Rodzinny
na Wrotkowie podczas XVI Lubelskich Dni Rodziny i inne lokalne
wydarzenia zdrowotne i kulturalne zakorzenione od lat w
środowisku lokalnym (Sierpień ze zdrowiem w Chełmie, Jarmark
Hetmański), oraz okazjonalne Zlot Motocyklowy w Janowie
Lubelskim, Piknik Strażacki w Rykach, oraz dożynki na szczebli
powiatowym lub gminnym ( Powiatowe Dożynki w Łabuniach powiat zamojski, Powiatowe Dożynki w Zadybiu Starym -powiat
rycki). W ramach tych masowych imprez organizowano stoiska i
punkty informacyjne i konsultacyjne - 45 organizowano happeningi
2 , pikniki rodzinne -3 np. Piknik Rodzinny zorgnizowany przez
Zakłady Odlewnictwa Żeliwnego na terenie ZOO w Turce k.
Lublina. Organizowano także lokalne typowo zdrowotne
wydarzenia np. Happening promujący badania w kierunku HIV
przez młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Puławach - rozdawanie czerwonych wstążeczek i ulotek wśród
mieszkańców Puław na terenie sklepów Stokrotka, Kaufland,
Galeria Zielona, na Placu im Fryderyka Chopina, akcja
profilaktyczna pod hasłem "Zdrowie to kapitał na całe życie" w VI
LO w Lublinie. Były one okazją do propagowania tematyki
zdrowotnej w tym także zasad profilaktyki HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 149550/69680
organizacje pozarządowe: /36
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 36/32
pracownicy mediów: 12/13
pracownicy ochrony zdrowia: 245/28
pracownicy oświaty: 15/5
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/305
studenci: 12500/
Razem: 164358/70099
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C(13) Edukacja środowiska szkolnego
poprzez konkursy wiedzy i olmpiady
na poziomie szkolnym,
międzyszkolnym i powiatowym,
—————————————————
11 PSSE: Biłgoraj, Chełm, Kraśnik,
Lubartów, Opole Lubelskie, Parczew,
Puławy, Radzyń, Ryki, Świdnik,
Zamość

OT1.CO1.CSa.Z2
11 PSSE ( Biłgoraj, Chełm, Kraśnik, Lubartów, Opole Lubelskie,
Parczew, Puławy, Radzyń, Ryki, Świdnik, Zamość) zainicjowało
własne konkursy w placówkach nauczania.
Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS - Biłgoraj;
Międzygimnazjalna Olimpiada ABC Profilaktyki HIV/AIDS -Chełm;
XII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu - Kraśnik; Powiatowy
Konkurs Wiedzy nt HIV/AIDS i Gminny Konkurs Wiedzy nt.
HIV/AIDS - Lubartów; Szkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS w
Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach-Łęczna; Olimpiada Wiedzy
o HIV/AIDS- Opole Lubelskie; V Powiatowa Olimpiada o HIV/AIDS
- Parczew, Międzyszkolny Konkurs pod hasłem "Nie daj szansy
AIDS", Konkurs Wiedzy o HIV ( ZSO Nr1, RCKU,MOS) - Puławy;
Szkolny Konkurs w Zespole Szkół w Woli Osowińskiej - Radzyń;
X Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS w Rykach .
Aktywnie współpracowano z partnerami na rzecz
przeprowadzenia edukacji w formie konkursów np z PCK,:
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PSSE Chełm, Zamość,
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PSSE Zamość.

organizacje pozarządowe: 31/
pracownicy ochrony zdrowia: 14/3
pracownicy oświaty: 70/96
młodzież poniżej 15 r. ż.: 1199/413
młodzież powyżej 15 r. ż.: 5064/1070
Razem: 6378/1582
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Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
3380,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 160,00
Urząd Miasta: 1000,00

liczba programów oraz inicjatyw:
15
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11
Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowano w 36 placówkach
gimnazjalnych, i 75 placówkach
ponadgimnazjalnych

Planowana kwota: 1900,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 1000,00
PIS: 600,00
Starostwo Powiatowe:
1680,00
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D(13) Edukacja środowisk szkolnych i
lokalnych poprzez konkursy
plastyczne i wystawy pokonkursowe
—————————————————
5 PSSE : w Chełmie, Hrubieszowie,
Janowie Lubelskim, Lubartowie,
Puławach

OT1.CO1.CSa.Z2
Konkursy plastyczne w placówkach nauczania zorganizowało 5
PSSE w Chełmie, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Lubartowie,
Puławach;
II edycja Konkursu Plastycznego "Bądź świadomy, unikniesz HIV"
Chełm, Konkurs plastyczny ph. "Co wiesz o HIV?" w Zespole
Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie; Konkurs plastyczny dla
Słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Janowie
Lubelskim, Powiatowy Konkurs Plastyczny na projekt ulotki w
Lubartowie, Międzyszkolny konkurs ph. "Nie daj szansy AIDS" w
Puławach.
3 wystawy prac pokonkursowych;
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ogół społeczeństwa: 1960/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/
pracownicy mediów: 4/
pracownicy ochrony zdrowia: 20/
pracownicy oświaty: 14/27
młodzież poniżej 15 r. ż: 5605/70
młodzież powyżej 15 r. ż.: 350/197
Razem: 7955/294

liczba programów oraz inicjatyw: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: Zadanie
realizowano w 27 placówkach
nauczania: 3 bursach i
internatach, 18 placówkach
ponadgimnazjalnych, 6
gimnazjach

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
PIS: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00

Razem:

3 380,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis
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Powiatowe Obchody Światowego
Dnia AIDS.
—————————————————
21 PSSE województwa łódzkiego

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa: 825/825
W ramach organizowanych lokalnie Powiatowych Obchodów
Światowego Dnia AIDS odbywały się różnego rodzaju imprezy
prozdrowotne, m.in. uroczyste podsumowania etapów
powiatowych konkursów wiedzy i plastycznych wraz z
wręczeniem nagród i wyróżnień finalistom i laureatom. W
uroczystościach brali udział Państwowi Powiatowi Inspektorzy
Sanitarni, przedstawiciele władz samorządowych, Kuratorium
Oświaty, szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz promocji
zdrowia PSSE województwa łódzkiego. W trakcie uroczystości
odbywały się wykłady, prezentacje multimedialne przygotowane
przez uczniów, prelekcje, debaty, testy wiedzy i dyskusje nt
HIV/AIDS, pokazy artystyczne, spektakle, związane z
problematyką HIV/AIDS.
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Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.
OT1.CO1.CSa.Z2
————————————————— W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Galerii Łódzkiej
WSSE w Łodzi
został zorganizowany Punkt Informacyjny, w którym pracownicy
Oddziału Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Higieny Dzieci i
Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Łodzi udzielali porad oraz informacji. Organizowane były również
konkursy wiedzy z zakresu HIV/AIDS a zwycięzców nagradzano
gadżetami otrzymanymi z KC ds. AIDS.
Partnerem w obsłudze Punktu było Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) Oddział w Łodzi.
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych
adresowanych do różnych środowisk,
grup społecznych i wiekowych.
—————————————————
WSSE w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z3
Dystrybucja materiałów edukacyjnych do 21 PSSE województwa
łódzkiego oraz innych podmiotów/instytucji/organizacji
pozarządowych, które zgłosiły się do WSSE w Łodzi.
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Edukacja młodzieży.
—————————————————
PSSE Bełchatów, PSSE Brzeziny,
PSSE Kutno, PSSE Łask, PSSE
Rawa Mazowiecka, PSSE Wieluń,
PSSE Zgierz.

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1240/1240
Pracownicy promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych przeprowadzają zajęcia z młodzieżą na temat
HIV/AIDS /prelekcje wykłady, zajęcia aktywne itp.
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Finansowanie
Pozostałe

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

ogół społeczeństwa: 300/300

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób 300

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

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

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22
Wskaźnik dodatkowy 1: wydanych
20614 szt materiałów
edukacyjnych /plakaty, ulotki,
broszury, kalendarze/

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

liczba odbiorców: 1240
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

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

204

Ekspozycje wizualne
—————————————————
WSSE i 21 PSSE województwa
łódzkiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Przygotowanie ekspozycji wizualnych z tematyki HIV/AIDS w
miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców
województwa

ogół społeczeństwa

liczba szkoleń/działań: 39

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

205

Imprezy prozdrowotne, happeningi.
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Organizacja imprez masowych, promujących zdrowie,
PSSE Łęczyca, PSSE Pabianice,
happeningów dla lokalnej społeczności.
PSSE Skierniewice

ogół społeczeństwa

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 420
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

206

Informacje na stronach internetowych
WSSE i PSSE.
—————————————————
WSSE i 21 PSSE województwa
łódzkiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Przygotowywanie informacji z zakresu tematyki HIV/AIDS oraz o
podejmowanych działaniach przez Państwową Inspekcję
Sanitarną województwa łódzkiego.

liczba szkoleń/działań: 39

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

207

Konkursy.
—————————————————
PSSE Bełchatów, PSSE Łódź, PSSE
Piotrków Trybunalski, PSSE Rawa
Mazowiecka, PSSE Wieluń, PSSE
Zgierz, PSSE Łask, PSSE Brzeziny

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1305/1450
Pracownicy promocji zdrowia PSSE województwa łódzkiego
organizują konkursy wiedzy, multimedialne, plastyczne, turnieje
wiedzy, których uroczyste zakończenia wraz z wręczeniem nagród
finalistom odbywają się w okolicach Światowego Dnia AIDS. W
roku 2013 odbyło się 13 konkursów powiatowych, w tym 1
międzypowiatowy pod patronatem Starosty Wieluńskiego dla
uczniów szkół powiatów wieluńskiego, wieruszowskiego,
oleskiego i kłobuckiego.

liczba odbiorców: 1450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 356,41
Wydatkowana kwota:
356,41
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
200,00

208

Narady.
—————————————————
PSSE Kutno, PSSE Skierniewice,
PSSE Wieluń

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja narad dla pracowników PIS, kadry pedagogicznej,
służby zdrowia w celu zainspirowania i zmotywowania
społeczności lokalnej do realizacji zagadnień z zakresu HIV/AIDS
oraz w związku z inauguracją konkursów wiedzy.

pracownicy PIS, kadra pedagogiczna, liczba szkoleń/działań: 3
służba zdrowia: 29/29
liczba odbiorców: 29
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
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209

Organizacja lokalnej kampanii
"Porozmawiajmy o HIV/AIDS"
skierowanej do uczniów klas I szkół
ponadgimnazjalnych - IX edycja.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zduńskiej Woli

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 776/776
Inicjator programu: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Zduńskiej Woli.
Realizatorzy: przeszkoleni nauczyciele.
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.
Zasadnicze działania:
Była to już IX edycja Kampanii. Realizatorzy prowadzili 3 godzinne
zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I.
Kampania przyjmowana jest bardzo dobrze przez nauczycieli i
uczniów. Nauczyciele realizujący program deklarują chęć udziału
w następnych edycjach.

liczba szkoleń/działań: 30
liczba odbiorców: 776
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
2970,00

210

X Powiatowy Festiwal Sztuk
Teatralnych "Żyję, bo lubię. AIDS to
nie dla mnie" dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Wieruszowie

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.
Przeprowadzenie konkursu sztuk teatralnych z zakresu profilaktyki młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/699
HIV/AIDS.
Razem: 500/699
W konkursie wzięło udział 37 uczniów. Na Festiwalu pojawiła się
również młodzież szkolna wraz z opiekunami - widownia. Ukazała
się informacja na stronie internetowej KC ds. AIDS.

liczba odbiorców: 699
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 w
ramach zadań statutowych
Starostwo Powiatowe:
1000,00

Razem:
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WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

211

Działania w ramach kampanii
medialnej w powiecie ełckim.
Edukacja, współpraca z mediami lokal
nymi
—————————————————
PSSE Ełk

OT1.CO1.CSa.Z1
Zamieszczenie informacji o kampanii w Gazecie Olsztyńskiej, i
Gazecie Współczesnej, treści dotyczące kampanii zostały zawarte
w konkursie Wiedzy o HIV/AIDS w Gimnazjum nr 4 w Ełku.

osoby przed inicjacją seksualną:
20/15
pracownicy mediów: 3/2
strony internetowe : 1/
Razem: 24/17

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

212

Kampania medialna w powiecie
bartoszyckim skierowana do
pracowników służby zdrowia.Znam
rekomendacje PTN zalecam test na
HIV. Współpraca z mediami lokalnymi
oraz organizacja wykładu dla 10
pielęgniarek z Bartoszyc.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

OT1.CO1.CSa.Z1
Współpraca z mediami lokalnymi z Radiem Bartoszyce.
Przekazanie informacji na stronę internetową BIP PSSE
Bartoszyce, ukazał się artykuł w Gazecie Extra.Pracownik PSSE
Bartoszyce przeprowadził wykład na temat kampanii dla 10 osób.

pracownicy mediów: 3/3
pielegniarki: /10
strony internetowe : 3/1
Razem: 6/14

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

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

213

Kampania medialna w powiecie
braniewskim, współpraca z
placówkami służby zdrowia i mediami
lokalnymi
—————————————————
PSSE Braniewo

OT1.CO1.CSa.Z1
Do 14 placówek służby zdrowia w powiecie braniewskim
przesłano informacje nt. kampanii "Znam rekomendacje PTN,
zalecam test na HIV". Przesłanie informacji do Gazety
Braniewskiej i TV IKAT w Braniewie.Dystrybucja materiałów
kampanijnych do 14 podmiotów leczniczych powiatu
braniewskiego.

pracownicy mediów: 2/2
placówki słuzby zdrowia : /14
Razem: 2/16

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16
liczba kampanii: 1

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

214

Kampania medialna w powiecie
OT1.CO1.CSa.Z1
elbląskim Znam rekomendacje PTN,
Dystrybucja plakatów elektrostatycznych, broszur i ulotek do 4
zalecam test na HIV.
szpitali, 10 placówek służby zdrowia powiatu elbląskiego.
—————————————————
PSSE Elbląg

placóweki służby zdrowia: /14

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

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

215

Kampania medialna w powiecie
giżyckim. Informacje na stronach
internetowych, dystrybucja materiałów
.
—————————————————
PSSE Giżycko

ogół społeczeństwa: /2
placówki służby zdrowia : /9
Razem: /11

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

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

OT1.CO1.CSa.Z1
Przekazano do 9 podmiotów leczniczych powiatu giżyckiego
materiały z kampanii Znam rekomendacje PTN zalecam test na
HIV oraz zamieszczono na stronach internetowych starostwa
powiatowego w Giżycku i PSSE BIP Giżycko informacje o
kampanii.
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Finansowanie
Pozostałe

216

Kampania medialna w powiecie iławsk
im.
—————————————————
PSSE Iława

OT1.CO1.CSa.Z1
Dystrybucja materiałów kampanijnych "Znam rekomendacje PTN,
zalecam test na HIV" do 21 podmiotów leczniczych w powiecie
iławskim w tym 1 szpitala, 12 ośrodków zdrowia, 8 gabinetów
ginekologicznych.

pracownicy mediów: 5/
placówki służby zdrowia : /21
Razem: 5/21

217

Kampania medialna w powiecie iławsk
im.
—————————————————
PSSE Iława

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 30/
Komunikaty radiowe, prasowe, informacje na stronach
pracownicy mediów: 5/
internetowych . Współpraca z Kurierem Iławskim, Głosem
Razem: 35/
Lubawskim, Radiem Eska, Radiem Planeta, TV Iława. Dystrybucja
materiałów edukacyjnych miedzy innymi . do szkół
ponadgimnazjalnych, . Organizacja stoiska promocji zdrowia z
materiałami edukacyjnymi i kampanijnymi wraz ze
stowarzyszeniem Pro Publico Bono w Iławie.

218

Kampania medialna w powiecie olszty
ńskim
—————————————————
PSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z1
Wykonano 22 rozmowy informacyjne z przedstawicielami
placówek służby zdrowia, przeprowadzono dystrybucje materiałów
do 24 placówek służby zdrowia , wykonano 24 ekspozycje w
placówkach służby zdrowia materiałów kampanijnych Znam
rekomendacje PTN zalecam test na HIV. Współpraca z mediami
lokalnymi: wysłano informacje do 7 mediów lokalnych
opublikowano w Przeglądzie Warmińskim, w TVO, Olsztyn, oraz
na 7 stronach internetowych

219

220

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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

pracownicy mediów: 5/7
placówki służby zdrowia : /46
strony internetowe: 3/3
Razem: 8/56

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 60

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

Kampania medialna w powiecie ostró OT1.CO1.CSa.Z1
dzkim
Dystrybucja materiałów "Znam rekomendacje PTN, zalecam test
————————————————— na HIV", do 24 ośrodków służby zdrowia.
PSSE Ostróda

placówki służy zdrowia: /24

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

Kampania medialna w powiecie szczy
cieńskim
—————————————————
PSSE Szczytno

ogół społeczeństwa
strona internetowa: /1
Razem: /1

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

OT1.CO1.CSa.Z1
Zamieszczenie na stronie internetowej BIP PSSE Szczytno
informacji o kampanii Znam rekomendacje PTN zalecam test na
HIV.
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221

Kampania medialna w powiecie węgor
zewskim
—————————————————
PSSE Węgorzewo

OT1.CO1.CSa.Z1
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE w
Węgorzewie, dystrybucja materiałów edukacyjnych do 12
podmiotów leczniczych, Znam rekomendacja PTN zalecam test
na HIV.

pracownicy mediów: 1/
podmioty lecznicze : /12
strony internetowe: 3/1
Razem: 4/13

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

222

Organizacja kampanii medialnej
zgodnie z wytycznymi KC ds AIDS.
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z1
pracownicy mediów: 5/5
Dystrybucja materiałów kampanijnych skierowanych do służby
PSSE : 19/19
zdrowia do PSSE woj warmińsko-mazurskiego. Rozdysponowano: Razem: 24/24
40 szt kalendarzy , 100 szt kalendarzyków książkowych, 12 500
ulotek, 180 szt plakatów elektrostatycznych, 1300 broszur
skierowanych do lekarzy rodzinnych, 620 broszur skierowanych
do ginekologów, 7000 szt broszur skierowanych do pielęgniarek i
położnych. Udzielono wywiadu do Radia plus nt obchodów
Światowego Dnia AIDS i kampanii. Powiadomiono pozostałe
media lokalne o kampanii.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6
liczba kampanii: 1

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

223

Organizacja szkolenia dla
pracowników służby zdrowia i
kosmetyczek powiatu nowomiejskiego
z dystrybucja materiałów
edukacyjnych.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

OT1.CO1.CSa.Z1
Szkolenie dotyczące nowej kampanii medialnej zostało
przeprowadzone wśród 26 pracowników zakładów opieki
zdrowotnej i kosmetyczek, w tym 10 to pracownicy zakładów
kosmetycznych. Przekazano do 13 placówek materiały
kampanijne w tym do 4 poradni K, 8 ZOZ, i 1 szpitala.

pracownicy zakład sł zdrowia i zakł
kosmetycznych: /26

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 - materiały
informacyjne

224

Popularyzacja kampanii medialnej w
OT1.CO1.CSa.Z1
powiecie działdowskim, współpraca z Publikacja artykułu w Gazecie Działdowskiej nt. kampanii " Znam
mediami lokalnymi.
rekomendacje PTN zalecam test na HIV".
—————————————————
PSSE Działdowo

pracownicy mediów: 1/1

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

225

Realizacja elementów kampanii w
powiecie lidzbarskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

OT1.CO1.CSa.Z1
Podczas szkolenia realizatorów programów edukacyjnych z
profilaktyki tytoniowej przekazane zostały informacje o kampanii
Znam rekomendacje PTN zalecam test na HIV i przekazano
materiały edukacyjne.

nauczyciele: /14

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 - materiały
informacyjne

226

Szkolenie pielęgniarek w powiecie pis
kim
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z1
pielęgniarki: /19
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pielęgniarek powiatu
piskiego, w którym brało udział 19 osób, działanie dotyczyło
kampanii "Znam rekomendacje PTN, zalecam test na HIV". Po
szkoleniu pielęgniarki otrzymały materiały kampanijne dla
pielęgniarek i lekarzy.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Współpraca z mediami lokalnymi,
kampania w powiecie nidzickim
—————————————————
PSSE Nidzica

228

OT1.CO1.CSa.Z1
Przekazanie informacji o kampanii Znam rekomendacje PTN
zalecam test na HIV do Naszej Gazety Nidzickiej, Głosu
Nidzickiego.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

Dystrybucja materiałów w powiecie m OT1.CO1.CSa.Z2
szkoły podstawowe : 3/3
rągowskim
Dystrybucja materiałów do 6 szkół podstawowych, rozprowadzono
————————————————— 30 broszur Zawsze razem i Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS.
PSSE Mrągowo

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 - materiały
informacyjne

229

Dystrybucja materiałów do placówek
służby zdrowia powiatu gołdapskiego.
—————————————————
PSSE Gołdap

OT1.CO1.CSa.Z2
Do dwóch gabinetów stomatologicznych przekazano ulotki nt
postępowania po ekspozycji na krew i IPIM. Do 3 ośrodków
zdrowia w Gołdapi, Dubeninkach i Żytkiejmach przekazano
materiały o postępowaniu po ekspozycji na krew oraz broszurki
kampanijne.

służby ratunkowe: /5

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

230

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do placówek w powiecie oleckim.
—————————————————
PSSE Olecko

OT1.CO1.CSa.Z2
Dystrybucja dotyczyła: 48 broszur "Co musisz wiedzieć o
HIV/AIDS", 65 szt zakładek do książek Kocham, 85 szt broszury
Druga strona wakacji, 85 szt kolorowanki Zawsze razem.
Materiały trafiły do 9 placówek nauczania i wychowania.

pracownicy oświaty: /9

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

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

231

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do różnych placówek.
—————————————————
PSSE Ełk

OT1.CO1.CSa.Z2
Materiały trafiły do Miejskiej Biblioteki Pub;licznej w Ełku, Bursy
Szkolnej w Ełku, placówek nauczania , placówek służby zdrowia.
Wydano 200 ulotek, 50 składanek, 70 broszurek, 100 zakładek.

pracownicy oświaty: /3
placówki nauczania i biblioteka : /4
Razem: /7

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

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

232

Edukacja młodzieży
OT1.CO1.CSa.Z2
————————————————— Edukacja w LO Bartoszyce oraz Zespole Szkół
PSSE Bartoszyce
Ponadgimnazjalnych nr2 w Bartoszycach prowadzona przez
PSSE Bartoszyce Zajęciami objęto 107 uczniów.

młodzież szkolna ponadgimnazjalna:
200/107

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

233

Edukacja z zakresu HIV/AIDS w
OT1.CO1.CSa.Z2
Państwowej Straży Pożarnej
Zajęcia edukacyjne Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie,
————————————————— liczba uczestników 5.
PSSE Mrągowo

służby ratunkowe: /5

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 - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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pracownicy mediów: 2/2

234

Impreza lokalna Przegląd Małych
Form Teatralnych w Nidzicy .
—————————————————
PSSE Nidzica

OT1.CO1.CSa.Z2
Impreza polega na udziale młodzieży w spektaklach teatralnych
dotyczących profilaktyki prozdrowotnej. Organizatorzy Nidzicki
Dom Kultury, PSSE Nidzica, Starostwo Powiatowe w Nidzicy,
Dom Pomocy Społecznej w Nidzicy, Biblioteka Publiczna w
Nidzicy, Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, Miejski Ośrodek
pomocy Społecznej.

młodzież szkolna, nauczyciele goście, liczba programów oraz inicjatyw: 1
przedstawiciele władz : 250/250
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

235

Impreza z okazji Światowego Dnia
AIDS na Starym Mieście w Olsztynie,
happening z rozdawnictwem
materiałów

OT1.CO1.CSa.Z2
Narada z Warmińsko-Mazurskim Zarządem PCK w Olsztynie
organizacyjna z okazji Światowego Dnia AIDS. Grupa
Społecznych Instruktorów PCK w Olsztynie współpracująca z WM Zarządem PCK w Olsztynie i PSSE w Olsztynie zorganizowali
happening z rozdawnictwem materiałów na starym Mieście w
Olsztynie. Rozdysponowano ulotki o HIV/AIDS dla 100
mieszkańców Olsztyna.

ogół społeczeństwa: 100/100

Narada z Warmińsko-Mazurskim
Zarządem PCK w Olsztynie
—————————————————
PSSE w Olsztynie

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
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

236

Nagranie programu edukacyjnego
przez Telewizyjna Agencję
Producencka TAP 3 w Olsztynie
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z2
pracownicy mediów: /1
Program edukacyjny Zdrowie kobiety został nagrany w dniu
28-102013 roku podczas konferencji skierowanej do pracowników
samorządowych -udzielono wywiadu nt. zakażeń HIV u kobiet i
większej podatności na zakażenia. Program emitowany był w
listopadzie 2013 roku w TV regionalnej Olsztyn o zasięgu woj
warmińsko-mazurskiego.

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

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

237

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
powiecie bartoszyckim. Impreza
szkolna, konkurs nagłośnienie w medi
ach.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

OT1.CO1.CSa.Z2
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bartoszycach PSSE
zorganizowała imprezę na której odbył się wykład konkurs na
najlepszą prezentację multimiedialną, ukazała się informacja na
stronach internetowych TV Bart-Sat, ZS nr 1 i Zespołu Szkół nr 2
w Bartoszycach.

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

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

238

Organizacja imprez plenerowych ze
stoiskami edukacyjnymi w powiecie
gołdapskim: Więcej ruchu, więcej
zdrowia, "Zdrowa rodzina".
—————————————————
PSSE Gołdap

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa: 1000/1100
Organizatorzy imprez: PSSE Gołdap, Nadleśnictwo Gołdap,
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gołdap, Starostwo Powiatowe Gołdap,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Pożarna w Gołdapi, Grupowa
Praktyka Pielęgniarek i Położnych PULS w Gołdapi. Stoiska
posiadały materiały informacyjne oraz udzielano porad i
instruktaży. Liczba uczestników 1100.

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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pracownicy ochrony zdrowia: /1
młodzież pow. 15 roku ż\ycia : /57
Razem: /58

239

Organizacja konkursu powiatowego
OT1.CO1.CSa.Z2
————————————————— Konkurs powiatowy plastyczny dla uczniów szkół
PSSE Kętrzyn
ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego. W konkursie wzięło
udział 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tytuł konkursu Nie
daj szansy AIDS, organizator PSSE Ketrzyn i Starostwo
Powiatowe w Ketrzynie.

240

Organizacja konkursu powiatowego
"Razem przeciwko AIDS"
—————————————————
PSSE Węgorzewo

241

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

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

OT1.CO1.CSa.Z2
młodzież szkolna : 20/21
Konkurs będzie zorganizowany w powiecie węgorzewskim dla
prasa internet: /6
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przy współudziale
Razem: 20/27
Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, Urzędu Miasta w
Węgorzewie. Uczestnicy konkursu 12 uczniów z gimnazjów, 9
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nagrody ufundowało
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie - 300 zł oraz Urząd Miejski w
Węgorzewie - 500 zł. Publikacje w prasie lokalnej 2 artykułyWęgorzewski Tydzień,, informacja na 4 stronach internetowych

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
300,00

Organizacja konkursu powiatowego
"Razem przeciwko AIDS"
—————————————————
PSSE Węgorzewo

OT1.CO1.CSa.Z2
Organizacja konkursu powiatowego . Organizatorzy: PSSE
Węgorzewo, Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Urząd Miejski
w Węgorzewie. Informacja w lokalnej prasie Węgorzewski
Tydzień, zamieszczenie informacji na 4 stronach
internetowych.Liczba uczestników 18 w tym 9 z gimnazjów i 9 z
ponadgimnazjalnych. PSSE pozyskała od fundatora nagród
Urząd Miejski w Węgorzewie 400 zł, informacje na 4 stronach
internetowych, 2 publikacje w prasie.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 4/4
pracownicy mediów: 2/2
pracownicy ochrony zdrowia: 1/1
młodzież szkolna : 20/18
Razem: 27/25

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 24

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Miasta: 400,00

242

Organizacja stoisk edukacyjnych z
promocją materiałów edukacyjnych
podczas imprez lokalnych w powiecie
elbląskim.
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z2
Stoisko promocji zdrowia podczas Rejonowych mistrzostw I
pomocy PCK. Dystrybucja materiałów edukacyjnych
rozdysponowano 28 broszur "Druga strona wakacji". Stoisko
promocji zdrowia podczas Światowego Dnia bez papierosa",
dystrybucja materiałów: O życiu decydują chwile, Druga strona
wakacji, Kiedy wynik testu jest...,liczba uczestników 50.

ogół społeczeństwa: /78

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

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

243

Organizacja stoisk promocji zdrowia
dla ludności lokalnej, w powiecie lidzb
arskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa : /93
Stoiska zorganizowane były w Starostwie Powiatowym w
Lidzbarku Warmińskim i Urzędzie Gminy w Kiwitach. Uczestnikom
punktów ( 93 osoby) wręczano ulotki i broszury o HIV AIDS i PKD
w kierunku HIV w Olsztynie . Były to Nie daj szansy AIDS zrób
tesyt na HIV 60 szt, Wszystko co powinieneś wiedzieć o HIV/AIDS
szt 100, broszurki O co kaman? - 60 szt, , Druga strona wakacji
60 szt, zakładki Chcę chronić siebie, organizator akcji PSSE
Lidzbark Warmiński.

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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szkoły ponadgimnazjalne : 5/5

244

Organizacja stoisk promocji zdrowia
podczas Dnia Dziecka z Mazurskim
Pofajdokiem oraz punkt promocji
zdrowia podczas Powiatowych
Targów Pracy w Szczytnie.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO1.CSa.Z2
Na stoiskach udzielano porad, dokonywano pomiarów ciśnienia
krwi, prowadzono dystrybucje materiałów edukacyjnych,
rozdysponowano 40 broszur zawsze razem, 40 szt mali
przyjaciele, 80 szt, druga strona wakacji, 65 szt nie daj szansy
AIDS, 30 szt, Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS. Działaniem objęto
255 osób. Organizatorzy PSSE Szczytno, Urząd Pracy w
Szczytnie, Szpital Powiatowy w Szczytnie.

ogół społeczeństwa: /255

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

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

245

Organizacja stoisk promocji zdrowia
podczas imprez lokalnych w powiecie
nidzickim.
—————————————————
PSSE Nidzica

OT1.CO1.CSa.Z2
Powiatowe Dni Rodziny w Nidzicy, organizowane wspólnie z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy, 400 uczestników,
Rodzinny Rajd Rowerowy w Nidzicy, 350 osób, stoisko promocji
zdrowia podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych w Nidzicy
liczba uczestników 300. Prezentacja i dystrybucja materiałów
edukacyjnych o HIV/AIDS, poradnictwo. Organizatorzy: PSSE
Nidzica, KP Policji, Biobiloteka Nidzica, Starostwo Powiatowe
Nidzica, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, Urząd
Miejski w Nidzicy.

ogół społeczeństwa: 1000/1050

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

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

246

Organizacja stoisk promocji zdrowia w
powiecie giżyckim.
—————————————————
PSSE Giżycko

OT1.CO1.CSa.Z2
Stoisko w I LO w Giżycku podczas imprezy prozdrowotnej, z
dystrybucja materiałów edukacyjnych, organizacja stoiska
podczas akcji Honorowego Krwiodawstwa, poradnictwo i
dystrybucja materiałów.

ogół społeczeństwa: /430

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

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

247

Organizacja stoiska promocji zdrowia
podczas Festynu Rodzinnego w
Zespole Szkół w Olecku.
—————————————————
PSSE Olecko

OT1.CO1.CSa.Z2
Podczas festynu prowadzono poradnictwo oraz odbyła się
dystrybucja ulotek, działaniem objęto 119 osób- uczniów
gimnazjum i ich rodzin.

ogół społeczeństwa: /119

liczba programów oraz inicjatyw: 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

248

Realizacja dwóch konkursów wiedzy o
HIV/AIDS w powiecie gołdapskm.
Jeden dla szkoły ponadgimnazjalnej
drugi dla szkoły gimnazjalnej.
—————————————————
PSSE Gołdap.

OT1.CO1.CSa.Z2
Konkurs w LO w Gołdapi wzięło w nim udział 36 uczniów. Drugi
konkurs zrealizowano w Gimnazjum nr 1 w Gołdapi liczba
uczestników 23. Drobne upominki z WSSE, które otrzymano z
KC ds AIDS w Warszawie.

młodzież szkolna: 50/59

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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249

Stoiska promocji zdrowia w powiecie
piskim.
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z2
Akcja profilaktyczna wśród pracowników Urzędów Miast w
Rucianem Nidzie oraz Orzyszu.Wśród pracowników urzędów
promowano badania w kierunku HIV, edukacją objęto 64 osoby,
uczestnicy otrzymali broszury wszystko co powinieneś wiedzieć o
HIV/AIDS. Podobne stoisko promocji zdrowia odbyło się podczas
Targów Pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu.Działaniem
objęto 150 osób, które otrzymały broszurę wszystko co
powinieneś wiedzieć o HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /150
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /64
Razem: /214

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 - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

250

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
w powiecie iławskim.
—————————————————
PSSE Iława

OT1.CO1.CSa.Z3
Do 10 szkół przekazano zakładki o HIV/AIDS, broszury HIV?
AIDS? o co kaman?, do szkoły podstawowej w Tynwałdzie ( gm
Iława) przekazano książeczki Mali przyjaciele, i Zawsze razem,
oraz do Komendy Powiatowej Policji w Iławie przekazano ulotki
Nie daj szanasy AIDS zrób test na HIV.

szkoły : /11

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 - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

251

Działania edukacyjne wśród
młodzieży ze szkół powiatu giżyckiego
.
—————————————————
PSSE Giżycko

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych -działaniami objęto 85
uczniów uczniów, z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i
Agrobiznesu w Giżycku. Dodatkowo w szkole zorganizowano
stoisko informacyjne z materiałami.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/85

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 85
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

252

Działania edukacyjne wśród
społeczności lokalnej ukierunkowanej
na zapobieganie zakażeniom HIV,
HCV, HBV oraz skutkom zażywania
środków psychoaktywnych.
—————————————————
PSSE Braniewo

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja fryzjerek, kosmetyczek, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu braniewskiego, edukacją objeto
21 fryzjereki kosmetyczek oraz 45 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Organizacja działań wspólnie Promocji
Zdrowia z Higieną Pracy PSSE Braniewo.

fryzjerski, kosmetyczki: /21

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 66
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

253

Edukacja pracowników Aresztu
Śledczego w Elblągu. Dwa zajęcia
edukacyjne wśród 18 pracowników
Aresztu Śledczego w Elblagu
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzono 2 zajęcia edukacyjne wśród pracowników służb
więziennych w Elblągu wśród 18 pracowników nt epidemiologii
zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, nt. chorób przenoszonych
drogą płciową, roli PKD w kierunku HIV. Zajęcia odbyły sie w
Areszcie Śledczym w Elblągu, uczestnicy otrzymali broszury "Co
powinieneś wiedzieć o HIV/AIDS.

służby więzienne: 20/18

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 18
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
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254

Edukacja uczestników szkoły
rodzenia w Elblągu przy
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym .
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzono 3 zajęcia edukacyjne nt. epidemiologii zakażeń
HIV, nt. chorób przenoszonych drogą płciową, nt. roli PKD w
kierunku HIV w Olsztynie liczba uczestników 54 . Zajęcia odbyły
się w sali Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz w sali audio w
Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu.

uczestnicy szkoły rodzenia : /54

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 54
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

255

Edukacja uczestników szkoły
rodzenia w Elblągu przy
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym .
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzono 3 zajęcia edukacyjne nt. epidemiologii zakażeń
HIV, nt. chorób przenoszonych drogą płciową, nt. roli PKD w
kierunku HIV w Olsztynie liczba uczestników 54 . Zajęcia odbyły
się w sali Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz w sali audio w
Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu.

uczestnicy szkoły rodzenia: /54

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 54
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

256

Edukacja młodzieży szkolnej w
powiecie olsztyńskim. Działaniami
objęto Gimnazjum nr 7 w Olsztynie, X
LO Mistrzostwa Sportowego.
—————————————————
PSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z3
Wykłady dla młodzieży gimnazjalnej powiatu olsztyńskiego.
Wykonano 10 wykładów dla młodzieży, działaniem objęto 275
osób . Tematyka zajęć: epidemiologia zakażeń HIV, drogi
zakażenia, profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową,
substancje psychoaktywne a drogi zakażenia, działalność PKD w
kierunku HIV.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/275

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 275
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

257

Edukacja młodzieży szkolnej w
szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu gołdapskiego.
—————————————————
PSSE Gołdap

OT1.CO1.CSa.Z3
Zajęcia edukacyjne wśród uczniów podczas ferii i podczas kolonii
letnich w powiecie gołdapskim. Zajęcia nakierowane były na
ryzykowne zachowania ze szczególnych uwzględnieniem
HIV/AIDS. Edukacja objęto 190 osób.W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gołdapi przeprowadzono 2 zajęcia z
młodzieżą nt HIV/AIDS, ogólne wiadomości.Eduakcją objęto 67
osób

młodzież poniżej 15 r.ż.: /190
młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/67
Razem: 60/257

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 257
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

258

Edukacja młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych powiatu nidzickie
go.
—————————————————
PSSE Nidzica

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy. Tematyka HCV, HIV, objawy
leczenie, profilaktyka, epidemiologia, badania w kierunku HIV w
PKD. Edukacją objęto 155 osób, wykonano trzy spotkania
edukacyjne zgodnie z założeniami.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 3/3
uczniowie : 150/155
Razem: 153/158

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 155
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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259

Edukacja młodzieży w powiecie piski
m.

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: /226
Zajęcia edukacyjne przeprowadzono wśród młodzieży z
gimnazjum klas I i II w Białej Piskiej przez pracownika PSSE Pisz
————————————————— nt. epidemiologii zakażeń HIV, HCV. Działaniem objęto 109
PSSE Pisz
osób.Edukacja w Gimnazjum nr 1 w PSSE Pisz, edukacją objęto
117 osób

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 226
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

260

Edukacja nowo przyjętych policjantów
z warmińsko-mazurskiego.
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z3
Cykl wykładów podczas 3 szkoleń dla nowo przyjętych
policjantów, którzy przygotowywani są do służby. Wykład dotyczył
epidemiologii zakażeń zagrożeń zawodowych na zakażenia
przenoszone drogą krwi wynikających z pracy policjanta oraz
postępowaniia po ekspozycji na krew i IPIM. Liczba uczestników
35, miejsce wykładów Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki
Postępowanie po ekspozycji na krew i IPIM.

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

261

Edukacja poprzez współzawodnictwo
czyli organizacja konkursu wiedzy o H
IV/AIDS
—————————————————
PSSE Olecko

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja XII konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu oleckiego. W konkursie wzięło udział 87
uczniów z 8 gimnazjów powiatu oleckiego, do etapu powiatowego
zakwalifikowało się 25 osób, fundatorzy nagród Zespół Szkół w
Olecku, poczęstunek Piekarnia-Cukiernia Jan Staniszewski, oraz
Starostwo Powiatowe w Olecku 299,75 zł. Informacje o konkursie
ukazały się w Tygodniku Oleckim, Głosie Olecka, na stronie
promocji zdrowia WSSE w Olsztynie, na stronie Zespołu Szkół w
Olecku.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 80/87

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 87
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota:
299,75
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
299,00

262

Konkurs wiedzy. IV Powiatowy
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależn
ieniach
—————————————————
PSSE Braniewo

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 16/18
W konkursie wzięło udział 26 uczniów w tym 8 ze szkół
młodzież powyżej 15 r.ż.: 9/8
ponadgimnazjalnych i 18 uczniów gimnazjum. Fundatorzy nagród: Razem: 25/26
Burmistrz Pieniężna 100zł, Burmistrz Braniewa 800 zł, Burmistrz
Fromborka 100 zł, Wójt Płoskinii 200, Wójt Braniewa 150 zł, Wójt
Gminy Lelkowo 100 zł, wydano na konkurs 323 broszury o AIDS,
195 ulotek i 429 zakładek

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 26
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1450,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Miasta: 900,00
Urząd Gminy: 550,00

PSSE Braniewo, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta
Braniewo.gadżety i upominki.Przewidywana liczba finalistów 25
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263

Ogłoszenie i przeprowadzenie dwóch
konkursów :plastycznego, i konkursu
wiedzy o HIV/AIDS, HCV, HPV w
powiecie piskim.
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z3
Konkurs plastyczny przeznaczony był do szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych , na który wpłynęło 10 prac. Do konkursu
wiedzy przystąpiło 21 uczniów z 8 szkół gimnazjalnych i 15
uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Fundator nagród Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w kwocie 350
zł.W Tygodniku Piskim zamieszczono artykuł nt. konkursów

młodzież poniżej 15 r.ż.: /31
młodzież powyżej 15 r.ż.: /16
Razem: /47

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 47
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
350,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 350,00

264

Organizacja Światowego Dnia AIDS
w powiecie szczycieńskim.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO1.CSa.Z3
Impreza okolicznościowa w Pasymiu, przemarsz młodzieży
rozdawnictwo materiałów edukacyjnych w Pasymiu. Młodzież z
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pasymiu zorganizowała
happening z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych,
przekazano: 165 szt składanki "Kobieta, sex zdrowie", 168 szt
informacja po teście na HIV, 45 szt, książeczka - informacja o
HIV/AIDS, 46 szt zakładek. W imprezie wzięło udział 553 osoby.

społecznośc lokalna: 500/553

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 553
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

265

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
Mikołajkach, apele w szkołach.
—————————————————
PSSE Mrągowo

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja w Gimnazjum Społecznym i LO w Mikołajkach.
Organizacja apelu uroczystego związanego z obchodami
Światowego Dnia AIDS. Liczba uczestników 80

młodzież poniżej 15 r.ż.: /40
młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/40
Razem: 150/80

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 80
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

266

Organizacja Światowego Dnia AIDS.
Konkurs wiedzy powiatowy,
Konferencja Powiatowa, wywiady,
strony internetowe
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

OT1.CO1.CSa.Z3
Z Okazji Światowego Dnia AIDS organizacja powiatowego
konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.Współorganizacja konkursu: ZR PCK Nowe
Miasto Lubawskie, Starostwo Powiatowe Nowe Miasto
Lubawskie. Zorganizowano i przeprowadzono powiatowy konkurs
wiedzy, konferencje powiatową, zamieszczono informacje na
stronach internetowych. Na konferencji na której były 104 osoby,
odbyła się edukacja z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Ukazał się
artykuł w Gazecie Nowomiejskiej, i TV Elektronik w
Wiadomościach Nowomiejskich.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 20/20
młodzież powyżej 15 r.ż.: 13/50
władze samorządowe, nauczyciele:
/31
Razem: 33/101

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 104
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 500,00
Starostwo Powiatowe:
1000,00
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267

Organizacja Światowego Dnia AIDS.
Konkurs, Powiatowa Konferencja w
powiecie nowomiejskim.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

OT1.CO1.CSa.Z3
Z Okazji Światowego Dnia AIDS organizacja powiatowego
konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.Współorganizacja konkursu: ZR PCK Nowe
Miasto Lubawskie, Starostwo Powiatowe Nowe Miasto
Lubawskie. Organizacja konferencji Powiatowej z udziałem
młodzieży, władz samorządowych i podsumowaniem konkursu.
Wszystko odbyło 7 grudnia. Uczestnicy uczniowie 73 osoby,
nauczyciele 19 osób, władze samorządowe 5 osób, media lokalne
2. Zamieszczenie informacji o przebiegu uroczystości na 2
stronach internetowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 20/20
młodzież powyżej 15 r.ż.: 13/53
władze samorządowe, media : 5/7
Razem: 38/80

268

Organizacja i przeprowadzenie
narady wspólnie z pielęgniarką
szkolną .
—————————————————
PSSE Iława

OT1.CO1.CSa.Z3
Narada dotyczyła podsumowania działań powiatowych,
omawiano wspólne działania i plany na rok 2014, które miały być
realizowane wspólnie z inspekcją sanitarną.

pielęgniarka szkolna

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

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

269

Organizacja szkolenia dla nauczycieli
z powiatu działdowskiego.
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie objęło 12 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
powiatu działdowskiego i dotyczyły chorób przenoszonych drogą
płciową, ze szczególnym uwzględnieniem roli substancji
psychoaktywnych.

nauczyciele: 12/12

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

270

Organizacja szkolenia dla pedagogów
powiatu nidzickiego.
—————————————————
PSSE Nidzica

OT1.CO1.CSa.Z3
pedagodzy : /14
Tematyka szkolenia: Przyczyny, objawy leczenie HCV, przyczyny,
objawy, leczenie HIV/AIDS, diagnostyka w kierunku HIV, PKD w
kierunku HIV - informacje. Szkolenie odbyło się w Urzędzie
Miasta w Nidzicy które bezpłatnie udostępniło salę. W szkoleniu
wzięło udział 14 osób. Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów
edukacyjnych.

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

271

Organizacja szkolenia dla
pielęgniarek, przedstawicieli władz
samorządowych powiatu gołdapskieg
o.
—————————————————
PSSE Gołdap

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
Szkoleniem objęto szkolnych koordynatorów programów,
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, przedstawicieli
władz samorządowych, nt zapobiegania zakażeniom HIV.

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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pielęgniarki nauczyciele władze
samorządowe : /8

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

272

Powiatowy Konkurs wiedzy o
HIV/AIDS.Organizator PSSE Ostróda,
współorganizator Starostwo
Powiatowe w Ostródzie.
—————————————————
PSSE Ostróda

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja powiatowego konkursu wiedzy dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego. W konkursie wzięło
udział 8 szkół ponadgimnazjalnych ( 33 osoby), uroczystość
wręczenia nagród odbyła się 1 grudnia przy udziale władz
samorządowych, kadry nauczycielskiej i pracowników służby
zdrowia (14 osób). Nagrody ufundował starosta w wysokości 1000
zł. Udzielono wywiadu do Radia Mazury i Naszego Głosu.
Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w
Ostródzie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 30/33
nauczyciele, prac służby zdrowia:
10/14
nauczyciele, prac służby zdrowia:
10/14
Razem: 50/61

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 47
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

273

Szkolenia pracowników służby zdrowi
a
—————————————————
PSSE Braniewo

OT1.CO1.CSa.Z3
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla personelu
medycznego Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku w
powiecie braniewskim.Zajęciami objęto 46 osób tematyka:
Profilaktyka HIV/AIDS, zawodowe ryzyko zakażenia HIV, HCV,
HBV, postępowanie po ekspozycji na krew i IPIM.

liczba szkoleń: 1/
pracownicy słuzby zdrowia : 40/46
Razem: 41/46

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

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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Szkolenie pracowników Aresztu
Śledczego w Olsztynie.
—————————————————
PSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie dotyczyło sytuacji epidemiologicznej, dróg zakażenia,
profilaktyki zakażeń HIV/AIDS, ryzykowanych zachowań. chorób
przenoszonych drogą płciową, roli PKD w kierunku HIV

pracowniicy Aresztu Śledczego w
Olsztynie: 20/30

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
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Szkolenie pracowników Aresztu
Śledczego w Szczytnie.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO1.CSa.Z3
Tematyka szkolenia: HIV a AIDS - różnice, mechanizm zakażenia
wirusem, testy w kierunku HIV gdzie można wykonać, opieka
medyczna nad osobami zakażonymi wirusem i chorych na AIDS,
ekspozycja zawodowa na krew i IPIM. Liczba szkoleń 2 liczba
uczestników 49. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne ABC
wiedzy o HIV/AIDS, oraz ulotkę postępowanie po ekspozycji na
krew i IPIM.

pracownicy Aresztu Śledczego : /49

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 49
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Szkolenie pracowników służby
zdrowia powiatu ełckiego
—————————————————
PSSE Ełk

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla 19
przedstawicie;li placówek służby zdrowia powiatu ełckiego.
Przygotowano i udostępniono salę konferencyjną PSSE Ełk.

pracownicy służby zdrowia : 20/19

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Szkolenie pracowników straży
pożarnej w Węgorzewie.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO1.CSa.Z3
Tematyka szkolenia: profilaktyka HIV/AIDS, informacje o PKD w
kierunku HIV, przekazanie materiałów edukacyjnych. Szkolenie
było dwudniowe , liczba uczestników 14.

straz pożarna: /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

278

Zajęcia edukacyjne o HIV/AIDS dla
młodzieży Zespołu Szkół nr 2 w Szczy
tnie.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO1.CSa.Z3
Budowa wirusa HIV, machanizm zakażania, badania w kierunku
HIV, opieka medyczna nad zakażonymi HIV i chorymi na AIDS
Zajęciami objęto 94 uczniów, liczba działań 1.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /94

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 94
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

279

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą w
powiecie ostródzkim.
—————————————————
PSSE Ostróda

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 170/172
Edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie ostródzkim. młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/54
Edukację przeprowadzono w 2 gimnazjach, Zespole Szkół
Razem: 220/226
Rolniczych wśród 172 uczniów gimnazjalnych i 54 uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej. Zajęcia dotyczyły dróg zakażen HIV,
epidemiologii, chorób przenoszonych drogą płciową.

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 226
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
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Szkolenie dla pracowników świetlic
terapeutycznych
—————————————————
PSSE Nidzica

OT1.CO1.CSb.Z2
pracownicy świetlic terapeutycznych :
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
/15
świetlic środowiskowych powiatu nidzickiego. Tematyka:
Przyczyny objawy i leczenie HCV, epidemiologia zakażeń
HIV/AIDS, choroby przenoszone drogą płciową, przyczyny objawy
i leczenie HIV/AIDS, drogi zakażenia, rola Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych w kierunku HIV. W szkoleniu wzięło udział 15
osób.

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 15

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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Edukacja kobiet w ciąży i ich
partnerów w powiecie gołdapskim.
—————————————————
PSSE Gołdap

OT1.CO2.CSb.Z4
Przekazanie materiałów edukacyjnych o badaniach w kierunku
HIV bezpłatnych i anonimowych pacjentkom przychodni i
gabinetów. Wykorzystanie ulotki o PKD w kierunku HIV w
Olsztynie. Materiały trafiły do poradni K, przy spółce Gold Medica
w Gołdapi.Przekazano po 70 ulotek i składanek, broszur: Co
musisz wiedzieć o HIV/AIDS, HIV/AIDS o co kaman?, Ulotka o
PKD Olsztyn, ulotka Bądź mama na medal zrób test na HIV,
ulotka sprawdź jakie jest ryzyko zakażenia HIV.

liczba odbiorców: 70

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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kobiety planujące zajście w ciążę:
70/70
poradnie i gabinety.: 4/1
Razem: 74/71

282

Promowanie PKD w Olsztynie i Ełku
OT1.CO2.CSc.Z2
media lokalne: 2/2
————————————————— Promowanie PKD przy okazji szkoleń różnych grup społecznych w uczestnicy konferencji: /200
WSSE OLsztyn
prasie, mediach lokalnych , przy pomocy ulotki wydrukowanej
Razem: 2/202
specjalnie na ten cel z funduszy KC ds AIDS. Dystrybucja ulotki
do różnych grup społecznych ( przy pomocy rozdzielników
materiałów). Wystąpienie na konferencji z tematem Profilaktyka
zakażeń HIV u kobiet zorganizowanej w Centrum Użyteczności
Publicznej w Ostródzie liczba uczestników 200. Udzielono
wywiadu do TV Olsztyn o badaniach w kierunku HIV w PKD
Olsztyn i sytuacji epidemiologicznej.

liczba zakładów opieki
zdrowotnej: 19
liczba odbiorców: 219

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Promowanie badań w kierunku HIV w
PKD w kierunku HIV w powiecie
działdowskim poprzez zamieszczanie
informacji na stronach internetowych.
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO2.CSc.Z3
Zamieszczanie informacji na stronach internetowych PSSE
Działdowo, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Lidzbarku
Welskim, Urzędzie Gminy Działdowo, Rybno, Iłowo, Biblioteki
Publicznej w Działdowie, ZOZ w Działdowie.

Strony internetowe: 9/9

liczba podjętych działań/inicjatyw:
9

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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Działania edukacyjne wśród
młodzieży, organizacja konkursu
wiedzy. Organizatorzy: Gimnazjum nr
7 w Elblagu, Wojewódzki Szpital
Zespolony w Elblągu, Młodzieżowy
Ośrodek Terapeutyczny KARAN,
PSSE Elbląg
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO2.CSd.Z2
Organizacja konkursu wiedzy wśród 21 szkół gimnazjalnych
powiatu elbląskiego, w konkursie wzięło udział 57 uczniów ,
nagrody ufundował Woj Szpital Zespolony w Elblągu, KARANnagrody rzeczowe: plecaki, śpiwory, PSSE 100 zł.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 60/57

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 4
liczba odbiorców: 57

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
inne: 500,00
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Działania edukacyjne wśród młodzież
y.
—————————————————
WSSE OLsztyn

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/16
Przeprowadzenie wykładu dla uczniów LO w Rozogach nt. chorób
przenoszonych droga płciową ze szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS, promowanie badań w kierunku HIV w PKD Olsztyn.
Zajęcia odbyły się w WSSE Olsztyn , uczestnicy otrzymali
materiały edukacyjne.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 16

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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Edukacja młodzieży szkół
gimnazjalnych powiatu ełckiego,
inicjatywa wspierana przez jednostki
samorządowe w Ełku.
—————————————————
PSSE Ełk

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/15
Olimpiada o HIV/AIDS, organizowana przez PSSE Ełk, wspierana prac sł zdrowia, sacjalni : 25/
przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku,
Razem: 45/15
współorganizator Gimnazjum nr 4 w Ełku. W olimpiadzie wzięło
udział 5 gimnazjów powiatu ełckiego, uroczyste wręczenie nagród
12 lutego 2013 zamieszczono informacje na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Ełku. Konkurs wspierany finansowo przez Urząd
Miasta 700 zl, 300 zł Starostwo Powiatowe .

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 15
liczba odbiorców: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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Spotkanie edukacyjne w 4 szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu działdow
skiego.
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO2.CSd.Z2
Impreza międzyszkolna - edukacja młodzieży polegająca na
zorganizowaniu w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie debaty
edukacyjnej międzyszkolnej w której młodzież wymienia się
wiedza w zakresie profilaktyki HIV/AIDS .Organizator Zespół
Szkół nr 1 Działdowie,przewidywana liczba uczniów ok 100.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/200

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 4
liczba odbiorców: 200

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

288

Szkolenie pracowników służby
zdrowia powiatu elbląskiego
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO2.CSd.Z2
Szkolenie w NZOZ Szkol-Med w Elblągu, szkolenie odbyło się w
Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu,
uczestnicy otrzymali broszury "Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS",
zajęcia dotyczyły epidemiologii zakażeń HIV, profilaktyki HCV, i
informacji nt PKD w kierunku HIV w Olsztynie i Ełku.

pielegniarki : /20

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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Współpraca z mediami lokalnymi.
OT1.CO2.CSd.Z2
reportaże, wywiady : /2
————————————————— Wywiad do TV Bart-Sat udzielony przez pracownika PSSE
PSSE Bartoszyce
Bartoszyce, emisja reportażu z obchodów Światowego Dnia AIDS
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach, w
imprezie wzięło udział 57 uczestników.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 3
liczba odbiorców: 57

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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Zajęcia edukacyjne dla opiekunów
szkolnych kół PCK w Ostródzie
—————————————————
PSSE Ostróda

OT2.CO1.CSa.Z1
organizacje pozarządowe: /34
Działaniem objęto Oddział Rejonowy PCK w Morągu, Oddział
Rejonowy PCK w Ostródzie. Działaniem objęto 34 osoby.
Edukacja dotyczyła programu profilaktyki zakażeń HIV w powiecie
ostródzkim.

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 34

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

291

Edukacja pracowników oraz
pedagogów Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

OT2.CO1.CSa.Z2
Szkolenie ze szczególnym uwzględnieniem drogi zakażeń jaka
jest krew . Przekazanie materiałów informacyjnych.Szkolenie
odbyło się w GOPS. Przekazano informacje nt. punktów
konsultacyjno-Diagnostycznych w kierunku HIV w warmińskomazurskim.

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 13
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 13

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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pracownicy socjalni: 15/13

292

Edukacja więźniów w Zakładzie
OT2.CO1.CSa.Z2
Karnym w Dublinach k/Kętrzyna .
Zajęcia odbyły się 5 kwietnia 2012 roku w Zakładzie Karnym w
Współpraca z psychologiem z zakładu Dublinach.
karnego.
—————————————————
WSSE Olsztyn

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 20/25
dwóch psychologów organizatorów :
1/2
Razem: 21/27

293

Zbieranie danych dotyczących
zakażeń HIV, zachorowań na AIDS,
zgonów z powodu AIDS.Współpraca
między działowa między promocją
zdrowia a działem epidemiologii
WSSE w Olsztynie.
—————————————————
WSSE Olsztyn

zespoły wojewódzkie: 1/2
strona internetowa WSSE Olsztyn :
1/1
Razem: 2/3

OT5.CO1.CSb.Z4
Zamieszczanie na stronie internetowej www.wsse.olsztyn.pl
informacji o sytuacji epiedemiologicznej w zakresie HIV/AIDS,
aktualizacja danych udostępnienie danych do celów
szkoleniowych . Wykonywanie analiz epidemiologicznych i
prezentowanie ich na konferencjach szkoleniach. Przedstawianie
epidemiologii podczas spotkań Wojewódzkiego Zespołu ds
Profilaktyki HIV/AIDS.

Planowana kwota: 37,20
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wskaźnik dodatkowy 1:
aktualizacja danych na stronie
internetowej co 3 miesiące

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
7 599,75

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

294

Nagłośnienie kampanii medialnych
inicjowanych na poziomie krajowym w
lokalnych środkach masowego
przekazu.
Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE woj. opolskiego
(11)

OT1.CO1.CSa.Z1
Zadanie zrealizowano zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum
ds. AIDS, z uwzglednieniem hasła kampanii oraz dostosowaniem
form realizacji do grup odbiorców.
W dniu 27.11.2013 roku konferencją dla prasy zainicjowana
została na terenie województwa opolskiego kampania pt. "Znam
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV". W okresie od
grudnia do stycznia 2014 r. przeprowadzono dystrybucję
materiałów kampanijnych wydanych przez Krajowe Centrum ds.
AIDS.
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół w
Chróścinie Opolskiej PSSE w Opolu zorganizowała punkt
informacyjno-edukacyjny.
Kontynuowano działania informacyjne związane z hasłem
kampanii "Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS" (4
narady z kadrą medyczną, dystrybucja materiałów wydawniczych:
3.230 szt. ulotek, 25 szt. plakatów).

295
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Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: /10
uczniowie zespołu szkół: /82
Razem: /92

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 150
Wskaźnik dodatkowy 1: 29
informacji na stronach
internetowych
Wskaźnik dodatkowy 2: 14
publikacji w lokalnych mediach
(prasa, radio, telewizja)

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

Konferencja wojewódzka
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— W związku z ogłoszeniem przez Krajowe Centrum ds. AIDS nowej
WSSE Opole
kampanii pn. "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na
HIV" Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS zorganizował
konferencję informacyjną dla przedstawicieli lokalnych mediów
(27.11.2013, WSSE w Opolu)

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): 180/
przdstawiciele jst, kadra medyczna,
pedagodzy
dziennikarze: /16
Razem: 180/16

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 16

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

Konkursy dotyczące profilaktyki
OT1.CO1.CSa.Z3
HIV/AIDS dla uczniów szkół
W 2013 r. zorganizowano 5 powiatowych konkursów wiedzy dla
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
PSSE Głubczyce, PSSE Kluczbork,
PSSE Krapkowice, PSSE Nysa,
PSSE Olesno

młodzież powyżej 15 r.ż.: 600/348

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 348
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 32

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 uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
—————————————————
PSSE Brzeg, PSSE Głubczyce, PSSE
Kluczbork, PSSE Namysłów, PSSE
Nysa, PSSE Opole, PSSE Olesno,
PSSE Prudnik

OT1.CO1.CSa.Z3
Wykłady, zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów
(psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień), stoiska
informacyjno-edukacyjne.
W 2013 r., z inicjatywy pracowników PSSE, przeprowadzone
zostały 43 spotkania edukacyjne dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, z udziałem specjalistów z
zakresu HIV/AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 675/1300

liczba szkoleń/działań: 43
liczba odbiorców: 1300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 28

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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Spotkania informacyjno-edukacyjne
dla różnych grup odbiorców.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE woj. opolskiego
(11)

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenia dla rad pedagogicznych (2 dla 52 nauczycieli).
Prelekcje dla rodziców (2 dla 161 rodziców).
Narady z przedstawicielami innych jednostek (32 dla 75 osób).
Pikniki profilaktyczne (2 dla 380 mieszkańców).
Stoiska informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnych (4;
132 odbiorców).
Akcja profilaktyczna pt. "Wykonaj test na HIV" w Powiatowym
Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku (10 osób).
I Okręgowa Olimpiada Wiedzy dla osadzonych w aresztach i
zakładach karnych województwa opolskiego; zorganizowana we
współpracy z WSSE w Opolu, pod patronatem Opolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W
organizacji etapu finałowego Olimpiady w Zakładzie Karnym w
Nysie uczestniczyła WSSE w Opolu oraz PSSE w Nysie (18
osadzonych).

lokalna społeczność: /828

liczba szkoleń/działań: 44
liczba odbiorców: 828
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17

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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Informacje na stronach internetowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Dystrybucja materiałów wydawniczych
Krajowego Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE Opole i PSSE woj. opolskiego
(11)

OT1.CO2.CSa.Z1
Umieszczanie na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych materiałów edukacyjnych oraz aktualnych
informacji dotyczących kampanii społecznych oraz prowadzonych
działań.
Promowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
w Opolu.
Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do jednostek
realizujących zadania z zakresu HIV/AIDS.
W roku 2013 kontynuowana była akcja informacyjna na
internetowych stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych (12
stron). Rozdysponowano 8.254 szt. materiałów informacyjnoedukacyjnych do 296 jednostek, w tym do: 181 placówek służby
zdrowia, 81 placówek oświatowych, 19 jednostek samorządu
terytorialnego i innych (zakłady karne, salony kosmetyczne).

ogół społeczeństwa

statystyki odwiedzin stron
internetowych: Nie są
prowadzone statystyki odwiedzin
stron internetowych
Wskaźnik dodatkowy 1: 296
jednostek (odbiorcy materiałów
edukacyjnych)
Wskaźnik dodatkowy 2: 8254 liczba sztuk dystrybuowanych
materiałów

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 bezpiecznych zachowań
zdrowotnych wśród kobiet w wieku
prokreacyjnym, w tym możliwości
wykonania testu w kierunku zakażenia
HIV
—————————————————
PSSE Głubczyce, PSSE Brzeg, PSSE
Kluczbork, PSSE Opole, PSSE
Olesno, PSSE Strzelce Opolskie

OT1.CO2.CSb.Z1
Wystosowanie pism informacyjnych oraz przekazanie materiałów
informacyjno-edukacyjnych do zakladów opieki zdrowotnej,
edukacja bezpośrednia kobiet w szkołach rodzenia.
Do zakładów opieki zdrowotnej przekazano 6.270 sztuk
materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do kobiet
oraz do kadry medycznej.

301

Opolski Dzień Testowania w kierunku
HIV
—————————————————
WSSE w Opolu

OT2.CO2.CSa.Z1
III Opolski Dzień Testowania w kierunku HIV (8.06.2013)
przeprowadzony został przez Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
w Opolu oraz WSSE w Opolu (Laboratorium). Punkt
diagnostyczny czynny był od godziny 9.00 do 21.00. Z badania w
kierunku HIV i poradnictwa skorzystało 50 osób. Organizatorem
przedsięwzięcia był Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

lekarze ginekolodzy/położnicy: /124
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
kobiety w szkołach rodzenia
Razem: /124

Wskaźnik dodatkowy 1: 124
zakłady opieki zdrowotnej

liczba PKD: 1
liczba konsultacji: 50
liczba wykonanych testów: 48

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

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

0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

302

Kampania na rok 2013.
—————————————————
WSSE Poznań i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
placówki służby zdrowia: /368
Włączenie się w kampanie informacyjną skierowaną do lekarzy
pracownicy służby zdrowia: /15000
podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów, pielęgniarek Razem: /15368
i położnych pod hasłem "Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV"; zaproponowaną przez Krajowe Centrum ds
AIDS. Dystrybucja materiałów kampanijnych.

303

Światowy Dzień AIDS - organizacja 3 OT1.CO1.CSa.Z1
konferencji.
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS zorganizowano 3
————————————————— konferencje popularno - naukowe dla 454 osób
3 PSSE województwa wielkopolskiego

304

Światowy Dzień AIDS - organizacja
akcji informacyjno - edukacyjnych i
happeningów.
—————————————————
9 PSSE województwa wielkoposkiego

OT1.CO1.CSa.Z1
W Światowym Dniu AIDS przeprowadzono 18 akcji informacyjnoedukacyjnych połączonych z dystrybucją materiałów
edukacyjnych, przypinaniem czerwonej wstążeczki oraz iluminację
świetlną przedstawiającą czerwoną wstążkę w oknach Domu
Studenckiego ESKULAP w Poznaniu.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 31

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

ogół społeczeństwa: /454

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

ogół społeczeństwa: /1380
młodzież szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i studenci: /2200
Razem: /3580

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji informacyjno - edukacyjnych:
18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5002,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 219,00
Starostwo Powiatowe:
4783,00
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Światowy Dzień AIDS przeprowadzenie szkoleń i
warsztatów wśród młodzieży szkol
nej.
—————————————————
9 PSSE województwa wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 31 PSSE
przeprowadziło 33 szkolenia i warsztaty, w których udział wzięło
600 uczniów szkół gimnazjalnych i 1900 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.

młodzież szkolna: /2500

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkoleń i warsztatów: 33

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Obchody Światowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z2
Organizacja akcji informacyjno - edukacyjnejnych kierowanych
do młodzieży szkolnej oraz zamieszczenie informacji w lokalnych
mediach i stronach internetowych powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych.

ogół społeczeństwa:
3000000/3000000
młodzież szkolna: 7500/7500
Razem: 3007500/3007500

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 31

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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Konkurs o zasięgu wojewódzkim.
—————————————————
WSSE Poznań i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
W 2013 roku ogłoszono konkurs na logo pt.: "Nie daj szansy
AIDS" dla uczniów szkół gimnazjalnych. Regulamin konkursu
został przekazany do wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu
woj. wielkopolskiego (582 placówki). Na etap powiatowy wpłynęło
ogółem 165 prac (z 244 szkół - 42%). Konkurs 3 etapowy: etap
szkolny, powiatowy i wojewódzki.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 250/244

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 31
Wskaźnik dodatkowy 1: liczbna
odbiorców: 244 szkoły

Planowana kwota:
10500,00
Wydatkowana kwota:
17682,00
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
Wojewoda: 1000,00
PIS: 6276,00
Marszałek: 2500,00
Starostwo Powiatowe:
5430,00
Urząd Miasta: 1500,00
Urząd Gminy: 826,00
Sponsor prywatny: 150,00
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Konkursy o zasięgu powiatowym.
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Zorganizowało 11 konkursów wiedzy o HIV/AIDS, w których
8 PSSE województwa wielkopolskiego wzieło udzialł 105 uczniów z 16 szkół gimnazjalnych oraz 359
uczniów z 17 szkół ponadgimnazjalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/105
młodzież powyżej 15 r.ż.: 12500/359
Razem: 12600/464

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów: 11

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
1560,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
PIS: 450,00
Urząd Miasta: 680,00
Urząd Gminy: 430,00

309

Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS.
—————————————————
11 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja 9 olimpiad wiedzy o HIV i AIDS (w tym jednej
międzypowiatowej) kierowanych do młodzieży 23 szkół
gimnazjalnych i 48 szkół ponadgimnazjalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 5000/1014
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5000/1321
Razem: 10000/2335

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
olimpiad: 9

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
2454,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 500,00
Starostwo Powiatowe:
1954,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00
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Światowy Dzień AIDS - organizacja
uroczystych podsumować konkursów,
spektakli teatralnych, projekcji filmów
oraz prezentacji multimedialnych,
—————————————————
8 PSSE województwa wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
8 PSSE zorganizowało z okazji Światowego Dnia AIDS uroczyste
podsumowania konkursów połączone z wykładami, spektaklami
teatralnymi, projekcją filmów lub prezentacjami multimedialnymi,
uczestniczyło w nich ok. 2070 uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/1000
kadra pedagogiczna: 50/70
Razem: 6050/2070

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 2070
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5002,65
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
4783,00

311

Projekt " Młodzieżowi Liderzy Zdrowia
- Kontra HIV"
—————————————————
28 PSSE województwa
wielkopolskiego

312

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież powyżej 15 r.ż.: 620/536
Organizacja i przeprowadzenie 28 szkoleń z udziałem 536
uczniów uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest
podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych oraz zachęcenie ich do przekazywania
zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówieśniczej.

liczba szkoleń/działań: 28
liczba odbiorców: 536
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 28

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1371,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
PIS: 921,00
Starostwo Powiatowe:
450,00

Segregator "Zapobieganie HIV/AIDS i OT1.CO1.CSa.Z4
chorobom przenoszonym drogą
Segregator został wypożyczany do 118 placówek szkolnych na
płciową. Edukacja młodzieży szkolnej" terenie województwa wielkopolskiego.
—————————————————
10 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 15000/1000 liczba odbiorców: 2200
młodzież powyżej 15 r.ż.: 15000/1200 liczba podmiotów realizujących
Razem: 30000/2200
zadanie: 10

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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Opracowanie, wydanie i dystrybucja
materiału informacyjno-edukacyjnego.
—————————————————
WSSE w Poznaniu

OT1.CO1.CSb.Z3
Organizator konkursu na logo pt. "Nie daj szansy AIDS" WSSE w
Poznaniu wydał, w nakładzie 32 tyś. egzemplarzy, zakładkę do
książki, opatrzoną w zwycięskie logo laureata konkursu i logo
partnerów, zawierającą informację na temat HIV/AIDS, która
została dostarczona do bibliotek szkolnych i publicznych na
terenie Wielkopolski.

użytkownicy bibliotek szkolnych i
publicznych: /32000

314

Informacje o Punktach Konsultacyjno
- Diagnostycznych (PKD) na stronach
internetowych.
—————————————————
WSSE Poznań i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

OT1.CO2.CSa.Z1
Zamieszczenie informacji o działalności PKD prowadzących
bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV na stronach
internetowych WSSE, 31 PSSE oraz przekazanie do prasy
lokalnej.

ogół społeczeństwa:
3000000/3000000

315

Promowanie stron internetowych
dotyczących HIV/AIDS wśród młodzie
ży.
—————————————————
28 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO2.CSa.Z1
Rozpowszechnianie stron internetowych, na których dostępne są
informacje na temat HIV/AIDS oraz promowanie umiejętności
szukania informacji o HIV/AIDS i organizacji pomocniczych wśród
uczestników szkoleń "Młodzieżowych Liderów Zdrowia - Kontra
HIV".

młodzież powyżej 15 r.ż.: 620/536
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liczba tytułów: 1
nakład: 32000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
14500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
Wojewoda: 1500,00
PIS: 5500,00
Marszałek: 7500,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba odbiorców: 536

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja "Bezpieczne Wakacje".
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Przygotowanie i przeprowadzenie 8 akcji informacyjno 8 PSSE województwa wielkopolskiego edukacyjnych "Bezpieczne Wakacje" wśród młodzieży
przebywającej w 35 ośrodkach wypoczynku letniego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/140
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/2360
Razem: 4000/2500

liczba podjętych działań/inicjatyw:
35
liczba podmiotów podejmujących
działania: 8
liczba odbiorców: 2500

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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Akcja "Bezpieczne Walentynki 2013".
—————————————————
30 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO2.CSd.Z2
Przygotowanie i przeprowadzenie 30 akcji informacyjno edukacyjnych na temat HIV/AIDS w dowolnej formie np.
konkursów tematycznych, dyskusji, pogadanek, warsztatów,
ekspozycji materiałów edukacyjnych, itp. wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.

młodzież powyżej 15 r.ż.:
25000/12000

liczba podjętych działań/inicjatyw:
30
liczba podmiotów podejmujących
działania: 30
liczba odbiorców: 12000

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

318

Szkolenia dla przedstawicieli różnych
grup zawodowych i osób
pozbawianych wolności.
—————————————————
10 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT2.CO1.CSa.Z2
Przygotowanie i przeprowadzenie 11 szkoleń dla osób
wykonujących różne zawody oraz osób osadzonych w Zakładzie
Karnym.

osoby pozbawione wolności: 20/21
pracownicy oświaty: 150/245
służby mundurowe: /55
pracownicy 10 biur podróży: /20
rodziny zastępcze: /46
uczestnicy Hufca Pracy: /17
Razem: 170/404

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników szkoleń: 404

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 1300,00

Razem:
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Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

319

Dystrybucja materiałów informacyjno
edukacyjnych
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z1
Materiały informacyjno edukacyjne otrzymane z Krajowego
Centrum ds. AIDS ( ok. 50 000 ) zostały wykorzystane podczas
kampanii, szkoleń, narad, realizacji programów edukacyjnych i
innych działań.

ogół społeczeństwa: 15000/50000

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: materiały
przekazano do 289 placówek
służby zdrowia, 658 placówek
nauczania i wychowania, 12
wyższych uczelni, zakładów
pracy, lokali gastronomicznych,
hoteli, urządów, policji, wojska,
centrów handlowych, przejść
granicznych, dworców i innych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
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Inauguracja społecznej kampanii
informacyjnej "Znam rekomendacje
PTN AIDS. Zlecam test na HIV"
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna + 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z1
Inauguracja 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 na obecność wirusa.

ogół społeczeństwa: /112350

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: materiały
i informacje przekazano do 394
placówek służby zdrowia
Wskaźnik dodatkowy 2:
przeprowadzono 10 narad
szkoleniowych, informacje
umieszczono na stronach
internetowych WSSE i PSSE,
przekazano również do prasy
lokalnej.

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

321

Obchody Światowego Dnia AIDS
"Dążymy do zera. Zero nowych
zakażeń HIV. Zero dyskryminacji.
Zero zgonów"
—————————————————
WSSE w Rzszowie i 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach kontynuacji obchodów Światowego Dnia AIDS
organizowano konkursy, olimpiady, imprezy, wystawy,
prowadzono rozdawnictwo materiałów informacyjno
edukacyjnych. Współpracowano z partnerami działań, lokalnymi
samorządami. W prowadzonych działaniach wykorzystywano
strony internetowe, monitory LED, telebimy oraz lokalne mass
media.

ogół społeczeństwa: 40000/120000

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 996
Wskaźnik dodatkowy 1:
zorganizowano i przeprowadzono
14 konkursów wiedzy,
plastycznych i innych, olimpiad,
imprez

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
565,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Starostwo Powiatowe:
150,00
Urząd Miasta: 2450,00
Sponsor prywatny: 250,00
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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet ciężarnych,
planujących ciążę
—————————————————
PSSE Mielec, PSSE Ustrzyki Dolne

323

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja kobiet prowadzona była w formie indywidualnych
rozmów, rozdawnictwa materiałów informacyjnych , przy wsparciu
ZOZ, poradni p/małżeńskich i poradni przy kościołach

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
1000/2000

liczba szkoleń/działań: 2000
liczba odbiorców: 2000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Edukację
kobiet w wieku prokreacyjnym ,
ciężarnych inicjuje w placówkach
słuzby zdrowia PSSE w
Ustrzykach Dln. i PSSE w Mielcu.

Szkolenia dla przedstawicieli różnych OT1.CO1.CSa.Z3
grup zawodowych
Szkolenia skierowane są do pracowników sfery usług, policji ,
————————————————— straży, wojska i młodzieży
PSSE Ustrzyki Dolne, PSSE Leżajsk,
PSSE Przemyśl, PSSE Rzeszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: /199
fryzjerki, kosmetyczki, policjanci,
strażacy, wojsko: 70/91
Razem: 70/290

liczba szkoleń/działań: 12
liczba odbiorców: 290
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
pozafinansowe - inne
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Zebranie informacji i opracowanie
sprawozdania z realizacji programu
"Zawsze razem"
—————————————————
WSSE i PSSE

pracownicy pionu oświaty zdrowotnej
WSSE i PSSE : 21/34

liczba szkoleń/działań: 225
liczba odbiorców: 34
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
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Zebranie informacji i opracowanie
OT1.CO1.CSa.Z3
sprawozdania z realizacji programu
PSSE na poziomie powiatowym i WSSE na poziomie
edukacyjnego "Zapobieganie
wojewódzkim dokonało oceny realizacji programu.
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym
drogą płciową ...."
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

pracownicy pionu oświaty zdrowotnej
WSSE i PSSE koordynatorzy : 20/34

liczba szkoleń/działań: 61
liczba odbiorców: 34
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą
płciową.Edukacja młodzieży szkolnej"
- rok szkolny 2012/13
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna + 20 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: 7500/9661
rodzice, nauczyciele, : 1500/1651
Razem: 9000/11312

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 11312
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 83
Wskaźnik dodatkowy 1: 24 narady
szkoleniowe dla 135 osób
realizujących program, udzielono
16 instruktaży.

OT1.CO1.CSa.Z3
PSSE na poziomie powiatowym , a WSSE na poziomie
wojewódzkim dokonało oceny realizacji programu edukacyjnego,
podsumowano również ankiety ewaluacyjne. Informacja dot.
efektywności programu została zamieszczona na stronie
internetowej WSSE

OT1.CO1.CSa.Z4
Celem głównym programu jest kształtowanie u młodzieży
poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, kształtowanie
postaw tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
poznanie sposobów odmawiania i przeciwstawiania się naciskom
rówieśników, podejmowanie zdrowych wyborów zyciowych,
pogłębienie wiedzy uczniów na temat HIV/AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
razem" - rok szkolny 2012/13
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

328

OT1.CO1.CSa.Z4
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół
podstawowych. W programie przewiduje się udział 200 szkół
podstawowych. Celem głównym programu jest kształtowanie u
dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych
rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz
podejmowanie zdrowych wyborów życiowych

młodzież poniżej 15 r.ż.: 8200/8849
rodzice, nauczyciele,: 2500/3415
Razem: 10700/12264

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 12264
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 245
Wskaźnik dodatkowy 1: 49 narad
szkoleniowych, 74 instruktaży
Wskaźnik dodatkowy 2:
informacje na stronach
internetowych PSSE, WSSE

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1430,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Monitorowanie programu
OT1.CO1.CSa.Z4
edukacyjnego "Zapobieganie
W ramach monitorowania programu , w roku szkolnym 2012/13,
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym przeprowadzono 36 wizytacji programu tj. 59% placówek.
drogą płciową.Edukacja młodzieży
szkolnej" - wizytacje
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna + 20 PSSE

nauczyciele koordynatorzy programu,
dyrektorzy szkół : 40/124

liczba szkoleń/działań: 36
liczba odbiorców: 124
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1:
pracownicy ozipz Inspekcji
Sanitarnej przeprowadzili 36
wizytacji programu tj. 59%
placówek realizujących program

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Monitorowanie programu
edukacyjnego "Zawsze razem" wizytacje w szkołach realizujących
program
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z4
W ramach monitorowania programu specjaliści pionu oświaty
zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzili w roku szkolnym
2012/13 142 wizytacje w szkołach ( tj. 63% szkół objętych
programem)

nauczyciele, dyrektorzy szkół:
100/450

liczba szkoleń/działań: 141
liczba odbiorców: 450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: w ramach
monitoringu programu
przeprowadzono 142 wizytacje
programu tj. 63 % placówek,
dokonano analizy 141 ankiet

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne, instruktaże, rozmowy
indywidualne
—————————————————
WSSE i PSSE

OT1.CO1.CSa.Z4
Uczestnikami udzielanych porad, instruktaży, narad itp. byli
nauczyciele - szkolni realizatorzy i koordynatorzy programów
edukacyjnych i kampanii medialnych, pracownicy służby zdrowia,
partnerzy i organizatorzy imprez prozdrowotnych, przedstawiciele
jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, inni

ogół społeczeństwa : 2500/2916

liczba szkoleń/działań: 324
liczba odbiorców: 2916
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: zadanie
było inicjowane i realizowane
przez 20 PSSE i WSSE
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Program edukacyjny "Mali
przyjaciele" - program lokalny
—————————————————
PSSE Mielec

OT1.CO1.CSa.Z4
W progrmie uczestniczą 2 placówki nauczania i wychowania.
Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych, chorych i niepełnosprawnych we
własnym środowisku,rozwijanie więzi między rówieśnikami,
motywowanie do podejmowania zdrowych wyborów życiowych

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/78
rodzice i nauczyciele: /78
Razem: 50/156

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 156
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
realizowały 2 przedszkola powiatu
mieleckiego, uczestniczyło 78
dzieci, 62 rodziców i 16
nauczycieli i innych,
przeprowadzono 2 wizytacje.

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
"Zawsze razem"
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z4
Celem konkursu jest promowanie i kształtowanie wśród dzieci
właściwych postaw i zachowań wobec słabszych i chorych.
Adresatem konkursu są dzieci z klas I-III szkół podstawowych
uczestniczące w realizacji wojewódzkiego programu
edukacyjnego.Współorganizatorem konkursu był Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 150/545

liczba odbiorców: 545
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 75
liczba szkoleń/działań: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: na
wojewódzki etap konkursu
wpłynęło 261 prac z 54 szkół
podstawowych, nagrodzono 33
osoby.
Wskaźnik dodatkowy 2: 17
czerwca 2013 roku uroczyście
wręczono nagrody laureatom, w
holu WSSE zorganizowano
wystawę prac plastycznych, która
była eksponowana do końca
sierpnia.

Planowana kwota: 1500,00
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: 0,00
Marszałek: 1500,00
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o AIDS"
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z4
Współorganizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie.Była to już IX edycja konkursu. Celem
konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu 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. Patronat nad
konkursem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/745

liczba odbiorców: 754
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 112
Wskaźnik dodatkowy 1: na
konkurs wpłynęło 388 prac
plastycznych, z 91 szkół,
nagrodzono 7 osób, wyrózniono
11.
Wskaźnik dodatkowy 2: 9 grudnia
2013 r. uroczyście wręczono
nagrody laureatom, w holu WSSE
zorganizowano wystawę
pokonkursową, która była
prezentowana do kwietnia 2014r.

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
198,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00

Razem:

2 193,00
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WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

334

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 i tematycznych konferencji
kampanijnych. Umieszczanie przy tym
działaniu informacji na stronach
internetowych stacji i nawiązywanie
współpracy z lokalną prasą.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 PSSE
woj.zachodniopomorskiego

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
W roku 2013 konferencje w ramach profilaktyki HIV/AIDS
przeprowadziły 4 PSSE :Myślibórz; Szczecin; Szczecinek;
Świdwin. Odybyło sie 6 tematycznych konferencji/sesji/for
naukowych dla 801 osób, w tym 38 dorosłych i 763 uczniów;
Działania nagłośniono w lokalnej prasie, TV, radio i Internecie
(łącznie ukazały się 64 informacje dla 50779 odbiorców; WSSE
Szczecin i 20 PSSE: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie,
Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg,
Koszalin, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Sławno, Łobez, Stargard
Szczeciński, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz);

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/20
pracownicy mediów: 100/
pracownicy oświaty: 300/18
studenci: 350/263
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 1500/500
odbiorcy mediów (prasa, TV, internet,
radio): /50779
Razem: 2350/51580

Działania :
PSSE Myślibórz: Szkolenie, sesja popularnonaukowa, konkurs,
drama
13.08.2013r. zorganizowano szkolenie dla 51 pracowników Domu
Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w tym pielęgniarki,
opiekunowie i pracownicy socjalni;
02.12.2013r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Barlinku
zorganizowano Sesję Popularnonaukową. Uczestnikami sesji byli
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy
Barlinek. W trakcie sesji uczestnicy wysłuchali wykładu pt. Drogi
szerzenia się HIV i profilaktyka AIDS;, prelekcji pt. Tolerancja
wobec osób żyjących z HIV;, obejrzeli film edukacyjny pt.Żyję bez
ryzyka AIDS, a także uczestniczyli w warsztatach naukowych. W
spotkaniu udział wzięło 39 osób;
04.12.2013r. odbył się Finał III edycji konkursu pt. Wiedza ratuje
życie, w którym udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z Gminy Dębno i Boleszkowice. Uczestnicy
konkursu mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną
pod hasłem Substancje psychoaktywne a HIV oraz brali udział w
części teoretycznej. W konkursie w etapie szkolnym i
międzygminnym udział wzięło łącznie 147 osób. Nagrody w
konkursie zostały ufundowane przez Miejsko Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie
w postaci mp4, pendrive i zestawy piśmiennicze oraz przez Urząd
Miejski w Dębnie, który przekazał nagrody rzeczowe w postaci
długopisów, kubków, koszulek i kalendarzy;
18.12.2013r. w zespole Szkół nr 2 w Myśliborzu zgromadzenia
uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście obejrzeli dramę
przygotowaną przez uczniów, wysłuchali recytacji wiersza
nagrodzonego w ogłoszonym wcześniej konkursie literackim,
wysłuchali wykładu pt.Moje wybory. Na zakończenie spotkania
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Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 70
liczba odbiorców: 51580
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

zostały ogłoszone wyniki konkursu i wręczono nagrody dla
laureatów i wyróżnionych w konkursach organizowanych w
ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Gminie Myślibórz.
Nagrody zostały ufundowane przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. W spotkaniu udział wzięło
łącznie 212 osób.
PSSE Szczecin: Forum Młodzieżowe
29.11.2013r. podczas Młodzieżowego Forum pod hasłem Młodzi
wobec HIV; kierownik OZiPZ przeprowadził zajęcia warsztatowe z
młodzieżą. W tym roku w forum cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem i uczestniczyło w nim 300 osób.
PSSE Szczecinek: Konferencja i wystawa prac konkursowych
05.12.2013r. zorganizowano konferencję naukowo-szkoleniową
pt.Dążymy do zera, dla dyrektorów szkół, pedagogów i
pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz uczniów
szkół gimnazjalnych. W spotkaniu udział wzięło 199 osób.
09.12.2013r. zorganizowano wystawę wszystkich prac
plastycznych z konkursów organizowanych o tematyce HIV/AIDS
w Kinie Wolność w Szczecinku. wystawę obejrzało 100 osób.

PSSE Świdwin: Konferencja, turniej wiedzy
Konferencja: 03.12.2013r. zorganizowano konferencję edukacyjną
dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz klas I-III szkół
ponadgimnazjalnych. W konferencji uczestniczyli również Członek
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu
Świdwińskiego 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. Tolerancja to nie obojętność, który był
poświęcony problematyce HIV/AIDS, a następnie specjalista
chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. w spotkaniu udział
wzięło łącznie 123 osoby;
Turniej: W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS
zorganizowano Międzyszkolny Turniej Wiedzy o HIV/AIDS, który
był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu świdwińskiego. Ideą turnieju było pogłębienie wiedzy o
HIV/AIDS oraz zwrócenie uwagi młodzieży na ryzykowne
zachowania w kontekście przenoszenia się wirusa HIV. Udział w
konkursie wzięły 3 osobowe drużyny uczniów z 3 szkół
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ponadgimnazjalnych. Osoby wyróżnione w konkursie otrzymały
nagrody rzeczowe dofinansowane przez Akademię Piłkarską
Technik Świdwin i Starostwo Powiatowe w Świdwinie;
Z okazji Światowego Dnia AIDS PPIS w Świdwinie wyróżnił
czerwoną kokardką osoby, które wniosły istotny wkład w działania
profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS.
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Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (materiały programowe)
adresowane do grup dolecowych.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 podelgłych
PSSE woj.zachodniopomorskiego

OT1.CO2.CSa.Z2
W ciągu całego roku 2013 pracownicy pionu OZiPZ WSSE
Szczecin I 20 podległych Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych rozdysponowali 21 594 szt. materiałów
edukacyjnych (WSSE Szczecin 6 935 szt. i 20 PSSE 14 659 szt.:
Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice,
Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Police,
Pyrzyce, Sławno, Łobez, Stargard Szczeciński, Szczecin,
Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz); Dystrybucja odbywała
się również przy okazji organizowania stoisk edukacyjnych,
których zorganizowano 8 dla 539 osób (6 PSSE: Białogard;
Choszczno; Goleniów; Myślibórz; Szczecinek; Świnoujście).

ogół społeczeństwa: /4085
kobiety ciężarne i planujące ciążę:
2000/560
kobiety w wieku prokreacyjnym:
3000/500
osoby pozbawione wolności: 200/35
pracownicy massmediów: 100/86
pracownicy ochrony zdrowia:
1000/870
pracownicy oświaty: 2000/3500
pracownicy socjalni: 1000/2900
służby mundurowe: 500/358
studenci: 3000/1500
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 5000/7200
Razem: 17800/21594
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liczba tytułów: 21
nakład: 21594
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS
bez względu na to gdzie
mieszkasz bądź pracujesz
Wskaźnik dodatkowy 1: Naklejka
Razem przeciw HIV
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
Ene, due aids
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
Daj szansę swojemu dziecku Nie
daj szansy AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat
Nie ryzykuj
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
HIV nie wybiera -Ja mogę
Wskaźnik dodatkowy 1:
Książeczka Mali Przyjaciele
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat
Bądź mamą na medal
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
Druga Strona Wakacji
Wskaźnik dodatkowy 1:
Informacja o teście na HIV
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
Kobieta Sex Zdrowie
Wskaźnik dodatkowy 1:
Kolorowanka Zawsze razem
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
Czy jest jeszcze ktoś kto nie
słyszał o zakażeniu HIV ?
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
Sprawdź czy ?
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
Inaczej ale razem
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
Daj szanse swojemu dziecku nie
daj szansy AIDS

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

Wskaźnik dodatkowy 1: ABC
Wiedzy o HIV/AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
HIV ? AIDS? O co kaman ?
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
informacja o HIV/AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
informacyjna o PKD Szczecin
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Rozpowszechnianie informacji na
temat anonimowego i bezłatnego
testowania w kierunku HIV w PKD w
woj.zachodniopomorskim.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 PSSE
woj.zachodniopomorskiego

OT1.CO2.CSc.Z3
Przez cąły rok 2013 informowano w szczególności kobiety w ciąży
i w wieku prokreacyjnym, młodzież i studentów, a także ogół
społeczeństwa o możliwości wykonywania testu w kierunku
zakażenia wirusem HIV w PKD. Ponadto prowadzono kolportaz
ulotek zawierających dane i informacje o PKD Szczecin (materiały
pozyskane od koordynatora PKD Szczecin, który wyprodukował je
w ramach uzyskanej dotacji od Pana Wojewody
Zachodniopomorskiego).

ogół społeczeństwa: 1500/114
kobiety w wieku
prokreacyjnym,kobiety ciężąrne i
planujące ciążę: 800/150
pracownicy mass mediów: 50/
studenci: 1000/100
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazajalnych: 2000/282
Razem: 5350/646

liczba podjętych działań/inicjatyw:
73
Wskaźnik dodatkowy 1:
Dystrubucja 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
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Organizacja i prowadzenie narad i
szkoleń z zakresy profilaktyki
HIV/AIDS (z udziałem pracowników
placówek oświatowowychowawczych, władz
samorządowych, przedstawicieli
policji, dziennikarzy, partnerami
organizaowanych przesdsięwzięć).
Wystosowanie przy tym listów informa
cyjno-intencyjnych.
—————————————————
WSSE Szczecin i 17 PSSE
woj.zachodniopomorskiego

20.1.2.5.OT1.CO2.CSd.Z2
Przeprowadzono 21 narad z przedstawicielami władz lokalnych i
samorządowych, pielęgniarkami, nauczycielami i pedagogami,
przedstawicielami centrów kultury, przedstawicielami mediów. W
naradach brały udział łącznie 49 osoby (7 PSSE: Drawsko;
Kołobrzeg; Koszalin; Myślibórz; Police; Szczecin; Wałcz);

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/159
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 50/484
pracownicy massmediów: 80/49
pracownicy oświaty: 500/452
służby mundurowe: 50/
Razem: 2680/1144

liczba podjętych działań/inicjatyw:
68
liczba podmiotów podejmujących
działania: 17
liczba odbiorców: 1144

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

Przeprowadzono 16 szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, pielęgniarek środowiska nauczania i
wychowania, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół,
pracowników domów społecznych, osadzonych w zakładach
karnych. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 611 osób, w tym
452 dorosłe i 159 młodzieży/uczniów ( 8 PSSE: Goleniów; Gryfice;
Kamień Pomorski; Myślibórz; Stargard Szczeciński; Szczecin;
Szczecinek; Świnoujście);
Rozesłano 31 listów intencyjnych do 484 placówek, w tym
placówek szkolno-wychowawczych, ZOZ-ów, NZOZ-ów, starostw
powiatowych, urzędów miasta i gmin, poradni i gabinetów
ginekologicznych; (13 PSSE: ) Białogard; Drawsko Pomorskie;
Gryfice; Kamień Pomorski; Kołobrzeg; Myślibórz; Police; Pyrzyce;
Sławno; Stargard Szczeciński; Szczecinek; Świdwin; Wałcz);
Podjęta współpraca z instytucjami przez WSSE Szczecin i PSSE
woj.zachodniopomorskiego: Urząd Miasta Szczecin Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki Wydział Polityki
Społecznej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Zespolony w Szczecinie, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i
Hepatologii PUM, Poradnia Nabytych Niedoborów
Immunologicznych w Szczecinie, Wydział Współpracy Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Straż Miejska Szczecin,
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SP nr 4 Szczecin, ZS nr 6 Szczecin, Zespół Szkół
Samochodowych Szczecin, Gimnazjum w Dobrowie, ZSS
Białogard, SP Nr 4 Białogard, SP w Kościernicy, Zespół Szkół nr 1
w Choszcznie, SP w Mielenku Drawskim, SP w Drawsku
Pomorskim, SP w Nętnie, SP w Nowym Worowie, Komenda
Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim, Komenda Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Starosta
Goleniowski, Burmistrz Gminy Goleniów, Dyrektor i psycholog
Zakładu Karnego w Goleniowie, Komenda Powiatowa Policji w
Goleniowie, Starostwo Powiatowe Gryfice, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Płotach, Liceum Ogólnokształcące w
Gryficach, ZSP Nr 1 w Chojnie, Międzynarodowy Dom Kultury w
Międzyzdrojach, Gminny Ośrodek Kultury w Wolinie, Burmistrz
Międzyzdrojów, UM Międzyzdroje, Komenda Powiatowa Policji w
Kamieniu Pomorskim, Straż Pożarna w Kamieniu Pomorskim,
Urząd Miasta Kołobrzeg, PCK Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe w
Kołobrzegu, Burmistrz Miasta Gościno, UG Siemyśl, UG Rymań,
UG Dygowo, UG Ustronie, UG Kołobrzeg, Zespół Szkół nr 1 w
Koszalinie, Zakład Karny w Starem Bornym, Dom Pomocy
Społecznej w Dębnie, OSiR Dębno, MGKPiRPA w Dębnie, Urząd
Miasta Barlinek, ZSSO w Dębnie, Urząd Miasta Dębno,
Gimnazjum nr 3 w Policach, Urząd Miasta w Policach, UMiG w
Nowym Warpnie, Wójt Gminy Kołbaskowo, Miejski Ośrodek
Wychowawczy w Trzebieży, UG w Kołbaskowie, UG w Dobrej,
Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania w Policach, Zespół Szkół Nr 2
w Pyrzycach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników Służby
BHP w Stargardzie Szczecińskim, PCK w Stargardzie
Szczecińskim, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie,
Kino Helios w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie, 5 Pułk Wojsk Inżynieryjnych w Szczecinie, SP w
Parsęcku, ZS nr3 w Szczecinku, SP 7 w Szczecinku, GIM nr 1 w
Szczecinku, Przedszkole Publiczne w Szczecinku, Fundacja
Instytutu Kształcenia Kadr, Centrum SM w Bornem Sulinowie,
Pensjonat Ani w Bornem Sulinowie, Starostwo Powiatowe w
Szczecinku, UM w Szczecinku, Przedszkole Niepubliczne Tęcza
w Szczecinku, Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku,
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, Park
Wodny RELAX w Świdwinie, Starostwo Powiatowe w Świdwinie,
Akademia Piłkarska Technik Świdwin, Nadleśnictwo PołczynZdrój, ZSP w Świdwinie, ZSP w Połczynie Zdrój, Zespół Szkół
Rolniczych CKP w Świdwinie, z współorganizatorem FAMA 2013,
Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu, Zespól Szkół
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w
Świnoujściu, ZS nr 4 RCKU w Wałczu.
Współpraca z lokalnymi mediami: internet: wszystkie strony BIP
PSSE woj. zachodniopomorskiego i strona BIP WSSE Szczecin;
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strony internetowe samorządów (UM Dębno, Barlinek, Myślibórz)
portale: superportal24.pl; www.ikamien.pl; www.pyrzyce.info;
www.iszczecinek.pl; prasa: PSSE Białogard: Tygodnik
Białogardzianin; PSSE Myślibórz: Merkuriusz Dębnowski; Echa
Barlinka; PSSE Gryfice : Lokalne radio PLUS; Gryfice, Redakcja
lokalnej gazety: Gazeta Gryficka; PSSE Koszalin : Radio ESKA,
Telewizja Kablowa MAX, Radio Koszalin, Głos Koszaliński; PSSE
Szczecinek: radio ESKA, TV ZACHÓD; PSSE Pyrzyce: Nasz
Powiat, Puls Powiatu, Gazeta Ziemi Pyrzyckiej; PSSE Świdwin:
prasa Wieści Świdwińskie, Panorama Powiatu Świdwińskiego,
Kurier Szczeciński, TV REGA; PSSE Sławno: Obserwator
Lokalny; PSSE Łobez: Nowy Tygodnik Łobeski; PSSE Wałcz:
prasa EXTRA WAŁCZ.
338

Organizacja i prowadzenie działań
informacyjnych i edukacyjnych, takich
jak: wykłady, warsztaty edukacyjne,
pogadanki, prelekcje, imprezy
prozdrowotne apele, organizacja i
prowadzenie konkursów, olimpiad
wiedzy, quizów, projekcje filmów,
gazetki ścienne, przeglądy sztuk teatr
alnych/dramy.
—————————————————
WSSE Szczecin i PSSE
woj.zachodniopomorskiego

20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
W ramach działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS zrealizowano następujące działania:
Przeprowadzono 20 wykładów m.in. dla osadzonych w zakładach
karnych, młodzieży szkolnej, nauczycieli i opiekunów, rodziców
Łącznie w spotkaniach udział wzięło 2159 osób, w tym 362
dorosłych i 2197 młodzieży/uczniów (WSSE Szczecin i 4 PSSE:
Kamień Pomorski; Myślibórz; Stargard Szczeciński; Szczecinek);
Zorganizowano 24
olimpiad/konkursów/quizów/happeningów/przeglądów na temat
wiedzy o AIDS dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnzjalych,
uczestników imprez, dla 2686 osób, w tym 129 dorosłych i 2557
uczniów/młodzieży (15 PSSE: Białogard; Choszczno; Gryfice;
Gryfino; Kamień Pomorski; Kołobrzeg; Koszalin; Myślibórz; Police;
Stargard Szczeciński; Szczecin; Szczecinek; Świdwin;
Świnoujście; Wałcz);

osoby aktywne seksualnie: 8000/670
pracownicy socjalni: 500/300
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 500/250
pracownicy mediów: 80/
pracownicy ochrony zdrowia: 300/
osoby pozbawione wolności: /8
pracownicy oświaty: 500/450
studenci: 2000/760
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 20000/7004
Razem: 31880/9442

Zorganizowano 12 warsztatów zajęciowych dla 547 osób, w tym
29 dorosłych i 518 uczniów/studentów (WSSE Szczecin i 4 PSSE:
Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecin, Szczecinek);
Przeprowadzono 11 prelekcji dla 629 uczniów i 88 dorosłych (4
PSSE: Gryfice; Kamień Pomorski; Koszalin; Łobez);
Zorganizowano 1 apel dla 94 osób, w tym 85 uczniów i 9
nauczycieli (PSSE Szczecinek);
Zorganizowano 2 przeglądy sztuk teatralnych/dramy dla 411 osób
(2 PSSE: Myślibórz; Szczecin);
Przeprowadzono 23 pogadanki dla 1039 dorosłych i 1034
uczniów/młodzieży (PSSE: Szczecinek);
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9162,69
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 180,00

Odbyła się jedna impreza prozdrowotna dla 355 osób (PSSE:
Szczecinek).
Dziłania wybranych PSSE, które zasługuja na uwagę:
WSSE Szczecin: Wykład i warsztaty dla młodzieży
Wykład: dnia 12 grudnia 2013r. w Zespole Szkół Samochodowych
w Szczecinie odbyło się spotkanie z uczniami. Zasięgiem objęto
400 osób, klasy I, II i III. Wygłoszono wykład w formie prezentacji
multimedialnej na temat profilaktyki HIV/AIDS, rozdano materiały
informacyjno-edukacyjne oraz odpowiadano i rozmawiano z
uczniami i nauczycielami na zadawane pytania dotyczące
problematyki HIV/AIDS. Wykład przekazał informacje dot. dróg
zakażeń wirusem, możliwości testowania się bezpłatnie i
anonimowo w PKD, bezpiecznych zachowań seksualnych, itd.
Zadnia wspierała Pani Renata Opiela koordynator PKD w
Szczecinie.
Warsztaty: dnia 17 grudnia 2013r. w ZS nr 6 Technikum
Gastronomiczne w Szczecinie przeprowadzono z klasą II
warsztaty zajęciowe (14 uczniów). Podczas warsztatów
zajęciowych z młodzieżą wykorzystano zadania typu prawda, fałsz
i test jesteś osobą odpowiedzialną?.Ponadto odpowiadano i
wyjaśniano wszelkie wątpliwości i zagadnienia zadawane przez
uczniów związane z HIV/AIDS. Przedstawiono także emisję filmu
pt. Świadome horyzonty życia, otrzymanego ze Stowarzyszenia
Pozytywni w tęczy. Ponadto przekazano materiały informacyjnoedukacyjne: ulotki, broszury.

PSSE Choszczno: Olimpiada
Zorganizowano powiatowy konkurs Olimpiada Wiedzy o AIDS, w
którym udział wzięło 21 uczniów z 7 szkół gimnazjalnych i 2 szkół
ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbyła się 4 grudnia 2013 roku.
PSSE Goleniów: szkolenie i wykład
Szkolenie : dnia 06.12.2013r. zorganizowano szkolenie dla
dyrektorów i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz
pielęgniarek podstawowoej opieki zdrowotnej, lokalnych mediów i
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.
Szkolenie zostało objęte honorowym patronatem przez Starostę
Powiatu Goleniowskiego, a prelegentami byli: specjalista z
Poradnik Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie i
Publicznego Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Szczecinie,
Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w
Szczecinie.
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Zakład karny: 16.07.2013r. na prośbę psychologa z Zakładu
Karnego w Goleniowie przeprowadzono prelekcję Co musisz
wiedzieć o HIV i AIDS dla 8 skazanych.
PSSE Gryfice: Szkolenia i konkurs wiedzy
Szkolenia: 21.05.2013r. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się
szkolenie dla lekarzy, gdzie specjalista z Kliniki Chorób
Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów
Immunologicznych PUM w Szczecinie przedstawił temat
Zakażenia HIV/AIDS we współczesnym świecie. Na szkoleniu
obecnych było 14 osób.
07.11.2013r. w PSSE Gryfice odbyło się szkolenie Profilaktyka
HIV/AIDS działania do realizacji dla 4 pedagogów z placówek
ponadgimnazjalnych;
Konkurs: zorganizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy Być młodym
w dobie AIDS, który adresowany był do młodzieży
ponadgimnazjalnej powiatu. Na organizację konkursu uzyskano
wsparcie ze Starostwa Powiatowego, które zakupiło nagrody dla
laureatów konkursu na łączną kwotę 300zł oraz przekazało
drobne upominki w postaci kalendarzy osobistych kieszonkowych.
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 Gryfino: Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
03.12.2013r. zorganizowano finał konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W spotkaniu udział wzięło 18
osób z 3 szkół gimnazjalnych i 3 szkół ponadgimnazjalnych.
PSSE Kamień Pomorski: Spotkanie z ekspertem
18.06.2013r. uczniowie szkoły podstawowej nr 1, Gimnazjum w
Międzyzdrojach oraz turyści mieli okazję uczestniczyć w
zorganizowanym przez pracowników pion OZiPZ spotkaniu z
ekspertem z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiego
Uniwersytetu w Szczecinie. W spotkaniu udział wzięło łącznie
200 osób. Przedsięwzięcie było objęte honorowym patronatem
Burmistrza Międzyzdrojów;
PSSE Kołobrzeg: Konkurs i olimpiada wiedzy
26.11.2013r. PPIS w Kołobrzegu zorganizował konkurs wiedzy o
HIV/AIDS HIV i AIDS nie zna granic, konkurs skierowany był do
uczniów szkół gimnazjalnych. W przedsięwzięciu udział wzięło 10
uczniów z 5 szkół gimnazjalnych.
PSSE Koszalin: Konkursy
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28.11.2013r. w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie przeprowadzono
międzyszkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
gimnazjalnych. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi
na problem występowania zakażenia wirusem HIV wśród młodych
osób, powstrzymanie ich od ryzykownych zachowań. Działania
organizowane były we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w
Koszalinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. W
konkursie udział wzięło 27 osób z 9 szkół gimnazjalnych.
Uczestnicy podzielenie byli na 3 osobowe reprezentacje ze szkół.
Na początku spotkania odbył się wykład dot. profilaktyki HIV/AIDS
i chorób zakaźnych, następnie zajęcia warsztatowe i test wiedzy.
Suma zdobytych punktów decydowała o podium. Uczestnicy
konkursu otrzymali w nagrodę słuchawki, pen drivy, kubki i
dyplomy. Nagrody ufundowane były przez Urząd Miejski w
Koszalinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie;
29.11.2013r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie
przeprowadziła międzyszkolny konkurs wiedzy przebiegający pod
hasłem Żyję bez ryzyka HIV/AIDS. Głównym celem konkursy było
zwrócenie uwagi na problem występowania zakażenia wirusem
HIV wśród młodych osób, powstrzymanie ich od zakażenia
wirusem HIV. Do udziału w konkursie zgłosiło się 26 osób z 5
szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursu otrzymali w
nagrodę sprzęt elektroniczny, kubki i dyplomy, które zostały
ufundowane przez Urząd Miejski w Koszalinie.
PSSE Myślibórz: Szkolenie, sesja popularnonaukowa, konkurs,
drama
13.08.2013r. zorganizowano szkolenie dla 51 pracowników Domu
Pomocy Społecznej w Myśliborzu, w tym pielęgniarki,
opiekunowie i pracownicy socjalni;
02.12.2013r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Barlinku
zorganizowano Sesję Popularnonaukową. Uczestnikami sesji byli
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy
Barlinek. W trakcie sesji uczestnicy wysłuchali wykładu Drogi
szerzenia się HIV i profilaktyka AIDS, prelekcji Tolerancja wobec
osób żyjących z HIV, obejrzeli film edukacyjny Żyję bez ryzyka
AIDS, a także uczestniczyli w warsztatach naukowych. W
spotkaniu udział wzięło 39 osób;
04.12.2013r. odbył się Finał III edycji konkursu Wiedza ratuje
życie, w którym udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z Gminy Dębno i Boleszkowice. Uczestnicy
konkursu mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną
pod hasłem Substancje psychoaktywne a HIV oraz brali udział w
części teoretycznej. W konkursie w etapie szkolnym i
międzygminnym udział wzięło łącznie 147 osób. Nagrody w
konkursie zostały ufundowane przez Miejsko Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie
w postaci mp4, pendrive i zestawy piśmiennicze oraz przez Urząd
Miejski w Dębnie, który przekazał nagrody rzeczowe w postaci
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długopisów, kubków, koszulek i kalendarzy;
18.12.2013r. w zespole Szkół nr 2 w Myśliborzu zgromadzenia
uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście obejrzeli dramę
przygotowaną przez uczniów, wysłuchali recytacji wiersza
nagrodzonego w ogłoszonym wcześniej konkursie literackim,
wysłuchali wykładu Moje wybory. Na zakończenie spotkania
zostały ogłoszone wyniki konkursu i wręczono nagrody dla
laureatów i wyróżnionych w konkursach organizowanych w
ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Gminie Myślibórz.
Nagrody zostały ufundowane przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. W spotkaniu udział wzięło
łącznie 212 osób;
PSSE Police: Olimpiada Wiedzy o AIDS
27.11.2013r. w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS PSSE
w Policach zorganizowała Olimpiadę Wiedzy o AIDS skierowanej
do uczniów klas II szkół gimnazjalnych, w której uczestniczyło 111
uczniów z 7 gimnazjów. W trakcie konkursu odbyło się spotkanie
profilaktyczno-edukacyjne, które przeprowadził specjalista ds.
uzależnień z Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
PSSE Szczecin: Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS
03.12.2013r. zorganizowano Olimpiadę wiedzy HIV/AIDS, której
uczestnikami było 74 uczniów z 17 szkół gimnazjalnych i 15 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
28.11.2013r. zorganizowano 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. Przedstawienia teatralne dot. tematu
profilaktyki ryzykownych zachowań w tym profilaktyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą płciową. W przeglądzie
udział wzięło łącznie 200 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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9 162,69

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

ogół społeczeństwa: 2300/4423
pracownicy mediów: 2/2
młodzież poniżej 15 r.ż.: 3021/3810
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2790/3269
pracownicy ochrony zdrowia:
2487/3992
pracownicy oświaty: 196/159
Razem: 10796/15655

Finansowanie
Pozostałe

339

Dystrybucja materiałów
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 158
WSSE i 38 PSSE
Zadanie przeprowadzane we współpracy z innymi działami PSSE,
placówkami szkolnymi, Domami Kultury.

340

Edukacja (Pogadanki, prelekcje)
OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 950/3166
————————————————— Liczba zadań: 119
pracownicy służby zdrowia: /119
4 PSSE woj. mazowieckiego i WSSE Działania edukacyjne podejmowane przez specjalistów oświaty
Razem: 950/3285
zdrowotnej oraz edukatorów/realizatorów szkolnych.
Przykładem nowej tematyki poruszanej w obrębie edukacji w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS jest wykład na konferencji Człowiek
podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego,
wygłoszony przez przedstawiciela OOZiPZ WSSE w Warszawie
do ok. 150 słuchaczy Collegium Masoviense Wyższej Szkoły
Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.. Tematem wykładu była rola
działań w obrębie profilaktyki HIV skierowanej do osób powyżej 50
roku życia.

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

341

Ekspozycje wizualne
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 51
WSSE oraz 13 PSSE woj.
Zadanie przeprowadzone ze wsparciem instytucji lokalnych.
mazowieckiego

ogół społeczeństwa: 19800/6856

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
PIS: 0,00

342

Informacje na stronie internetowej
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 26
WSSE i 22 PSSE woj. mazowieckiego Liczba odbiorców szacunkowa, strony w większości nie posiadają
liczników.

ogół społeczeństwa: 70000/33267

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

343

Informacje przekazane do prasy
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 5
3 PSSE woj. mazowieckiego

ogół społeczeństwa: 41400/

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

344

Listy intencyjne
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 11
8 PSSE woj. mazowieckiego
Adresat: lokalne instytucje

pracownicy mediów: 2/2
pracownicy oświaty: 1051/751
pracownicy służby zdrowia: 644/437
Razem: 1697/1190

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

345

Narady
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 4
3 PSSE woj. mazowieckiego

ogół społeczeństwa: 30/
pracownicy mediów: 8/4
inni: /34
pracownicy oświaty: 35/35
pracownicy złużby zdrowia: 25/15
Razem: 98/88

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

346

Dyskusje
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań : 12
3 PSSE woj. mazowieckiego
M.in. cykliczna dyskusja podejmowana przez pracownika pionu
ozipz nt. celowości Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/200

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

347

Dystrybucja materiałów
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań: 22
5 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 307/179
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1010/708
ogół: 350/154
Razem: 1667/1041

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

348

Edukacja (Pogadanki, prelekcje, wars
ztaty)

młodzież poniżej 15 r.ż.: 20450/2710
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1820/1164
pracownicy oświaty: 23/3
pracownicy służby zdrowia: /6
Razem: 22293/3883

Planowana kwota: 1500,00
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
inne: 500,00
Urząd Miasta: 1000,00

—————————————————
13 PSSE woj. mazowieckiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Liczba zadań: 109
Działania edukacyjne podejmowane przez specjalistów oświaty
zdrowotnej oraz edukatorów/realizatorów szkolnych.
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349

Imprezy prozdrowotne, edukacyjne
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Zorganizowano/współorganizowano imprezy edukacyjno4 PSSE woj. mazowieckiego
rozrywkowe, w ramach których udzielano porad, dystrybuowano
materiały, wygłaszano pogadanki, służono wsparciem
merytorycznym.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /610

Planowana kwota: 1500,00
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: 0,00
Starostwo Powiatowe:
1500,00

350

Inscenizacje

OT1.CO1.CSa.Z3
Liczba zadań: 2
————————————————— Na uwagę zasługuje cykliczny Przegląd Sztuk Teatralnych (V
2 PSSE woj. mazowieckiego
edycja), organizowany przez PSSE Garwolin, ph. Wiedza pomaga
zapobiegać. W wydarzeniu brało udział łącznie ok. 394 osoby, w
tym 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
garwolińskiego (3 zespoły) rywalizowało o zwycięstwo. Przegląd
jest formą edukacyjną dla młodzieży w zakresie profilaktyki
zakażeń HIV i choroby AIDS, kształtującą postawy asertywności w
ochronie własnego zdrowia oraz postawy szacunku dla osób
żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS. Artykuły
dokumentujące wydarzenie ukazały się na popularnych lokalnych
portalach internetowych: http://egarwolin.pl/index.php/aktualnosci/
6215-wszyscy-s-zwycizcami-ale-duga-gor; http://www.wirtualnygar
wolin.pl/archiwum-kultury/4112-w-hiv-i-aids-ze-sceny-teatru

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1171/200
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1302/394
Młodzież z Ośrodka
Socjoterapeutycznego: 40/
Razem: 2513/594

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

351

Koncerty
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań: 3
2 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1000
Społeczność lokalna: 500/
Razem: 500/1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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352

Konferencja
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE

pracownicy administracji
samorządowej: 5/6
pracownicy oświaty: 45/50
Razem: 50/56

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

353

Konkursy
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań: 10
7 PSSE woj. mazowieckiego
Konkursy plastyczne, wiedzy, na prezentację multimedialną

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1387/122
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1005/66
Razem: 2392/188

Planowana kwota: 2500,00
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
pozafinansowe - inne
NGO: 473,00
PIS: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

354

Msza Święta z Okazji Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
1 PSSE woj. mazowieckiego

społeczność powiatu: 300/300

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

355

Narady
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań: 25
6 PSSE

inni: /2
pracownicy oświaty: 91/57
pracownicy służby zdrowia: /10
Razem: 91/69

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

OT1.CO1.CSa.Z3
Liczba zadań: 1
W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS jak co roku,
kontynuowano współpracę z proboszczem Parafii Klasztor w
Sierpcu, który odprawił mszę święta za zakażonych HIV i chorych
na AIDS oraz ich rodziny
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356

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia

OT1.CO1.CSa.Z3
Liczba zadań- 3
————————————————— Działania podejmowane w ramach współpracy z lokalnymi
3 PSSE woj. mazowieckiego
NGOsami.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 40/24
młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/33
Razem: 100/57

Planowana kwota: 1900,00
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
inne: 0,00
NGO: 0,00
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00

357

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE
Działania podejmowane w ramach współpracy z lokalnymi
NGOsami.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 620/
młodzież powyżej 15 r.ż.: /30
Razem: 620/30

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

358

Punkty informacyjne
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań: 6
2 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1250/360
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1100/340
ogół społeczeństwa: 200/200
pracownicy oświaty: 45/30
Razem: 2595/930

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

359

Szkolenia
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań 3
2 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/
pracownicy oświaty: 45/194
pracownicy służby zdrowia: /18
Razem: 95/212

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
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360

Bezpieczny Rodzic- Bezpieczny
OT1.CO1.CSa.Z4
Przedszkolak:dystrybucja materiałów Liczba zadań: 1
profilaktycznych
—————————————————
1 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/3995
pracownicy oświaty i rodzice: 130/
Razem: 230/3995

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

361

Artykuły w prasie lokalnej
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań 26
13 PSSE woj. mazowieckiego
Media lokalne, m.in. m.in.: Tygodnik Ciechanowski,
Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego, Redakcja Głosu
Żyrardowa i okolic, Gazeta Wyborcza Płock, Tygodnik Płocki,
miesięcznik Nowe Dni, Tygodnik Siedlecki, Nasz Powiat.

ogół społeczeństwa: 60500/28132

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

362

Audycja w lokalnym radio
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 3
2 PSSE
Liczba odbiorców szacunkowa.

ogół społeczeństwa: 29000/59000

363

Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 156
13 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 500/5400
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3150/4976
ogół społeczeństwa: 8400/4855
pracownicy oświaty: /401
pracownicy służby zdrowia: /1220
rodzice: /1423
Razem: 12050/18275

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

364

Ekspozycje wizualne
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 97
8 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1250/700
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1100/1163
ogół społeczeństwa: 1500/7630
pracownicy oświaty: 45/6
pracownicy służby zdrowia: /4
Razem: 3895/9503

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

365

Emisje spotów
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego

ogół społeczeństwa: /40000

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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liczba odbiorców: 59000

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

366

Emisje spotów
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 2
2 PSSE
Liczba odbiorców szacunkowa.

ogół społeczeństwa: 3000/40000

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

367

Informacje na stronie internetowej
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 15
16 PSSE
Liczba odbiorców szacunkowa.

ogół społeczeństwa: /22600

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

368

Punkty informacyjne
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 6
3 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /400
ogół społeczeństwa: 500/1927
pracownicy służby zdrowia: 17/17
Razem: 517/2344

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

369

Spotkanie instruktażowe
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 2
1 PSSE woj. mazowieckiego

pracownicy służby zdrowia: 15/19

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

370

Telefon informacyjny
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego

ogół społeczeństwa: 40/8

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

371

Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSb.Z1
————————————————— Liczba zadań: 70
11PSSE woj. mazowieckiego

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
położne
kobiety w wieku reprodukcyjnym: /300
pracownicy służby zdrowia: /788
Razem: /1088

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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372

Listy intencyjne
OT1.CO2.CSb.Z1
————————————————— Liczba zadań: 8
8 PSSE woj. mazowieckiego

pracownicy służby zdrowia: /145

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

373

Narada
OT1.CO2.CSb.Z1
————————————————— 1
1 PSSE

pracownicy służby zdrowia: 6/3

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

374

Informacja na stronie internetowej
OT1.CO2.CSb.Z2
————————————————— Liczba zadań: 3
3 PSSE woj. mazowieckiego
Liczba odbiorców trudna do oszacowania

375

Listy intencyjne
OT1.CO2.CSb.Z2
————————————————— Liczba zadań: 10
4 PSSE woj. mazowieckiego

pracownicy służby zdrowia: 72/152

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

376

Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSb.Z4
————————————————— Liczba zadań:27
5 PSSE woj. mazowieckiego

ich partnerzy: 25/25
kobiety w ciąży: 25/25
kobiety w wieku prokreacyjnym:
200/560
Razem: 250/610

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

377

Ekspozycje wizualne
OT1.CO2.CSb.Z4
————————————————— Liczba zadań: 3
2 PSSE woj. mazowieckiego
Liczba odbiorców szacunkowa

kobiety w wieku prokreacyjnym:
1800/700

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

378

Informacja na stronie internetowej
OT1.CO2.CSb.Z4
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego
Liczba odbiorców szacunkowa

kobiety w wieku prokreacyjnym: /200

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

379

Informacja w TV lokalnej (blok informa OT1.CO2.CSb.Z4
cyjny)
Liczba zadań: 1
————————————————— Liczba odbiorców szacunkowa
1 PSSE woj. mazowieckiego

kobiety w wieku prokreacyjnym: /200

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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380

Poradnictwo indywidualne
OT1.CO2.CSb.Z4
————————————————— Liczba zadań: 143
2 PSSE woj. mazowieckiego

kobiety w wieku prokreacyjnym:
260/143

381

Punkt informacyjny
OT1.CO2.CSb.Z4
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego

kobiety w wieku prokreacyjnym: /100

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

382

Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego

ogół społeczeństwa: /9000

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

383

Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego

ogół społeczeństwa: /9000

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

384

Ekspozycje wizualne
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— Liczba zadań: 18
5 PSSE woj. mazowieckiego

ogół społeczeństwa: 1000/5080
młodzież powyżej 15 r.ż.: /10000
pacjentki: 1200/1500
Razem: 2200/16580

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

385

Informacje na stronie internetowej
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— Liczba zadań: 10
WSSE i 7 PSSE
Liczba odbiorców szacunkowa

ogół społeczeństwa: 1000/1000

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

386

Punkty informacyjne
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— Liczba zadań: 3
1 PSSE woj. mazowieckiego
organizowane podczas Pikników: (Ekologiczno &#8211;
Zdrowotnego i Bądź Zdrów) oraz radomskiego AIR SHOW.
Liczba odbiorców szacunkowa

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

387

Listy intencyjne
OT1.CO2.CSd.Z1
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /7

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

388

Narady
OT1.CO2.CSd.Z1
————————————————— Liczba zadań: 10
2 PSSE woj. mazowieckiego

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 12/

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

389

Narady
OT1.CO2.CSd.Z1
————————————————— Liczba zadań: 4
2 PSSE woj. mazowieckiego

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 12/13

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

390

Apele okolicznościowe

OT1.CO2.CSd.Z2
Liczba zadań: 30
————————————————— Działania edukacyjne podejmowane przez
7 PSSE woj. mazowieckiego
edukatorów/realizatorów szkolnych ze wsparciem merytorycznym
specjalistów oświaty zdrowotnej.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 4200/824
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1350
społeczność szkolna: 20/36
Razem: 4220/2210

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

391

Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 85
WSSE i 10 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1320
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1310
pracownicy oświaty: /60
Razem: /2690

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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392

Edukacja (Pogadanki, prelekcje)
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań 199
16 PSSE woj. mazowieckiego
Działania edukacyjne podejmowane przez specjalistów oświaty
zdrowotnej oraz edukatorów/realizatorów szkolnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 160/3102
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2275/4659
pracownicy oświaty: /65
rodzice: 350/
Razem: 2785/7826

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

393

Ekspozycje wizualne
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 33
3 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /650
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20750/530
ogół społeczeństwa: /4200
Razem: 20750/5380

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

394

Emisje filmów edukacyjnych
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 36
6 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /316
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1020
Razem: /1336

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

395

Konkursy
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 4
4 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /329
młodzież powyżej 15 r.ż.: 550/46
Razem: 550/375

Planowana kwota: 1000,00
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

396

Listy intencyjne
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 4
4 PSSE woj. mazowieckiego

pracownicy oświaty: /74
pracownicy służby zdrowia: /15
Razem: /89

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

397

Narady
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 2
2 PSSE woj. mazowieckiego

pracownicy oświaty: /17

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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398

Punkty informacyjne
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 3
2 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /45
młodzież powyżej 15 r.ż.: /45
społeczność lokalna: 6000/
Razem: 6000/90

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

399

Rozmowy indywidualne
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 43
2 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /43

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

400

Szkolenia
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Liczba zadań: 5
3 PSSE woj. mazowieckiego
Działania edukacyjne podejmowane przez specjalistów oświaty
zdrowotnej we współpracy z zakładami karnymi i punktami
kosmetyczno-fryzjerskimi.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /603
pracownicy oświaty: /8
Razem: /611

Planowana kwota: 800,00
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:
800,00

401

Warsztaty

OT1.CO2.CSd.Z2
Liczba zadań: 10
Działania edukacyjne podejmowane przez specjalistów oświaty
————————————————— zdrowotnej oraz edukatorów/realizatorów szkolnych.
6 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /72
młodzież powyżej 15 r.ż.: /584
pracownicy oświaty: /10
Razem: /666

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

402

Dystrybucja materiałów
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Liczba zadań: 9
5 PSSE woj. mazowieckiego

osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci),: /60
pracownicy ochrony zdrowia: /239
służby mundurowe: /120
Razem: /419

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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403

Konferencja szkoleniowa
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Liczba zadań: 1
1 PSSE woj. mazowieckiego

służby mundurowe: /20

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

404

Narady
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Liczba zadań: 3
1 PSSE woj. mazowieckiego

pracownicy ochrony zdrowia: 27/31

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

405

Punkt informacyjny
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Liczba zadań: 4
1 PSSE woj. mazowieckiego

służby mundurowe: /100

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

406

Szkolenia
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Liczba zadań: 3
2 PSSE woj. mazowieckiego

służby mundurowe: /104
fryzjerzy i kosmetyczki: /100
Razem: /204

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

407

Dystrybucja materiałów i nagrań audio OT2.CO3.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań:3
3 PSSE woj. mazowieckiego

osoby pozbawione wolności:
800/1000

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

408

Materiał informacyjny na potrzeby
opracowania wojewódzkiego nt.
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
WSSE

członkowie zespołu: 25/29

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

OT5.CO1.CSc.Z1
Prace w ramach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie mazowieckim

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

409

Zorganizowano 29 imprez środowisko
wych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z2
Organizowanie i współorganizacja lokalnych imprez
środowiskowych za szczególnym wskazaniem na obchody
Światowego Dnia Walki z AIDS m.in. : Przegląd Teatralny w
Wołowie, pikniki rodzinne we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym,
w Parku Dinozaurów "ZauroPark;, Dożynki Powiatowe w
Sulistrowicach, Koncert "Rock Przeciw AIDS;" Kampania
Profilaktyczna "Biusty do góry" w DH Renoma we Wrocławiu,
"Wałbrzyska Kropla Krwi"

ogół społeczeństwa: 3000/9000
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 16/20
pracownicy mediów: 26/6
pracownicy ochrony zdrowia: 50/
pracownicy oświaty: 600/600
pracownicy socjalni: 6/6
Razem: 3698/9632

liczba programów oraz inicjatyw:
29

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
150,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
PIS: 150,00

410

2 konferencje
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

OT1.CO1.CSa.Z3
Współorganizowano ze Stowarzyszeniem Plus - Minus
mi.in.lokalną konferencję we Wrocławiu dotyczącą profilaktyki
HIV/AIDS z okazji Dnia Pamięci Zmarłych na AIDS

młodzież powyżej 15 r.ż.: /140
nauczciele, pracownicy MOPS: /37
Razem: /177

liczba odbiorców: 177

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

411

Przeprowadzono 24 wykłady
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Przeprowadzono 24 wykłady do różnych grup docelowych
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /2000
liczba szkoleń/działań: 24
osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 4000
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /2000
Razem: /4000

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

412

Przygotowano i przeprowadzono 562
pogadanek/prelekcji
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/7000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/8000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /1000
osoby powyżej 50 r.ż.: /561
Razem: 4000/16561

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

413

Program edukacyjny lokalny \"Razem OT1.CO1.CSa.Z4
przeciw zagrożeniom\" XVII edycja
Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach lokalnego program
————————————————— edukacyjnego \"Razem przeciw zagrożeniom\" XVII edycja
PSSE Wałbrzych

OT1.CO1.CSa.Z3
Przygotowano i przeprowadzano prelekcje, pogadanki wśród
różnych grup docelowych: młodzieży akademickiej, szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/300
młodzież powyżej 15 r.ż.: /139
Razem: 300/439
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Finansowanie
Pozostałe

liczba odbiorców: 439
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

414

Przeprowadzono 91 szkoleń
OT1.CO1.CSa.Z4
————————————————— Szkolenia metodami aktywizującymi młodzieżowych liderów
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj. zdrowia, młodzieży akademickiej oraz innych grup docelowych
dolnośląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /850
liczba szkoleń/działań: 91
młodzież powyżej 15 r.ż.: 250/250
liczba odbiorców: 2065
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /500
pracownicy: zakładów fryzjerskich,
kosmetycznych, gabinetów odno: /465
Razem: 250/2065

415

Przygotowano i przeprowadzono 37 k
onkursów
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/1300
Opracowano regulaminy konkursowe, ogółem przeprowadzono 29 młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/1397
konkursów wiedzy, 5 konkursów plastycznych m.in. pod hasłem
Razem: 500/2697
"O życiu decydują chwile", "Stop AIDS- Stop HIV", 1 konkurs
literacki ,,Jestem nosicielem wirusa HIV" oraz
2
konkursy na najlepszą inscenizację teatralną pod hasłem "Wiedza
ratuje życie"

liczba odbiorców: 2697

Planowana kwota: 2200,00
Wydatkowana kwota:
2750,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 150,00
Starostwo Powiatowe:
1400,00
Urząd Miasta: 1300,00

416

Przekazywano informację dotyczące
problematyki HIV/AIDS w lokalnych m
ediach
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

OT1.CO2.CSa.Z1
Informację przekazano m.in. do gazet lokalnych m.in. "Roland",
"Express Miejski", "Express Średzki", Gazeta "Nowa", "Kurier
Gmin". W Radio- Sudety odbyła się 45 minutowa audycja radiowa
na temat zagadnień HIV/AIDS z udziałem lekarza specjalisty.
Udzielano wywiady dla TV lokalnej dotyczące problematyki
HIV/AIDS m.in. Miejskiej Telewizji w Brzegu Dolnym

ogół społeczeństwa: /45000

liczba odbiorców: 45000

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

417

Zorganizowano 31 punktów informacy
jno-edukacyjnych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO2.CSa.Z1
Organizowanie punktów informacyjno-edukacyjnych podczas
różnorodnych imprez lokalnych, na terenie wyższych uczelni i
innych lokali użyteczności publicznej

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/1561
ogół społeczeństwa: 3000/3000
osoby powyżej 50 r.ż.: /200
Razem: 5500/5761

liczba odbiorców: 5761

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

418

Zwiększenie dostępności do systemu
informacyjnego wśród lokalnej
społeczności poprzez strony
internetowe
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO2.CSa.Z1
Zamieszczanie bieżących informacji na temat działań w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS na stronach internetowych PIS woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 40/45000

liczba odbiorców: 45000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 100,00
Starostwo Powiatowe: 0,00

419

Zwiększenie dostępności do systemu
informacyjnego wśród ogółu
społeczeństwa poprzez strony internet
owe
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

OT1.CO2.CSa.Z1
Zamieszczanie informacji dotyczących problematyki HIV/AIDS
m.in. ,,Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV",
Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV na stronach
internetowych PIS woj. dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 40000/45000

420

Dystrybucja adresowanych do grup
docelowych różnorodnych materiałów
informacyjnych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

OT1.CO2.CSa.Z2
Dystrybuowano materiały informacyjne m.in.ulotki promujące
testowanie w kierunku HIV wśród kobiet planujących i będących w
ciąży, broszury ; podstawowe informacje o HIV/AIDS,
kolorowanka "Zawsze razem", i książeczka dla dzieci "Mali
przyjaciele" ,"Składanki ,,Kobieta sex-zdrowie", ulotki ,,HIV?
AIDS" ,,Druga strona wakacji" ,,Nie ryzykuj" Książeczki ,,Co
musisz wiedzieć o HIV/AIDS", "Zakładki ,,Kocham"
Książka ,,ABC wiedzy o HIV/AIDS oraz materiały kampanii "Znam
rekomendacje PTN AIDS - Zalecam test na HIV".

ogół społeczeństwa: 5000/20000
pielęgniarki, położne , lekarze
rodzinni, POZ, ginekolodzy: /25000
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, nauczyciele:
5000/9000
Razem: 10000/54000

421

Kontynuacja działań mających na celu
promocję punktów prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV połączone z
profesjonalnym poradnictwem okołote
stowym
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

OT1.CO2.CSb.Z1
Przesłano pisma do podległych podmiotów leczniczych dotyczące
kampanii "Znam rekomendacje PTN AIDS Zalecam test na HIV".
Zamieszczano informacje na stronach internetowych PiS woj.
dolnośląskiego.
Przekazywano informacje na szkoleniach dla przedstawicieli
placówek oświatowo- wychowawczych, podmiotów leczniczych
(pielęgniarki różnych specjalności).

lekarze ginekolodzy/położnicy: /100
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /122
położne: /122
kobiety w wieku prokreacyjnym: /3000
pielęgniarki: /128
Razem: /3472

422

Ankietyzacja na temat wiedzy i
postaw w zakresie HIV/AIDS
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

OT1.CO2.CSd.Z1
Ankietyzację na temat wiedzy i postaw w zakresie HIV/AIDS
przeprowadzono wśród uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgmnazjalnych

uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: /1680

423

Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne w zakresie realizacji
programu
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO2.CSd.Z1
autorzy i realizatorzy programów
Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego przez edukacyjno-profilaktycznych: /65
koordynatora wojewódzkiego z WSSE we Wrocławiu oraz
koordynatorów powiatowych z PSSE woj. dolnośląskiego w
zakresie realizacji programu
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liczba odbiorców: 45000

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

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

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

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1680

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

liczba podmiotów podejmujących
działania: 480

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

424

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Przeprowadzono 12 zajęć edukacyjno-warsztatowych
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskieego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1500

liczba podjętych działań/inicjatyw:
12
liczba odbiorców: 1500

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

425

Przeprowadzono 100 wizytacji w
OT5.CO1.CSb.Z3
placówkach oświatowoMonitorowanie i ewaluacja poszczególnych zadań
wychowawczych realizujących progra programowych poprzez wizytacje w placówkach oświatowo
m
-wychowawczych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

placówki oświatowo-wychowawcze:
/100

opracowany dokument: 100

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

Razem:
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3 900,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

426

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

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

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
W obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010 podstawie
programowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół - Dz. U. poz. 977 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 &#8211;
przedmiotu uzupełniającego.
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
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Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 28506

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

przenoszone drogą płciową; AIDS: drogi przenoszenia zakażenia,
profilaktyka, aspekt społeczny. Przedmiot edukacja dla
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,
wychowania fizycznego. Edukację w tym zakresie wzmacniają
ponadto treści nauczania określone w podstawie programowej
wiedzy o społeczeństwie, filozofii czy etyki.
427

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

OT1.CO1.CSa.Z1
b) W preambule podstawy programowej dla szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z rozporządzenie
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).

428

c) Systematyczne podnoszenie
kompetencji kadry pedagogicznej,
szczególnie nauczycieli wychowania
fizycznego i szkolnych specjalistów w
zakresie realizacji działań
profilaktycznych i wychowawczych.
—————————————————
szkoły i placówki systemu oświaty

OT1.CO1.CSa.Z1
c) 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. Przwidziana jest aktualizacja Banku
programów profilaktycznych spełniających kryteria dobrej jakości.
Bank dostępny jest dla zainteresowanych nauczycieli na stronie
ORE.

STRONA 140 z 277

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4823198

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

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

429

d) Wspieranie rozwoju sieci szkół
promujących zdrowie.
—————————————————
szkoły i placówki systemu oświaty

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
d) Szkoły promujące zdrowie tworzą warunki, które sprzyjają
przyjmowaniu zdrowego stylu życia przez społeczność szkolną i
lokalną, w tym m.in. prowadzą edukację zdrowotną uczniów i
pracowników szkoły. Sieć szkół promujących zdrowie w Polsce
zrzesza 2.659 szkół. Są one zorganizowane w rejonowe i
wojewódzkie sieci. Pracę szkół wspierają wojewódzcy
koordynatorzy, z którym współpracuje krajowy koordynator,
powołany przez Ministra Edukacji Narodowej.

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

430

e) Upowszechnianie przykładów
dobrych praktyk z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia na stronach
Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Ośrodka Rozwoju Edukacji.
—————————————————
Szkoły i placówki systemu oświaty.

OT1.CO1.CSa.Z1
e) Rozbudowa strony internetowej MEN zakładki
hgiena/bezpieczeństwo/profilaktyka i zamieszczanie na niej
informacji, materiałów, poradników. Połączenie hiperłączem
strony z innymi stronami instytucji rządowych i samorządowych,
na których znajdują się ważne z punktu widzenia profilaktyki
materiały i informacje.Rok szkolny 2012/2013 Minister Edukacji
Narodowej ogłosił Rokiem Bezpiecznej Szkoły. W ramach
realizacji tego przedsięwzięcia szkoły i placówki oświatowe
podejmowały konkretne zadania, np. dyrektorzy szkół zwracali
szczególną uwagę na wszelkie aspekty bezpieczeństwa w
codziennej pracy; placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, 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 www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl, zawierającą
wszystkie obszary bezpieczeństwa, w których ministerstwo od lat
wspiera szkoły. Obejmowała ona obszar bezpiecznego otoczenia
ucznia, a w nim reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych,
przeciwdziałanie agresji i przemocy, stosowanie higieny i bhp,
bezpieczny wypoczynek, udzielanie pierwszej pomocy oraz
bezpieczne zachowanie ucznia (uwzględniające takie zagadnienia
jak klimat szkoły, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
bezpieczeństwo w sieci, profilaktyka uzależnień, zdrowy styl życia,
przeciwdziałanie wykluczeniu). W każdym z tych obszarów
organizacje pozarządowe współpracujące z MEN udostępniły 280
pozycji materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym analizy,
raporty, stanowiska, poradniki, scenariusze lekcji, przepisy
prawne odnoszące się do różnych aspektów bezpieczeństwa,
które stanowiły pomoc dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców
i samych uczniów. Materiały te przybliżały określoną problematykę
i pokazywały możliwości poprawienia sytuacji ucznia i jego
otoczenia. Zainteresowanie materiałami dostarczanymi przez
organizacje było duże. Zanotowano ponad 105 tysięcy odsłon w
powyższych obszarach. Ponadto poszczególne organizacje
nawiązywały bezpośrednią współpracę ze szkołami, realizując

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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różne projekty i programy profilaktyczne, w zależności od potrzeb
konkretnej szkoły.
W kolejnym roku szkolnym 2013/2014 Minister Edukacji
Narodowej, kontynuując realizację zadań dotyczących szeroko
rozumianego bezpieczeństwa uczniów, ustalił nowy kierunek
polityki oświatowej państwa pn. &#8222;Działania szkoły na rzecz
zdrowia i bezpieczeństwa uczniów&#8221;. Większość organizacji
pozarządowych sygnatariuszy listu intencyjnego Roku
Bezpiecznej Szkoły została zaproszona do współpracy w ramach
obecnego priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Szkoły
w Ruchu.
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

431

Szkolenie grup studenckich
OT1.CO1.CSa.Z3
kierowanych na praktykę
—————————————————
Przychodnia Lekarska dla
pracowników i studentów Akademii
Morskiejw Szczecinie

Studenci Akademii Morksiej w
Szczecinie: 3300/1950

432

Szkolenie osób przyjmowanych do
OT1.CO1.CSa.Z3
pracy w Akademii Morskiej w Gdyni
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

osoby przyjmowane do pracy w AM w
Gdyni: 20/41

433

Działania informacyjne - ulotki, plakaty OT1.CO2.CSa.Z2
ropzowszechniane w Przychodni
Lekarskiej dla pracowników i
studentów Akademii Morksiej
—————————————————
Akademia Morska w Szczecinie

Studenci Akademii Morskiej w
Szczecinie: 3300/1950

434

Propagowanie wiedzy o zapobieganiu OT1.CO2.CSa.Z2
AIDS wśród studentów, poprzez
Propagowanie wiedzy o zapobieganiu AIDS wśród studentów,
rozdanie materiałów informacyjnych
poprzez rozdanie materiałów informacyjnych
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

Studenci Akademii Morskiej w Gdyni:
1500/1500

435

Badania na nosicielstwo HIV
studentów Akademii MOrskiej
przeprowadzane przez przychodnie le
karską
—————————————————
Przychodnia Lekarska dla
pracowników i studentów Akademii
Morskiejw Szczecinie

Studenci Akademii Morskiej w
Szczecinie: 3300/

OT1.CO2.CSc.Z1
Badania przeprowadzone na ewentualne żadania armatora, na
nosicielstwo HIV studentów ubiegających sie o międzynarodowe
świadectwo zdrowia marynarza.

STRONA 144 z 277

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

436

Badania przeprowadzone na
OT1.CO2.CSc.Z1
ewentualne żadania armatora, na
nosicielstwo HIV studentów
ubiegających sie o międzynarodowe
świadectwo zdrowia marynarza.
—————————————————
Przychodnia Lekarska dla
pracowników i studentów Akademii
Morskiej w Szczecinie

Studenci Akademii Morskiej w
Szczecinie: 3300/1950

437

Badanie na nosicielstwo wirusa
OT1.CO2.CSc.Z1
HIVstudentów ubiegających sie o
Kandydaci na studentow na Uczelnię Morską
miedzynarodowe świadectwo zdrowia
marynarza
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

Studenci specjalności " morskich":
300/346

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

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

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

438

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
"Wpływ starzenia się na funkcje
poznawcze i chemosensoryczne
mózgu w infekcji HIV. "

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

OT3.CO2.CSa.Z9
Projekt dofinansowany przez NCN

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
269071,00

OT3.CO2.CSa.Z9
Projekt dofinansowany przez NCN

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
91000,00

Arylo nukleozydo amidofosforany OT3.CO2.CSa.Z9
nowa generacja pro-nukleotydów anty Projekt dofinansowany przez NCN
-HIV

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
143000,00

—————————————————
Uniwersytet Warszawski
439

Aktywność opiekuńcza białek Gag i
nukleokapsydu wobec RNA HIV-2:
implikacje dla projektowania nowych
inhibitorów retrowirusowych
—————————————————
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

440

—————————————————
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
441

Dendrymery jako nanotransportery
OT3.CO2.CSa.Z9
leków stosowanych w terapii genowej Dofinansowanie w ramach programu Iuventus Plus
skierowanej przeciw genom wirusa HI
V
—————————————————
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i
Ochrony Środowiska

442

Dendrymery jako nanotransportery
OT3.CO2.CSa.Z9
peptydów do komórek dendrytycznych Projekt dofinansowany przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i
w szczepionce przeciw wirusowi HIV Rozwoju)
—————————————————
Uniwersytet Łódzki

pracownicy naukowi
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Planowana kwota:
125450,00
Wydatkowana kwota:
125450,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
105954,00

443

Ocena częstości występowania oraz
wpływu na przebieg infekcji HIV oraz
koinfekcji HIV/HCV wariantów genów
powierzchniowych receptorów
komórek NK (killer cell
immunoglobulin-like receptors, KIR)
oraz genów HLA klasy I i II

OT3.CO2.CSa.Z9
Projekt dofiansopwany przez NCN

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
65000,00

—————————————————
Pomorski Uniwersytet Medyczny w
Szczecinie
444

Ocena rozwoju lipodystrofii i zaburzeń OT3.CO2.CSa.Z9
metabolicznych, oraz
Projekt dofinansowany przez NCN (Narodowe Centrum Nauki)
patomechanizmu odpowiedzialnego
za ich wystąpienie w grupie pacjentów
zakażonych HIV leczonych antyretrow
irusowo

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
63700,00

—————————————————
Uniwersytet Jagielloński
445

Ochrona patentowa nowej generacji
nietoksycznych pronukleotydowych
leków przeciwko HIV

OT3.CO2.CSa.Z9
Projekt dofinansowany przez NCBR

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
31478,58

Osteoporoza i niedobór witaminy D u OT3.CO2.CSa.Z9
pacjentów zakażonych ludzkim
Zadanie dofinansowane przez NCN
wirusem niedoboru odporności na tle
populacji pacjentów ant-HIV ujemnych
- analiza czynników genetycznych,
klasycznych czynników ryzyka oraz
czynników zależnych od zakażenia
HIV i leczenia antyretrowirusowego.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
134200,00

—————————————————
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
446

—————————————————
Pomorski Uniwersytet Medyczny w
Szczecinie
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447

Rejon liderowego RNA HIV-2 jako
OT3.CO2.CSa.Z9
centrum synergicznego i
Dofinansowanie w ramach programu Iuventus Plus
kompetycyjnego oddziaływania białek
wirusowych Tat-2 i NCp8
—————————————————
Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk

448

Zaburzenia emocjonalne,
behawioralne i poznawcze oraz
jakość życia u dzieci i młodzieży z
wrodzonym zakażeniem HIV.

pracownicy naukowi

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
150000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

OT3.CO2.CSa.Z9
Projekt dofinansowany przez NCN

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
66509,00

—————————————————
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Razem:
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1 245 362,58

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

449

kontynuacja szkoleń edukacyjnoprofilaktycznych ukierunkowanych na
środowiska żołnierzy zawodowych
mających na celu kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw
akceptacji wobec osób żyjących z HIV
/AIDS
—————————————————
Biuro Profilaktyki Uzależnień Zbigniew Krzysztof Krempicki

450

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

OT1.CO1.CSa.Z3
Warsztaty w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz
promowania stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków,
nikotyny

Finansowanie
Pozostałe

żołnierze i pracownicy wojska:
529/529

Planowana kwota:
50400,00
Wydatkowana kwota:
50400,00

realizacja przedsięwzięć edukacyjno- OT1.CO1.CSa.Z3
profilaktycznych ukierunkowanych na Spektakl teatralny: W pułapce AIDS
środowiska żołnierzy zawodowych
mających na celu kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw
akceptacji wobec osób żyjących z HIV
/AIDS.
—————————————————
Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki
TEATR NARWAL

żołnierze i pracownicy wojska:
164/164

Planowana kwota: 3600,00
Wydatkowana kwota:
3600,00

451

realizacja przedsięwzięć edukacyjno- OT1.CO1.CSa.Z3
profilaktycznych ukierunkowanych na Koncert poświęcony profilaktyce uzależnień " Pukając do nieba
środowiska żołnierzy zawodowych
bram"
mających na celu kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw
akceptacji wobec osób żyjących z
HIV/AIDS.
—————————————————
Wojciech Kubiak

żołnierze i pracownicy wojska:
1513/1513

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
18000,00

452

realizacja przedsięwzięć edukacyjno- OT1.CO1.CSa.Z3
profilaktycznych ukierunkowanych na szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań
środowiska żołnierzy zawodowych
ryzykownych
mających na celu kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz promocję postaw wobec
osób żyjących z HIV/AIDS
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR

żołnierze i pracownicy wojska: 32/32

Planowana kwota:
45700,00
Wydatkowana kwota:
45700,00
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Razem:
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117 700,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

453

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

wspieranie procesu powstawania
nowych i rozwoju już istniejących
organizacji pozarządowych
zrzeszających osoby zakażone HIV i
chore na AIDS, ich rodzin i bliskich
działających na rzecz grupy docelowej
oraz działających na rzecz tej grupy
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei w
Gdańsku

OT3.CO1.CSa.Z5
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku
Publicznego w latach 2009-2013 realizowało Program Operacyjny
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO), w ramach którego
podmioty uprawnione mogły otrzymać środki na realizację
projektów z zakresu sfer pożytku publicznego. Wnioski mogły
dotyczyć następujących priorytetów:
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty
lokalne;
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym
państwie;
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie
społeczne;
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
W ramach priorytetów sformowane zostały obszary działania, w
zakresie których realizowane były dofinansowane projekty.
Tematyka poświęcona zwalczaniu AIDS
i przeciwdziałaniu zakażeniom HIV mieści się pośrednio w
Priorytecie III Integracja
i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne., Obszarze 7
Promocja zdrowia, którego celem był rozwój inicjatyw służących
promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie edukacji
zdrowotnej. Kwestie związane ze zwalczaniem AIDS i
zapobieganiem zakażeniom HIV, mogły być pośrednio wpisane w
projekty złożone w ramach pozostałych priorytetów
i obszarów działania.
W 2013 r. w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach PO
FIO podmioty uprawnione złożyły w Priorytecie III, Obszarze
7-136 ofert. Spośród nich dofinansowanie na realizację zadań
publicznych otrzymało 11 podmiotów. Dwa złożone projekty
dotyczył kwestii zawartych w Harmonogramie Realizacji
Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
Dofinansowanie w wysokości 15 100,00 zł otrzymał projekt pt.
&#8222;BEZPIECZNE GRUCHANIE - kampania profilaktyczna
HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej&#8221; Fundacji Pomorski
Dom Nadziei z Gdańska. Celami projektu było:
- zwiększanie świadomości młodzieży akademickiej w zakresie
tematyki HIWAIDS,
popularyzacja i rozwijanie zainteresowania tematem HIV/AIDS
wśród młodzieży
akademickiej,
- podwyższanie wiedzy młodzieży akademickiej o drogach
zakażenia HIV,
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15100,00

- promowanie bezpiecznych zachowań seksualnych,
- zwalczanie stereotypów oraz promowanie przekonań, opinii i
postaw społecznych
ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
- promowanie adresu i godzin pracy Punktu Konsultacyjno
&#8212; Diagnostycznego.
Razem:

STRONA 155 z 277

15 100,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

454

Przeprowadzenie konferencji
OT1.CO1.CSa.Z3
szkoleniowych dla organizatorów
kultury fizycznej w oparciu o zadania
zlecane stowarzyszeniom z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sp
ortu.
—————————————————
Akademicki Związek Sportowy

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/100

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 3000,00

455

Przeprowadzenie modułów dot.
tematyki przeciwdziałania HIV/AIDS
podczas akcji promocyjnych i
konferencji szkoleniowych dla
organizatorów kultury fizycznej w
oparciu o zadania zlecane
stowarzyszeniom z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: /50
osoby powyżej 50 r.ż.: /100
Razem: 100/250

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 250
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
inne: 3000,00

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie własne zrealizowano jako elementy zadań: Ligi
integracyjne dla wychowanków ośrodków opiekuńczowychowawczych (AZS Środowisko Warszawa); Promocja sportu
dla wszystkich w ośrodkach wychowawczych (Fundacja Rozwoju
Wioślarstwa Polskiego); Powiatowa Spartakiada Abstynencka profilaktyka poprzez sport (Stowarzyszenie Klub Abstynenta
"Powrót"); Ogólnopolska Kampania prozdrowotna "Miesiąc dla
zdrowia - aktywni przez całe życie" (Toruński Związek TKKF)

—————————————————
AZS Środowisko Warszawa, Fundacja
Rozwoju Wioślarstwa Polskiego,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta
"Powrót", Toruński Związek TKKF
456

Seminarium "Sport dla wszystkich
OT1.CO1.CSa.Z3
strategią jutra" - moduł poświęcony
profilaktyce aids
—————————————————
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich

młodzież powyżej 15 r.ż.: 40/
osoby powyżej 50 r.ż.: 40/
Razem: 80/

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

Razem:
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14 000,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

457

Włączanie się w działania
regionalnych i ogólnopolskich
kampanii społecznych dotyczących
problematyki HIV/AIDS oraz redukcji
szkód w środowiskach osób o
wysokim poziomie zachowań ryzykow
nych.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z1
Zadanie realizowane przez jednostki Policji na terenie
województwa łódzkiego, w ramach którego podczas m.in.
Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, funkcjonariusze Wydziału
Prewencji KWP w Łodzi rozdawali ulotki i materiały edukacyjne
dotyczące HIV/AIDS, pozyskane z KC ds AIDS. Wspólnie z RCPS
w Łodzi Wydział Prewenjci KWP w Łodzi zorganizował szkolenie
pn. Dzieci i młodzież a zachowania ryzykowne - interwencja i
wsparcie wobec nieletnich sprawców czynów karalnych.

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

458

Włączanie się w działania
regionalnych i ogólnopolskich
kampanii społecznych dotyczących
problematyki HIV/AIDS oraz redukcji
szkód w środowiskach osób o
wysokim poziomie zachowań ryzykow
nych.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach

OT1.CO1.CSa.Z1
Zadanie realizowane przez jednostki Policji na terenie
województwa śląskiego. Policjanci z poszczególnych komend brali
czynny udział w kampaniach społecznych prowadzonych na
teranie powiatów - mikołowskiego (X Mikołowska Kampania
Społeczna pn. Łańcuch Czystych Serc- Alkoholizmowi,
Narkomanii, Przemocy Interpersonalnej, HIV/AIDS, Nietolerancji
Nie - Dobru Tak), bieruńsko - lędzińskiego (festyn rodzinny pn.
Baw się z nami, nie z uzależnieniami), kłobuckiego (akcja
profilaktyczna pn. Uwolnij myślenie - stop uzależnieniom).

liczba kampanii: 3

459

Włączanie się w działania
regionalnych i ogólnopolskich
kampanii społecznych dotyczących
problematyki HIV/AIDS oraz redukcji
szkód w środowiskach osób o
wysokim poziomie zachowań ryzykow
nych.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji

OT1.CO1.CSa.Z1
Zadanie realizowane przez jednostki Policji na terenie
województw opolskiego i podkarpackiego. W ramach lokalnych
przedsięwzięć profilaktycznych, policjanci przekazywali informacje
i ulotki dotyczące HIV/AIDS, brali czynny udział w organizacji
konkursów wiedzy oraz spotkań z młodzieżą związanych z
ryzykiem zakażenia HIV.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

460

Działania edukacyjne i profilaktyczne
mające na celu podnoszenie poziomu
wiedzy na temat zapobiegania
zakażeniom HIV wśród
funkcjonariuszy resortu spraw wewnęt
rznych.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

OT1.CO1.CSa.Z2
służby mundurowe: 500/3184
Działania prowadzone w formie szkoleń i konferencji, adresowane
do funkcjonariuszy Straży Granicznej, obejmujące zakres
tematyczny:
- kształtowanie postaw, nawyków i zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze specyfiki służby;
- nauka zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

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

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

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

461

Działania edukacyjno-profilaktyczne
dotyczące zagadnień HIV/AIDS
realizowane w formie konferencji,
wykładów i warsztatów
szkoleniowych.
—————————————————
SP ZOZ MSW

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie adresowane do pacjentów, funkcjonariuszy oraz
personelu medycznego. SP ZOZ MSW były organizatorami
konferencji, warsztatów szkoleniowych i wykładów dotyczących
zagadnień zakażeń HIV/AIDS.

462

Szkolenia dla Policjantów z zakresu
nabycia wiadomości i umiejętności
postępowania z poszkodowanymi
oraz sprawcami i innymi uczestnikami
interwencji w czasie zdarzeń jako
potencjalnymi nosicielami wirusa HIV.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Olsztynie

463

ogół społeczeństwa: 5000/479
służby mundurowe: /994
Razem: 5000/1473

liczba szkoleń/działań: 66
liczba odbiorców: 1473
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota:
35000,00
Wydatkowana kwota:
18150,00

OT1.CO1.CSa.Z3
służby mundurowe: /53
Szkolenie zawodowe dla nowo przyjętych funkcjonariuszy KWP w
Olsztynie pt. Zawodowe ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV oraz
postępowanie po ekspozycji.

liczba odbiorców: 53
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

Szkolenia dla Policjantów z zakresu
nabycia wiadomości i umiejętności
postępowania z poszkodowanymi
oraz sprawcami i innymi uczestnikami
interwencji w czasie zdarzeń jako
potencjalnymi nosicielami wirusa HIV.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Bydgoszczy

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie prowadzone przez Stowarzyszenie Studentów
Medycyny Oddział w Bydgoszczy, dla funkcjonariuszy KWP w
Bydgoszczy, którego celem było przekazanie wiedzy nt. zasad
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków
służbowych oraz zapoznanie z postępowaniem poekspozycyjnym

służby mundurowe: /95

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 95
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

464

Szkolenia dla Policjantów z zakresu
nabycia wiadomości i umiejętności
postępowania z poszkodowanymi
oraz sprawcami i innymi uczestnikami
interwencji w czasie zdarzeń jako
potencjalnymi nosicielami wirusa HIV.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie dla dzielnicowych KMP w Szczecinie dotyczące
profilaktyki HIV/AIDS oraz postępwoania po ekspozycji
zawodowej.

służby mundurowe: /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 - kadra

465

Szkolenia dla Policjantów z zakresu
nabycia wiadomości i umiejętności
postępowania z poszkodowanymi
oraz sprawcami i innymi uczestnikami
interwencji w czasie zdarzeń jako
potencjalnymi nosicielami wirusa HIV.
—————————————————
Komenda Główna Policji

OT1.CO1.CSa.Z3
służby mundurowe: /286
Szkolenie dotyczące zasad postępowania z osobami zakażonymi
wirusem HIV są elementem kursu specjalistycznego w zakresie
ruchu drogowego w ramach tematu: Doskonalenie umiejętnosci w
zakresie udzielania pierwszej pomocy - postępowanie na miejscu
wypadku oraz ocena wstępna stanu osoby poszkodowanej.

liczba odbiorców: 286

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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466

Szkolenia dla policjantów z zakresu
nabycia wiadomości i umiejętności
postępowania z poszkodowanymi
oraz sprawcami i innymi uczestnikami
interwencji w czasie zdarzeń jako
potencjalnymi nosicielami wirusa HIV.
—————————————————
Komenda Główna Policji

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenia dla policjantów z zkaresu nabycia wiadomości i
umiejętności postępowania z poszkodowanymi oraz sprawcami i
innymi uczestnikami interwencji w czasie zdarzeń jako
potencjalnymi nosicielami wirusa HIV w ramach doskonalenia
zawodowego. Program szkolenia zawodowego podstawowego
prowadzony jest we wszystkich jednostkach szkoleniowych Policji
(wprowadzony decyzją nr 410 KGP z dnia 25.09.2013 r.) obowiązkowy dla wszystkich nowo przyjętych policjantów.

służby mundurowe: /5273

liczba odbiorców: 5273

467

Szkolenia dotyczące problematyki
HIV/AIDS prowadzone wśród
funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych Policji, PSP, SG, BOR,
placówek ochrony zdrowia kształtowanie postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby.
—————————————————
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie realizowane w formie wykładów, pogadanek i warsztatów
przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSW na terenie całego
kraju przez jednostki terenowe PIS MSW

inni: /55
pracownicy ochrony zdrowia: /179
służby mundurowe: /12497
Razem: /12731

liczba szkoleń/działań: 340
liczba odbiorców: 12731

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

468

Szkolenia medyczne funkcjonariuszy, OT1.CO1.CSa.Z3
pracowników cywilnych oraz służby
zdrowia Biura Ochrony Rządu w
zakresie zapobiegania zakażeniom HI
V
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

pracownicy cywilni BOR: /85
służby mundurowe: /236
służba zdrowia BOR: /15
Razem: /336

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 336
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

469

Badania przesiewowe w kierunku HIV OT1.CO2.CSc.Z1
kandydaci do służby w BOR: /76
————————————————— Badania prowadzone w odniesieniu do:
funkcjonariusze BOR: /260
Biuro Ochrony Rządu
- kandydatów do służby w Biurze Ochrony Rządu,
Razem: /336
- funkcjonariuszy BOR oddelegowanych do służby poza granicami
kraju,
- funkcjonariuszy powracających z placówek zagranicznych.

liczba odbiorców: 336

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

470

Wykonywanie testów w kierunku
HIV/AIDS kandydatom do służby w
Straży Granicznej oraz testów
poekspozycyjnych funkcjonariuszom i
pracownikom Straży Granicznej
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

liczba odbiorców: 361

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
16865,50

OT1.CO2.CSc.Z1
służby mundurowe: 500/361
Wykonywanie testów w kierunku HIV/AIDS kandydatom do służby
w Straży Granicznej oraz testów poekspozycyjnych
funckjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

471

Szkolenia mające na celu:
OT2.CO1.CSa.Z2
- nabycie wiadomości i umiejętności
Szkolenia dla strażaków PSP
postępowania z odpadami
medycznymi, skażonymi płynami i
wydzielinami ustrojowymi
- nabycie wiadomości i umiejętnosći
postępowania z poszkodowanymi w
czasie zdarzenia, jako potencjalnymi
nosicielami.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej

472

służby mundurowe: /15907

liczba odbiorców projektu: 15907

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

Działania zmierzające do podniesienia OT3.CO1.CSa.Z4
służby mundurowe: 100/2178
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS Szkolenia realizowane przez Komendę Główną Straży Granicznej.
przydatne do pracy w kontakcie z
osobami zakażonymi HIV chorymi na
AIDS ich rodzinami i bliskimi
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

liczba uczestników szkoleń: 2178

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

473

Szkolenia personelu medycznego
dotyczące form pomocy osobom
zakażonym HIV, chorym na AIDS
—————————————————
SP ZOZ MSW

OT3.CO1.CSa.Z4
Szkolenia wewnętrzne realizowane w SP ZOZ MSW oraz udział
pracowników medycznych w specjalistycznych szkoleniach
zewnętrznych.

pracownicy ochrony zdrowia: 80/139

liczba szkoleń: 14
liczba uczestników szkoleń: 139

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
2167,40

474

Działania pomocowe na rzecz osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS,
ich rodzin i bliskich przez SP ZOZ MS
W.
—————————————————
SP ZOZ MSW

OT3.CO1.CSb.Z3
Kontynuacja prowadzonych działań pomocowych realizowanych w
SP ZOZ MSW w formie terapii wspierającej indywidualnej oraz
poradnictwa z zakresu HIV/AIDS.

ich rodziny i bliscy: 200/132
pracownicy ochrony zdrowia: 20/6
służby mundurowe: 100/42
Razem: 320/180

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
podmiotów realizujących: 6
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
działań: 292

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
9080,00

475

Szkolenia w zakresie postępowania
poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych oraz służby zdrowia Biura
Ochrony Zdrowia
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

OT3.CO2.CSb.Z1
Zadanie realizowane przez pracowników służby zdrowia Biura
Ochrony Rządu.
Obejmuje ono także:
- zapewnienie dostępu do poradnictwa i opieki psychologicznej
przez cały okres trwania postępowania poekspozycyjnego (przez
pracownię psychologiczną BOR),
- ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej,
diagnostyki i leków ARV w przypadku ekspozycji na zakażenie
HIV.

pracownicy ochrony zdrowia: /18
służby mundurowe: /319
Razem: /337

opracowanie procedury: 1
liczba szkoleń: 10
liczba przeszkolonych osób: 337

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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476

Kontynuacja szkoleń w zakresie
OT3.CO2.CSb.Z2
pracownicy ochrony zdrowia
postępowania poekspozycyjnego dla Szkolenia realizowane przez Komendę Główną Straży Granicznej. służby mundurowe: 100/110
pracowników ochrony zdrowia i innych
Razem: 100/110
grup zawodowych
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

opracowanie procedury: 1
liczba przeszkolonych osób: 110

Razem:

STRONA 163 z 277

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

46 262,90

Data wygenerowania: 2014-09-02

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

477

Działania informacyjno edukacyjne
skierowane do funkcjonariuszy i
pracowników słuzby Więziennej
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

OT1.CO1.CSa.Z2
Zadania realizowane w modułach szkoleniowych skierowanych
do funkcjonariuszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej. Organizacja konferencji, szkoleń, kursów, szkoleń
wewnątrzakładowych. Dystrybucja materiałów edukacyjno informacyjnych.

służby mundurowe: 29000/29000

liczba programów oraz inicjatyw: 3
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 156

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

478

Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT2.CO1.CSa.Z1
realizacja modułow szkoleniowych w ramach programów
terapeutycznych, szkoleń, pogadanek, audycjiradiowych.
Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu karnego i aresztu śledczego.

osoby pozbawione wolności:
170000/170000

liczba odbiorców projektu: 170000
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń - 24927.
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
działan informacyjno edukacyjnych przy przyjęciach do
zakładów karnych i aresztów
śledczych - 170000.

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

479

Wzrost poziomu wiedzy nt HIV/AIDS
w ugółu wychowanków oraz zmiany
postaw ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności za
własne zdrowie i zycie
—————————————————
pracownicy ZP i SdN, pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia,
instytucje zewn.

OT2.CO1.CSa.Z1
Realizowanie treści tematycznych zawartych w planach pracy,
szkolenie wychowanków w ramach zajęć promocji zdrowia w
zakresie HIV/AIDS, dostarczanie podstawowych informacji dot.
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej (m.in. ekspozycja
broszurek, ulotek, informatorów, zajęcia tematyczne i edukacyjne
z zakresu medycznych i psychospołecznych aspektów HIV/AIDS,
ankiety, rozmowy indywidualne, współpraca z poradnią zdrowia,
programy profilaktyczno - wychowawcze, propagowanie
zachowań prozdrowotnych)

wychowankowie ZP i SdN

480

Działania informacyjno - edukacyjne
OT2.CO1.CSa.Z2
skierowane do funkcjonariuszy i
Realizacja konferencji, szkoleń, kursów i pogadanek wśród
pracowników Słuzby Więziennej.
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: /8191

481

Rozwój i wzmocnienie działań
szkoleniowo - edukacyjnych
skierowanych do różnych grup
wiekowych nieletnich
—————————————————
Pracownicy ZP i SdN

wychowankowie ZP i SdN

OT2.CO1.CSa.Z2
Materiały edukacyjne o tematyce zapobiegania zakażeniom HIV
(gazetki, ulotki, projekcje filmowe), podniesienie poziomu
akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV i AIDS, ich
rodzin i bliskich przez przeciwdziałanie stygmatyzacji i
dyskryminacji osób chorych na HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;
kształtowanie zasad współzycia społecznego; prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych będących alternatywą do zachowań
ryzykownych i problemowych
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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: 8191
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń i
inicjatyw - 251

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
29562,00
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
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

482

Wzrost poziomu wiedzy nt HIV/AIDS
w celu zmniejszenia poziomu
zachowań ryzykownych
—————————————————
Pracownicy ZP i SdN, pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia

OT2.CO1.CSa.Z2
spotkania informacyjno - edukacyjne, zajęcia terapeutyczne,
zapewnienie dostępności do usług medycznych (np.
anonimowego i bezpłatnego testowania pod kątem HIV lub
obecności narkotyków), międzyzakładowe konkursy wiedzy nt
HIV/AIDS

wychowankowie ZP i SdN

483

Działania informacyjno - edukacyjne
zwiększające dostępnośc do systemu
informacyjnego skierowane do osób
pozbawionych wolności.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT2.CO3.CSa.Z1
Zapewnienie materiałów edukacyjnych osobom pozbawionym
wolności i promowanie systemu informacyjnego w trakcie
pogadanek, szkoleń, realizacji modułów szkoleniowych
programów terapeutycznych.

osoby pozbawione wolności:
170000/170000

484

poszerzenie oferty informacyjnej
dostosowanej do potrzeb
indywidualnych wychowanka
—————————————————
Pracownicy ZP i SdN, pedagodzy,
psycholodzy, słuzba zdrowia

OT2.CO3.CSa.Z1
promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, punkt informacyjny dla
wychowanków (gazetka scienna), programy profilaktyczne,
materiały i zajęcia o tematyce HIV/AIDS, rozmowy indywidualne

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

485

poszerzenie oferty informacyjnej
dostosowanej do potrzeb
indywidualnych wychowanków
—————————————————
Pracownicy ZP i SdN, pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia,
instytucje zewn.

OT2.CO3.CSa.Z1
kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,
programy wychowawczo - profilaktyczne, zajęcia tematyczne,
zapewnienie dostepu do sytemu informacyjnego, zapewnienie
opieki lekarskiej, współpraca z placówkami słuzby zdrowia,
promowanie badań w kierunku zakażenia HIV, szybkich testów w
diagnostyce HIV

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

486

wspieranie i pomoc w działaniach z
zakresu redukcji szkód zdrowotnych
—————————————————
Pracownicy ZP i SdN, pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia

OT2.CO3.CSb.Z1
Wykonywanie badań profilaktycznych, poradnictwo
psychologiczne promocja punktów prowadzących anonimowe i
bezpłatne testy w kierunku HIV, dostęp do oferty informacyjnej nt
specjalistycznych placówek, telefonów zaufania itp. zgodnie z
potrzebami indywidualnymi, współpraca z publiczną służbą
zdrowia i ośrodkami odwykowymi, rozdawanie wychowankom
prezerwatyw z testem ryzyka zakażenia HIV

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

487

Zwiększenie i integracja działań
mających na celu zapobieganie
HIV/AIDS i innych chorów
przenoszonych drogą płciową
—————————————————
pracownicy ZP i SdN, pedagodzy,
psycholodzy, służba zdrowia,

OT2.CO3.CSb.Z2
wychowankowie ZP i SdN
Zapewnienie materiałów informacyjno - edukacyjnych dot.
profilaktyki, wykaz stron internetowych, projekcje filmowe, panel
dyskusyjny, kontynuacja i rozwój działań edukacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową,
prowadzenie poradnictwa około testowego

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba porad: 170000
liczba odbiorców: 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

488

Usprawnienie systemu opieki nad
OT3.CO1.CSb.Z1
osobami, które uległy ekspozycji na
zapewnienie osobom zakazonym HIV i chorym na AIDS dostępu
zakażenie HIV
do leczenia, rutynowe badania neletnich z grup ryzyka
—————————————————
pracownicy 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

489

poprawa jakości życia i
funkcjonowania osób żyjących z
HIV/AIDS i ich rodzin
—————————————————
pracownicy ZP i SdN

OT3.CO1.CSb.Z1
Podnoszenie poziomu wiedzy odnośnie HIV/AIDS, szkolenia w
zakresie kształtowania postaw samoakceptacji oraz akceptacji
przez środowisko, informacje dot. regulacji prawnej w tym
zakresie

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

490

Zapewnienie kontynuacji i dostępu do
leczenia antyretrowieusowego
osobom pozbawionym wolności
zakażonym HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

OT3.CO2.CSa.Z1
osoby zakażone HIV: /297
Realizowanie leczenia antyretrowirusowegowe wszystkich
podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności, zgodnie
z obowiązującymi międzynarodowymi standardami.

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 156
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 297

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

491

Zapewnienie osobom pozbawionym
wolności ujednoliconej diagnostyki
specjalistycznej wykonywanej przez
certyfikowane laboratoria
monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

OT3.CO2.CSa.Z5
Współpraca z ośroodkami referencyjnymi prowadzącymi leczenie
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

liczba wykonanych badań : 4805

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
304138,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

492

zwiększenie poziomu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HI
V/AIDS
—————————————————
pracownicy ZP i SdN

OT3.CO2.CSb.Z1
wychowankowie ZP i SdN
opracowanie systemu norm, zasad i reguł współzycia społ.,
ochrony prywatności i tolerancji w ramach zajęć
socjoterapeutycznych oraz podnoszenie wiedzy przydatnej w
kontaktach z osobami zakazonymi HIV i chorych na AIDS,
kształtowanie postaw samoakceptacji oraz akceptacji w
środowisku przez prowadzenie dyskusji i rozmów indywidualnych,
projektów edukacyjnych

osoby zakażone HIV: /297
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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

493

Działania informacyjno - edukacyjne w OT3.CO2.CSb.Z2
zakresie postępowania
Realizacja szkoleń, kursów dla funkcjonariuszy i pracowników
poekspozycyjnego dla wszystkich
Służby Więziennej.
grup zawodowych SW
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: /8191

liczba placówek: 156
liczba ekspozycji: 88
liczba szkoleń: 251
liczba przeszkolonych osób: 8191

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

494

Monitoring i ewaluacja
funkcjonowania systemu opieki
medycznej nad osobami
pozbawionymi wolności żyjącymi z
HIV?AIDS poprzez prowadzenie
informatycznej bazy danych w
zakresie realizacji leczenia ARV.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

OT5.CO1.CSc.Z1
Prowadzenie przez Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu
SW informatycznej bazy danych w zakresie realizacji lkeczenia
ARV w oparciu o miesięczne raporty zawierające szczegółowe
informacje w zakresie stosowanych schematów terapeutycznych i
prowadzonej diagnostyki.

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

495

Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej,
prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Słuzby Więziennej i
Jednostki organizacyjne SW

OT5.CO1.CSc.Z1
Pozyskiwanie i analiza kwartalnych i rocznych sprawozdań
przesyłanych z okręgowych inspektoratów SW. Kontrole
podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności
realizowane przez Centralny Zarząd SW i Lekarzy naczelnych
okręgowych inspektoratów Słuzby Więziennej.

realizatorzy Programu: 156/156

liczba i rodzaj realizowanych
programów: 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:
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333 700,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

496

Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku HI
V
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

OT5.CO1.CSa.Z2
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.

liczba osób wykonujących test w
kierunku HIV: 1581684
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
laboratoriów wykonujących
badania przesiewowe w kierunku
HIV: stan na 2012 r. 298
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
badań w kierunku HIV
wykonanych w 2012 roku:
1581684, w tym 1225720 badań
dawców krwi

Planowana kwota: 2700,00
Wydatkowana kwota:
2700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

497

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

OT5.CO1.CSa.Z2
Kontynuacja gromadzenia danych epidemiologicznych wraz z ich
weryfikacją na temat osób:
a) u których wykryto zakażenie HIV;
b) u których rozpoznano AIDS;
c) zakażonych, które zmarły.

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 998
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 143
liczba osób zakażonych, które
zmarły: 36

Planowana kwota:
12700,00
Wydatkowana kwota:
12700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

498

Przeprowadzenie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny

OT5.CO1.CSa.Z2
Przeprowadzona zostanie 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.

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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499

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

OT5.CO1.CSa.Z2
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.

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 "Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce"
znajdującym się na stronie
internetowej http://www.pzh.gov.pl
/oldpage/epimeld/index_p.html

Planowana kwota: 3200,00
Wydatkowana kwota:
3200,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

500

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

OT5.CO1.CSa.Z3
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).

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: 3414,34
Wydatkowana kwota:
3414,34
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

28 414,34
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Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

501

konferencje, obchody, happeningi itp. OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa: 1000/1000
————————————————— XX Konferencja "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
Ag. "KARO"- 9600 zł (um. 484/13);
społeczeństwie" hotel Marriott, grudzień 2013 kwota 55. 355,20 zł
LIM sp. z o.o.- 27.601,20 zł (um.
482/13), "GEPARD"-18.154 zł
(um.483/13)

502

Prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS (um.
4/45/2012, umowa na 3 lata do
31.12.2014, dane na rok 2013)

503

OT1.CO1.CSa.Z3
Działania: streetworking, partyworking, zakup materiałów do
realizacji zadania (prezerwatywy, lubrykanty), koordynacja (um.
4/45/2012, umowa na 3 lata do 31.12.2014, dane na rok 2013).

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
75000,00
Wydatkowana kwota:
53520,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 55355,00

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
1000/962

liczba szkoleń/działań: 750
liczba odbiorców: 962
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: wydano 7
tys. prezerwatyw

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 4999998,00

Prowadzenie warsztatów
OT1.CO1.CSa.Z3
edukacyjnych w gimnazjach i
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach
szkołach ponadgimnazjalnych z
ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV
zakresu profilaktyki HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami" (um. 4/84/2013
jednoroczna) (dane na rok 2013)

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/143

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 143
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: rozdano
250 pakietów edukacyjnych

Planowana kwota: 9680,00
Wydatkowana kwota:
9680,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 9680,00

504

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 2013)

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 5970/

505

Powadzenie poradnictwa
OT2.CO2.CSa.Z1
okołotestowego związanego z
j.w. umowa na 3 lata, do 31.12.2014r. (dane na rok 2013)
testowaniem na obecnosć HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna (um.
4/46/2012 na 3 lata, dane na rok
2013)

OT2.CO1.CSa.Z2
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 2013)

osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 700/727
Razem: 700/727
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Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 50000,00

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 727
liczba wykonanych testów: 727
liczba wykrytych zakażeń HIV: 30

Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota:
70000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 70000,00

506

Prowadzenie poradnictwa
OT2.CO2.CSa.Z1
okołotestowego związanego z
j.w. (um. 4/48/2012 na 3 lata, dane na rok 2013, zadanie do
testowaniem na obecnosc HIV.
31.12.2014r.)
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej (um.
4/48/2012 na 3 lata, dane na rok
2013)

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 1782/

507

Prowadzenie poradnictwa
OT2.CO2.CSa.Z1
okołotestowego związanego z
j.w.(um. 4/49/2012 na 3 lata, do 31.12.2014, dane na rok 2013)
testowaniem na obecnośc HIV.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS (um.
4/49/2012, na 3 lata, dane na rok
2013)

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 1105/
Razem: 1105/

508

Prowadzenie poradnictwa
OT2.CO2.CSa.Z1
okołotestowego związanego z
j.w. umowa nr 4/47/2012 na 3 lata, do 31.12.2014, dane na rok
testowaniem na obecnośc HIV.
2013
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjacych z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" (um.
4/47/2012 na 3 lata, dane na 2013
rok)

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 1200/505
Razem: 1200/505

509

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 2013

OT3.CO1.CSa.Z1
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 2013)

ich rodziny i bliscy: 340/
osoby zakażone HIV: 661/
Razem: 1001/

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 60000,00

510

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 2013)

OT3.CO1.CSa.Z1
Działania: konsultacje, poradnictwo psychologiczne, wsparcie z
elementami edukacji zdrowotnej, wspracie grupowe, grupy
samopomocowe, koordynacja (um. 4/51/2012 na 3 lata, do
31.12.2014, dane na rok 2013)

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: 98/
brak podziału na "rodzina i bliscy" i
"osoby zakażone HIV .
Razem: 98/

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
40000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 40000,00

511

Pomoc postrehabilitacyjna
prowadzona w programie mieszkań re
adaptacyjnych.
—————————————————
Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"
(um. 4/52/2012, na 3 lata, dane na
2013 rok)

OT3.CO1.CSa.Z3
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 2013 rok).

ich rodziny i bliscy: 10/10
osoby zakażone HIV: 25/25
Razem: 35/35
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liczba PKD: 2
liczba wykrytych zakażeń HIV: 25

Planowana kwota:
230000,00
Wydatkowana kwota:
230000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 230000,00

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
120000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 120000,00
liczba PKD: 1
liczba konsultacji: 509
liczba wykonanych testów: 505
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: 3000
ulotek w formie kart pocztowych

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
53497,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 53409,00

liczba programów/inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 35

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
120000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 120000,00

Razem:

856 697,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

512

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

OT2.CO2.CSa.Z1
1) Dotacji celowa dla Gminy Jelenia Góra na dofinansowanie
realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień w 2013 r. w wysokości 10 000,00 zł wynagrodzenie doradcy i pielęgniarki w ramach prowadzenia
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS oraz zakup
artykułów medycznych. Dzięki wsparciu i uruchomieniu
dodatkowego dnia pracy Punktu przyspieszono wydawanie
wyników. W Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym testy
wykonało ogółem 1 008 osób (w tym 100 testów w ramach dotacji
UMWD).
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. 2
kwietnia 2013 rozpoczął działalność Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny HIV AIDS w Wałbrzychu przy Oddziale Zakaźnym
Szpitala im. Sokołowskiego. Do końca 2012 roku Punkt działał w
Ośrodku Diagnostyczno- Leczniczym przy Górniczej Fundacji
Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. Punkt współpracuje ze
Stowarzyszeniem;Podwale Siedem; we Wrocławiu, z
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, w którym przebywają
chłopcy mający ryzykowane zachowania seksualne, również
mający seks z mężczyznami, z Domem dla Osób Bezdomnych i
Najuboższych Markot oraz Poradniami GinekologicznoPołożniczymi.
W 2013 r. przyjęto 113 pacjentów - przebadanych zostało 107
osób, 6 skorzystało z porad konsultanta. Najczęstszym powodem
wykonania testu były ryzykowane zachowana seksualne 61 %, 29
kobiet zdecydowało się na badanie z powodu ciąży, pozostali
najczęściej skarżyli się na problemy zdrowotne, podejrzewali, że
mogą one mieć związek z HIV. Kilku osobom zrobienie testu
zasugerował lekarz. Przebadano też czwórkę dzieci, których
rodzice najprawdopodobniej żyją z HIV.
Największą grupę wśród pacjentów PKD stanowiły osoby
deklarujące orientację heteroseksualną 83%, 9 %
homoseksualną i 5% biseksualną, 3% to osoby nie mające
kontaktów seksualnych. 76% pozostawało w stałych związkach w
przeciągu ostatniego roku, a tylko 24 % to osoby stanu wolnego.
Ponad 30% osób pozostających w stałych w związkach miało
kontakty seksualne
z partnerem innym niż stały. Niewielką grupę stanowiły osoby,
które przez całe życie miały tylko jednego partnera seksualnego -

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: 249
liczba konsultacji: 300
liczba wykonanych testów: 2214
liczba wykrytych zakażeń HIV: 6

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 30000,00

17%, w tej grupie 30 % stanowili mężczyźni. Pozostali mieli
więcej niż jednego partnera, a 13% więcej niż 11 partnerów.
Stwierdzono 4 przypadki zakażenia HIV. W trzech przypadkach
byli to mężczyźni wieku od 20 do 29 lat o orientacji homo i
biseksualnej i w jednym przypadku mężczyzna z przedziału
wiekowego od 30 do 39 lat również o orientacji homoseksualnej.
3) Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu otrzymał 10
000,00 zł na dofinansowanie Punktu Anonimowego Pobierania
Krwi w Kierunku HIV w Zgorzelcu, w tym na zwiększenie ilości
wykonywanych badań testowych, zorganizowanie konferencji dla
przedstawicieli placówek nauczania i wychowania z terenu
powiatu zgorzeleckiego na temat leczenia zakażeń HIV, zakup
testów do badań oraz zakup materiałów edukacyjno-promujących.
W konferencji z zakresu profilaktyki HIV/AIDS pt. ;Liczysz na cud;
wzięło udział 89 przedstawicieli placówek oświatowych powiatu
zgorzeleckiego. W ramach oferty Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego przeprowadzono 106 testów przesiewowych i
tyle samo porad po teście oraz 130 porad przed testem.
Przeprowadzono 2 testy potwierdzenia Western blot i dwa
potwierdzone. Do PKD w 2013 roku zgłosiło się 100% osób z woj.
dolnośląskiego, w tym 97% stanowiła ludność powiatu
zgorzeleckiego, z czego 104 osoby z miasta i 26 osób ze wsi.
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513

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

OT2.CO3.CSb.Z1
1)Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ otrzymało 30 000,00 zł
na realizację programu leczenia substytucyjnego tj.: zwiększenie
dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji
środowiskowej dla osób objętych programem metadonowym.
Zadanie było realizowane w Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym
Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień we Wrocławiu. W ramach
uzupełnienia kontraktu NFZ programem psychologicznej pomocy
osobom uczestniczącym w programie leczenia substytucyjnego
metadonem objęto 201 osób. Poza tym udzielono 157 porad i
konsultacji indywidualnych osobom spoza programu, oczekującym
na terapię oraz ich rodzinom. W okresie sprawozdawczym
przyjeto do programu leczenia substytucyjnego 30 osób, w tym 9
kobiet i 21 mężczyzn. Z powodu zakażenia wirusem HIV
konsultowano 122 osoby, 199 osób skorzystało z leczenia
psychiatrycznego.
2) Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie otrzymał 30 000,00 zł na
realizację programu leczenia substytucyjnego - zwiększenie
dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej dla osób
objętych programem metadonowym, szkolenie pracowników
programu, dostosowanie pomieszczenia do wydawania metadonu
oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu.
Zadanie było realizowane w Poradni Leczenia Uzależnień w
Głogowie. W ramach uzupełnienia kontraktu NFZ programem
psychologicznej pomocy osobom uczestniczącym w programie
leczenia substytucyjnego metadonem objęto 6 osób (w tym 2
kobiety i 4 mężczyzn).

osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci),
osoby stosujące środki
psychoaktywne

liczba programów: 2
liczba odbiorców programu: 207
liczba wydanych i
rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno-edukacyjnych: 100

Razem:

STRONA 178 z 277

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 60000,00

90 000,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

514

Obchody Światowego Dnia AIDS (201
3)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" -Toruń

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach zadania:
a) zorganizowano 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 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) 1 grudnia 2013 r. zorganizowano koncert z okazji Światowego
Dnia AIDS

515

Zadanie pn. "Wybieram
odpowiedzialność" (2013)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" -Toruń

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: /240
W ramach zadania:
nauczyciele: /40
a) przeprowadzono warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla
Razem: /280
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;
b) szkolenia dla nauczycieli, mających na celu wzmocnienie
kompetencji w zakresie przekazywania tematyki HIV/AIDS, innych
chorób przenoszonych drogą płciową i zdrowia seksualnego

516

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
HIV/AIDS wraz z programem
wsparcia i pomocy osobom
zakażonym HIV/chorym na AIDS i ich
rodzinom (2013)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" -Toruń

OT1.CO2.CSa.Z3
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;
b) prowadzono grupy wsparcia dla osób zakażonych i ich rodzin;
c) prowadzono zajęcia kulturalno-oświatowe i integracyjne dla
osób żyjących z HIV i ich rodzin.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: /12700

osoby zakażone i ich bliscy: /81

STRONA 180 z 277

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
8800,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 312,00
Urząd Miasta: 6500,00

liczba odbiorców: 280

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9760,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
inne: 1153,00

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
9400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 11176,00
Urząd Miasta: 9400,00

517

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie, połączone z
poradnictwem przed i po teście (2013)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" -Toruń

OT2.CO2.CSa.Z1
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: /841

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 841
liczba konsultacji: 41
liczba wykonanych testów: 810
liczba wykrytych zakażeń HIV: 9

Razem:

STRONA 181 z 277

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
35020,00
NGO: 25,00
47 960,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

518

Współudział w kampaniach
medialnych organizowanych przez KC
ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT1.CO1.CSa.Z1
Udział przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie w konferencji Krajowego Biura ds. AIDS z okazji
Światowego Dnia AIDS, ktore odbyło się w dniach 2-3 grudnia
2013 r. w Warszawie. Podczas konferencji realizowano kampanię
medialną "Czerwona Kokardka", polegajacą na podświetleniu
budynku Hotelu Mariott - logo akcji.

ogół społeczeństwa

519

Wspieranie programów edukacyjnych
dla określonych grup społecznych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań dla organizacji pozarządowych, ROPS w Lublinie
realizował zadanie pn.: Zajęcia edukacyjno - informacyjne dla
różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki zakażeń HIV.
Zrealizowano dwa zadania:
1. Stowarzyszenie "Akademia Wolontariatu" realizowało projekt:
Rowerowy Patrol Pierwszej Pomocy", w ramach którego młodzież
uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach ze
specjalistami dotyczących profilaktyki zakażeń HIV,
podstawowych zabiegów ratowniczych wobec osób
poszkodowanych po spożyciu narkotyków oraz organizowano
Rowerowe Patrole Pierwszej Pomocy kontrolujące ścieżki
rowerowe w Lublinie;
Uczestnicy: 34 wolontariuszy (młodzież licealna i studenci).
2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
AGAPE, przeprowadziło cykl warsztatów edukacyjnoinformacyjnych dla osób pracujących bądź zamierzających
pracować w zawodach szczególnie narażonych na zakażenie
wirusem HIV;
Uczestnicy warsztatów:
- 60 osób pracujących w zawodach narażonych na zakażenie
wirusem HIV,
- 60 uczniów szkół/studiów/szkoleń/kursów przygotowujących do
pracy w zawodach szczególnie narażonych na zakażenie HIV.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /154
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną
Razem: /154

STRONA 183 z 277

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
586,20
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 586,00

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 154
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

520

Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla
różnych grup zawodowych z zakresu
profilaktyki zakazeń HIV.
—————————————————
NGO

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań dla organizacji pozarządowych ROPS w Lublinie realizował
zadanie pn.: Zajęcia edukacyjno - informacyjne dla różnych grup
zawodowych z zakresu profilaktyki zakażeń HIV. Zrealizowano
dwa zadania:
1. Stowarzyszenie "Akademia Wolontariatu" realizowało
projekt;Rowerowy Patrol Pierwszej Pomocy, w ramach którego
młodzież uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach
ze specjalistami dotyczących profilaktyki zakażeń HIV,
podstawowych zabiegów ratowniczych wobec osób
poszkodowanych po spożyciu narkotyków oraz organizowano
Rowerowe Patrole Pierwszej Pomocy kontrolujące ścieżki
rowerowe w Lublinie;
Uczestnicy: 34 wolontariuszy (młodzież licealna i studenci).
2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
AGAPE, przeprowadziło cykl warsztatów edukacyjnoinformacyjnych dla osób pracujących bądź zamierzających
pracować w zawodach szczególnie narażonych na zakażenie
wirusem HIV;
Uczestnicy warsztatów:
- 60 osób pracujących w zawodach narażonych na zakażenie
wirusem HIV,
- 60 uczniów szkół/studiów/szkoleń/kursów przygotowujących do
pracy w zawodach szczególnie narażonych na zakażenie HIV.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /154
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną
Razem: /154

STRONA 184 z 277

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 154
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
19860,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Marszałek: 19860,00
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Wspieranie programów z zakresu
profilaktyki selektywnej
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT1.CO1.CSa.Z4
W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań, ROPS w Lublinie realizował zadanie pn.:Profilaktyka
selektywna: Programy na rzecz osób eksperymentujących z
narkotykami. W ramach tego zadania podpisano cztery umowy z
trzema podmiotami:
1. Fundacja Praesterno - dofinansowano Młodzieżowe grupy
psycho-korekcyjne; Grupy Wsparcia (dla młodzieży podejmującej
zachowania ryzykowne). Realizowano Programy Indywidualne dla
młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz Grupy Rozwoju
Osobistego (Grupy WarsztatowoTerapeutyczne); Uczestnicy: 60
osób, młodzież (14-19 lat) oraz młodzież starsza, w tym studenci
(19-23 lata).
2. Towarzystwo Nowa Kuźnia, podpisano dwie umowy. Jedna z
nich dotyczyła realizacji programu interwencyjnego FreD.
Uczestnicy: 60 osób w wieku 16-17 lat, używających narkotyków
w sposób okazjonalny lub problemowy, nieuzależnionych,
niekorzystających uprzednio z oferty terapeutycznej. Druga
dotacja przeznaczona została na finansowanie poradnictwa
rodzinnego, terapii rodzin i zajęć socjoterapeutycznych.
Uczestnicy:
- opieka stała (praca socjoterapeutyczna): 90 osób w wieku 10 -18
lat oraz ich rodzice,
- opieka doraźna (porady, akcje profilaktyczne): 210 osób w wieku
10 -18 lat oraz ich rodzice.
3. Stowarzsyzenie MONAR, Poradnia ProfilaktycznoKonsultacyjna w Łęcznej. Dofinansowano program profilaktyki
selektywnej skierowany do młodzieży używającej substancji
psychoaktywnych i ich rodzin, w tym zajęć informacyjnoedukacyjnych (13 osób), poradnictwa rodzinnego (9 osób), terapii
indywidualnej (3 osoby), porad i wsparcia psychologicznego (15
osób), porad psychiatrycznych(10 osób).

młodzież powyżej 15 r.ż.: /460
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
rodzice i opiekunowie prawni
młodzieży
Razem: /460

STRONA 185 z 277

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 460
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Marszałek: 50000,00
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Dystrybucja materiałów
opracowanych przez KC ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT1.CO1.CSb.Z3
Na stronie internetowej ROPS w Lublinie ukazała się informacja o
konkursie: "Pozytywnie otwarci". Patronat nad konkursem objęło
KC ds. AIDS.
Przekazano informację dotyczącą zgłoszenia kandydatów do
wyróżnienia Czerwona Kokardka.
Materiały opracowane przez KC ds. AIDS, były dystrybułowane
podczas dwóch imprez profilaktycznych:
1. "NIEĆPA" - organizatorem było Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny. Impreza odbyła się 7
czerwca 2013 r. zroganizowano koncert połączony z akcją
profilaktyczną.
2. "Noc profilaktyki" - organizatorem była Komenda Wojewódzka
Policji w Lublinie. Impreza odbyła się 22 czerwca 2013 r.

kościoły i związki wyznaniowe
organizacje pozarządowe
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
służby mundurowe
służby ratunkowe
terapeuci
dzieci i młodzeż : /3000
Razem: /3000

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

Pracownicy ROPS w Lublinie podczas obu wydarzeń prowadzili
punkty informacyjne. Imprezy były przeznaczone dla dzieci i
młodzieży oraz dla specjalistów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych zajmujących się profilaktyką uzależnień.
Każdorazowo w imprezach uczystniczyło około 1500 osób.
523

Aktualizacja danych o placówkach
działających w obszarze HIV/AIDS na
stronie internetowej
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT1.CO2.CSa.Z1
Aktualizacja danych na stronie internetowej Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbywa się
systematycznie, w miarę potrzeb. Aktualizacja odbywa się na
wniosek instytucji/organizacji pozarządowej. W roku 2013
pracownicy ROPS przygotowali i rozesłali ankietę dotyczącą
instytucji działajacych m.in. w obszarze HIV/AIDS. Zebrane
informacje zostały opracowane w formie "Informatora o
instytucjach działających na rzecz rozwiazywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
województwie lubelskim. "Informator" ukazał się drukiem, ale jest
również dostępny na stronie internetowej ROPS w Lublinie

ogół społeczeństwa

nakład: 220

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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Informacja o punktach prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV,połączone z
profesjonalnym poradnictwem
okołotestowym na stronie internetowej
ROPS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT1.CO2.CSc.Z3
Pracownicy ROPS w Lublinie opracowali ,,Informator o
instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
województwie lubelskim". Inforamtor jest dostępny na stronie
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Lublinie. Został również dostarczony do wszystkich instytucji
zajmujących się działaniami profilaktycznymi. Informator można
bezpłanie pobrać ze strony internetowej.

ogół społeczeństwa
nakład: /220
Razem: /220

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2998,25
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 2998,00

STRONA 186 z 277

525

Wspieranie finansowe i
pozafinansowe punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT2.CO2.CSa.Z1
W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań dla organizacji pozarządowych, ROPS w Lublinie wspierał
zadanie pn.: Wsparcie Punktów konsultacyjno-diagnostycznych
HIV/AIDS. W ramach zadania jedna organizacja spełniła
wszystkie kryteria formalne i merytoryczne i otrzymała
dofinansowanie. Wsparcie finansowe otrzymało Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape". W
ramach przekazanej dotacji dofinansowano funkcjonowanie
punktu konsultacyjno-diagnostycznego anonimowego i
bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania zakażeń wirusem
HIV w Lublinie. Ilość osób, która w okresie realizacji zadania
publicznego skorzystała z:
- poradnictwa około testowego: 290;
- anonimowego i bezpłatnego badania: 286;
- poradnictwa psychologicznego dla osób zakażonych: 67;
- poradnictwa specjalistycznego dla rodzin i bliskich osób
zakażonych: 156 (poradnictwo psychologiczne), 10 (poradnictwo
duszpasterskie), 91 (poradnictwo prawne).

klienci PKD ich rodziny i bliscy: /900
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
Razem: /900

526

Rozwój programów o charakterze
ograniczania szkód zdrowotnych i
społecznych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT2.CO3.CSb.Z1
W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań, ROPS w Lublinie ogłosił zadanie pn.: Programy Redukcji
szkód zdrowotnych. W wyniku postepowania konkursowego,
jedna organizacja przeszła pozytywnie ocenę formalną i
merytoryczną. Towarzystwo Nowa Kuźnia, realizowało działania w
ramach tzw. programów rówieśniczych (peer action), programów
typu outreach (streetworking, partyworking). Dofinansowano
działania polegające na ograniczeniu używania środków
psychoaktywnych przez młodzież w lubelskich dyskotekach oraz
redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych. Adresaci: osoby
pomiędzy 12 a 25 r. życia (ok. 600 osób) zagrożone kontaktem ze
środkami uzależniającymi oraz osoby eksperymentujące ze
środkami uzależniającymi.

dzieci ulicy: /600
liczba programów: 1
mężczyźni mający seks z
liczba odbiorców programu: 600
mężczyznami
ofiary gwałtów
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby stosujące środki
psychoaktywne
osoby świadczące usługi seksualne
pary o różnym statusie serologicznym,
Razem: /600

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
11460,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Marszałek: 11460,00

527

Wspieranie programów na rzecz osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT3.CO1.CSb.Z3
W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań dla organizacji pozarządowych, ROPS w Lublinie
zaplanował zadanie pn.: "Wspieranie programów na rzecz osób
zakazonych HIV i chorych na AIDS". W ramach zadania nie
wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej.

ich rodziny i bliscy
organizacje pozarządowe

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Marszałek: 0,00
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liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 900
liczba konsultacji: 900
liczba wykonanych testów: 290

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Marszałek: 20000,00

528

Udział w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds Przeciwdziałania
Narkomanii i HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

OT5.CO1.CSb.Z2
zespoły wojewódzkie: 1/1
Zespół powołano zarządzeniem NR 88 Wojewody Lubelskiego w
dniu 13 maja 2013 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Lublinie, Ośrodka Leczenia Uzależnień w
Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w
Chełmie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie, Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz
organizacji pozarządowych: Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Potrzebującym AGAPE, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych Powrót z U, Towarzystwa Nowa Kuźnia,
Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

529

Coroczny Raport Wojewódzki pn
OT5.CO1.CSc.Z3
"Problemy związane z narkotykami,
ich używaniem, rynkiem oraz
realizacją ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii na terenie województwa
lubelskiego" z szeroką informacją o
HIV i AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 16
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 2

dziennikarze
uczelnie
zespoły wojewódzkie

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

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

104 904,45

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

530

Kontynuacja kampanii informacyjnej
poprzez organizację stoisk
informacyjno - konsultacyjnych oraz
dystrybucję materiałów edukacyjnych
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS na
terenie Województwa Lubuskiego.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

OT1.CO1.CSa.Z1
Kontynuacja kampanii informacyjnej poprzez organizację stoisk
informacyjno - konsultacyjnych oraz dystrybucję materiałów
edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS na terenie
Województwa Lubuskiego podczas organizowanych imprez
prozdrowotnych - Lubuski Piknik Zdrowia, Lubuski Kongres
Kobiet.

ogół społeczeństwa: /1000

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 3000,00

531

Organizacja stoiska "zdrowe
Lubuskie" podczas Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w
2013 r. w celu kontynuacji kampanii
mającej na celu wzrost poziomu
wiedzy na temat HIV/AIDS wśród
uczestników Festiwalu.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

OT1.CO1.CSa.Z4
Organizacja stoiska "zdrowe Lubuskie" podczas Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w 2013 r. w celu kontynuacji
kampanii mającej na celu wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS wśród uczestników Festiwalu, współpraca z
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem JOKER i Ośrodkiem dla Osób
Uzależnionych SPZOZ w Nowym Dworku w ramach działań
propagujących bezpieczne zachowania wśród młodzieży.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /10000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /5000
osoby powyżej 50 r.ż.: /5000
Razem: /20000

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 5000,00

532

Organizacja seminarium pn.
"Edukacja Seksualna i profilaktyka
HIV/AIDS wśród młodzieży"
skierowanego do nauczycieli,
pedagogów, psychologów i osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą w
związku z lubuskimi obchodami
Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu
13 grudnia 2013 r.
—————————————————
Urząd Marsząłkowski Województwa
Lubuskiego w Zieloenj Górze

OT1.CO1.CSb.Z2
Organizacja seminarium pn. "Edukacja Seksualna i profilaktyka
HIV/AIDS wśród młodzieży" skierowanego do nauczycieli,
pedagogów, psychologów i osób pracujących z dziećmi i
młodzieżą w związku z lubuskimi obchodami Światowego Dnia
Walki z AIDS w dniu 13 grudnia 2013 r. Spotkanie poświęcone
było edukacji seksualnej, promocji zdrowia oraz profilaktyce
zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

organizacje pozarządowe: /20
pracownicy oświaty: /50
psycholodzy: /40
terapeuci: /10
Razem: /120

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1000,00
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533

Kontynuacja lokalnej kampanii
informacyjno-edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS z okazji
Światowego Dnia Walki z AIDS emisja filmu fabularnego "Transit",
przeprowadzenie konkursu wiedzy nt.
HIV/AIDS skierowane do młodzieży
lubuskich szkół ponadgimnazjalnych
dniu 4 grudnia 2013 r.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

OT1.CO2.CSa.Z1
młodzież powyżej 15 r.ż.: /300
Organizacja lubuskich obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS kontynuacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS - emisja filmu fabularnego "Transit",
przeprowadzenie konkursu sprawdzającego wiedzę młodzieży
lubuskich szkół ponadgimnazjalnych nt. HIV/AIDS w dniu 4
grudnia 2013 r.

534

Udział w lubusko - brandenburskich
spotkaniach partnerskich w celu
zaplanowania wspólnych działań w
ramach profilaktyki zakażeń wirusem
HIV oraz rozprzestrzeniania się AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

OT4.CO1.CSa.Z1
Udział w lubusko - brandenburskich spotkaniach partnerskich w
celu zaplanowania wspólnych działań w ramach profilaktyki
zakażeń wirusem HIV oraz rozprzestrzeniania się AIDS, min.
organizacji wspólnego stoiska profilaktycznego na Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą:
- Lubusko &#8211; Brandenburskie Spotkanie Partnerskie w
Łagowie, 14 &#8211; 15 maja 2013 r.
- obrady polsko-niemieckiej grupy projektowej ds.Koordynacji
współpracy międzynarodowej pomiędzy MUGV a organami
partnerskimi z województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i
Wielkopolskiego, 19 czerwca 2013 r.,
- XII konferencja "HIV i AIDS w Brandenburgii" - 20 listopada 2013
r.

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 1000,00

organizacje pozarządowe: /200
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /30
Razem: /230

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

Razem:
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10 000,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

535

Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia Walki z AIDS 2013
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa: 1500/1500
W ramach WOŚDWzA zorganizowany został koncert Patrycji
Markowskiej z Zespołem (rozdano 1500 bezpłatnych wejściówek),
podczas którego rozdawane były ulotki i materiały informacyjnoedukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Ponadto
wolontariusze z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej
Oddział Terenowy w Łodzi w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym udzielali przybyłym gościom kompleksowej
informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS. Dla przybyłych
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przygotowało
czerwoną wstążeczkę i pakiet praktycznych informacji.

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

536

"Wiedza wygrywa z HIV" wojewódzka
dwuetapowa kampania edukacyjno
informacyjna II edycja/kontynuacja.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z3
Realizator: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział
Terenowy w Łodzi. Zgodnie z ideą kampanii edukacyjno informacyjnej celem zadania było podwyższenie poziomu wiedzy
nt. HIV/AIDS młodzieży i młodych dorosłych. W ramach I etapu
kampanii przeprowadzono profesjonalne szkolenia edukacyjne dla
11 grup uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
powiatu brzezińskiego, łęczyckiego, słodkiego, piotrkowskiego,
pabianickiego, radomszczańskiego, kutnowskiego i zgierskiego.
W rezultacie 157 osób odbyło edukacje, by następnie prowadzić
rozmowy na temat HIV/AIDS wśród swoich rówieśników.
II etap kampanii - informacyjny przypadł na okres dwóch tygodni
poprzedzających obchody Światowego Dnia AIDS, polegał na
emitowaniu kreacji kampanii "Wiedza wygrywa z HIV" na
ekranach stacjonarnych i mobilnych LCD w strategicznych
punktach (autobusy MZK, marketach, centrach handlowych) 5
największych miast województwa łódzkiego: Bełchatowie, Łodzi,
Piotrkowie Tryb., Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim.
Odbiór przesłania kampanii szacuje się w liczbie ok. 100 120.000 młodych dorosłych województwa. Ponadto w ramach
kampanii informacyjnej zostały zorganizowane 2 Punkty
Informacyjno - Konsultacyjne, jeden na inauguracje kampanii 18
maja w Patio AHE w Łodzi a drugi na zakończenie kampanii 1
grudnia w Wytwórni w Łodzi.

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 120157
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

młodzież poniżej 15 r.ż.: 70/70
młodzież powyżej 15 r.ż.: 87/87
ogół społeczeństwa: 120000/120000
Razem: 120157/120157
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
32527,24
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Planowana kwota:
21047,00
Wydatkowana kwota:
21047,00

537

Szkolenie pn. "Dzieci i młodzież a
zachowania ryzykowne (uzależnienia,
HIV/AIDS, przemoc) -interwencja i
wsparcie wobec nieletnich sprawców
czynów karalnych"
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z3
kuratorzy sądowi, funkcjonariusze
W terminie 07-10 października 2013 r. zorganizowane zostało
policji i SW: 80/80
szkolenie pn. "Dzieci i młodzież a zachowania ryzykowne
(uzależnienia, HIV/AIDS, przemoc) - interwencja i wsparcie wobec
nieletnich sprawców czynów karalnych". Zakładaną grupę
odbiorców szkolenia stanowili przedstawiciele instytucji mający w
swojej pracy kontakt z młodymi ludźmi, którzy przejawiają
zachowania ryzykowne. Za grupę beneficjentów szkolenia
przyjęto łącznie 80 osób, w tym reprezentantów następujących
kategorii zawodowych: kuratorów sądowych rodzinnych,
wychowawców i psychologów zakładów karnych oraz policjantów
z terenu województwa łódzkiego. W ramach organizowanego
szkolenia przeprowadzono 6 godzin wykładów i 16 godzin
warsztatów. Prelegentami szkolenia byli: zastępca dyrektora
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie
Sprawiedliwości, certyfikowany specjalista ds. przemocy w
rodzinie - z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w
Poznaniu, członek Polskiej Rady Resuscytacji, ekspert w
gremiach zajmujących się szkoleniami pierwszej pomocy i BRD
oraz instruktor ERC posiadający doświadczenie w warunkach
bojowych - Instruktor Ratownictwa Wysokościowego GOPR i
KGP, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień - trener
umiejętności społecznych (Life Skills for Employability),
certyfikowany specjalista terapii uzależnień - długoletni pracownik
Ośrodka oraz Poradni Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
MONAR w Łodzi oraz certyfikowany Specjalista terapii uzależnień
PTP i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
posiadający również Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS do
prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy na temat
HIV/AIDS .

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 80
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 5500,00
Wydatkowana kwota:
5215,16
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

538

Wyjazdowa narada dyrektorów
departamentów i jednostek
województwa łódzkiego w dniu
21.10.2013 r.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z3
osoby odpowiedzialne za współpracę
Podczas spotkania omówione zostały działania dotyczące
z NGO: 24/24
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania
realizacji zadań publicznych
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, kwestie
dotyczące miedzy innymi określenia kierunków działań na kolejne
trzy lata oraz stopniowego wdrażania rozwiązań opisanych w
modelu współpracy administracji i NGO przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, a także konsultacji projektu rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 24
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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539

Kompleksowa profilaktyka HIV/AIDS T
ornado.
—————————————————
Stowarzyszenie Edukacja i
Wychowanie

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież powyżej 15 r.ż.: 495/495
Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie przeprowadziła 180
godz. profilaktycznych zajęć warsztatowych, podczas których
młodzież zapoznała się z objawami i skutkami chorób
przenoszonych droga płciową a w szczególności HIV/AIDS.
Program realizowano na terenie województw łódzkiego w
szkołach w Kutnie, Zgierzu, Łowiczu, Brzezinach. Ogółem
program objął 495 uczniów. Ponadto opracowano i wydrukowano
800 sztuk broszury, którą przekazano uczniom i dyrektorom szkół.

liczba odbiorców: 495
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
16855,00
Wydatkowana kwota:
16855,00

540

Wojewódzki Konkurs pn. "Mamy teatr
w sobie" na scenariusz
przedstawienia teatralnego z zakresu
problematyki uzależnień.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z4
Celem konkursu było wspieranie czynników chroniących dzieci i
młodzież przed ryzykiem uzależnienia, w tym HIV/AIDS,
uaktywnienie środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania
zjawiskom patologicznym oraz stworzenie skutecznych
mechanizmów obronnych wobec tych zjawisk, promowanie
zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu
wolnego od używek, agresywnych i ryzykownych zachowań,
pobudzenie aktywności rodziców i wychowawców szkół
ponadgimnazjalnych oraz integracja środowiska lokalnego,
wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i
realizowanych przez młodzież i skierowanych do grup
rówieśniczych. Przedsięwzięcie cechowała wysoka wartość
dydaktyczna oraz profilaktyczna, a jego adresatem była młodzież
ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Konkurs
przebiegał dwuetapowo. Przedsięwzięcie objęte zostało
patronatem Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Krajowego Centrum ds. AIDS, Marszałka
Województwa Łódzkiego oraz Kuratora Oświaty w Łodzi.
Partnerem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu oraz wręczenie
nagród nastąpiło w dniu 26 czerwca 2013 r. podczas
Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania
Narkomanii, natomiast zwycięzców drugiego etapu Konkursu
ogłosiła Komisja Konkursowa podczas Gali Finałowej, która
odbyła się w dniu 1 grudnia 2013 r. w trakcie Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia Walki Z AIDS. I etap Konkursu
polegał na napisaniu autorskiego scenariusza przez młodzież i
ich wychowawców w dobrowolnie wybranej formie artystycznej
(spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, pantomima,
happening, musical, dialog, monolog itp.), zawierającego
identyfikację zagrożeń występujących w lokalnym środowisku
(narkomania, HIV/AIDS, alkoholizm, przemoc) oraz propozycje
skutecznych form ich zapobiegania. Drugi etap Konkursu polegał
na przygotowaniu spektaklu na podstawie nagrodzonych w
pierwszym etapie Konkursu scenariuszy (uczestnicy pracowali
nad swoimi scenariuszami). Laureaci I, II oraz III miejsca w

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

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
23579,01
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/200
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okresie od października do listopada 2013 r. uczęszczali na
warsztaty teatralne prowadzone przez dyplomowanych aktorów
Teatru Powszechnego w Łodzi.Wszystkie zespoły uczniów zostały
nagrodzone pobytem turystyczno-edukacyjnym w Uniejowie w
terminie 14-16 grudnia 2013 r. W tym czasie młodzież
uczestniczyła w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (basen,
zawody kręglarskie, spotkanie integracyjne, dyskoteka),
edukacyjnych (warsztat z terapeutą uzależnień, warsztat
rękodzieła), turystycznych (zwiedzanie zabytkowych miejsc
Uniejowa, tj. Baszty, Zagrody Młynarskiej i in.). Dodatkowym
wyróżnieniem dla Laureatów I miejsca było 18 godzin warsztatów
aktorskich prowadzonych w Teatrze Powszechnym w Łodzi.
541

Współpraca z mediami: Radiem
Victoria Między Łodzią a Warszawą Rozgłośnią Diecezji Łowickiej oraz
Radiem "TOP"
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO2.CSa.Z1
Wykonawcy realizowali programy/audycje, dotyczące m.in.
zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. Tematy
wybranych programów/audycji: "AIDS - choroba cywilizacyjna",
"Jakie są grupy ryzyka HIV/AIDS", "AIDS a ciąża", "AIDS a
szansa na normalne życie".

ogół społeczeństwa: 10000/10000

542

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny na
Politechnice Łódzkiej
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO2.CSa.Z3
ogół społeczeństwa: 100/82
W 2010 roku Marszałek Województwa Łódzkiego podpisał
porozumienie z rektorami trzech łódzkich uczelni wyższych Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym, Politechniką
Łódzką. Celem porozumienia było utworzenie na ich terenie
Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla studentów.
Przyczynkiem do utworzenia punktów stały się wyniki badania
jakościowego, zleconego przez Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, mającego na celu rozpoznanie postaw i opinii
studentów nt. używania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych (leków, dopalaczy i narkotyków) oraz HIV/AIDS.
Dyżury w Punktach pełnili terapeuci m.in. z placówek
Stowarzyszenia MONAR i Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych "Powrót z U". W ten sposób studenci uzyskali
dostęp do porad i diagnoz, których do tej pory musieli poszukiwać
poza murami uczelni, w innych placówkach i instytucjach. Punkty
(Politechnika Łódzka - ul. Żeromskiego 116, budynek A30,
Uniwersytet Medyczny - ul. Pomorska 137, Uniwersytet Łódzki ul. Lindleya 3) rozpoczęły swoje funkcjonowanie 1 grudnia 2010 r.
i kontynuowały pracę przez cały 2011, 2012 i 2013 rok (z
przerwami wakacyjnymi i zimowymi). Porady obejmują
identyfikację problemu, diagnozę, udzielenie wsparcia,
informowanie o formach terapii i motywowanie do jej podjęcia.
Często studenci zgłaszają się z problemami z opanowaniem dużej
ilości materiału, z problemami osobistymi w relacjach z
partnerami, trudnościami adaptacyjnymi w nowym mieście.
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liczba odbiorców: 10000
nakład: 4
statystyki odwiedzin stron
internetowych: 0

liczba punktów : 3
liczba odbiorców: 82
liczba porad/interwencji: 230

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

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

543

Odwaga to rozwaga.
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego

OT1.CO2.CSd.Z1
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi
przeprowadziła zajęcia edukacyjno - wychowawcze w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusem HIV.
Zrealizowano 64 edycje zajęć , którymi objęto 1452 uczniów z 12
szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, w tym : 7
szkól z miasta Łodzi oraz 5 szkół z powiatów Łódzkiego
wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Ponadto na stronie
fundacji zamieszczono poradnik w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1400/1452

liczba podmiotów podejmujących
działania: 64

Planowana kwota: 8658,00
Wydatkowana kwota:
8658,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal

544

Warsztaty na temat HIV/AIDS dla
osób o wysokim poziomie
ryzykownych zachowań - pacjentów
ośrodków leczenia uzależnień z
terenu województwa łódzkiego
—————————————————
Fundacja "ARKA"

OT2.CO1.CSa.Z1
Fundacja "ARKA" z siedzibą w Łodzi przeprowadziła warsztaty na
temat HIV/AIDS dla grupy o wysokim poziomie ryzykownych
zachowań, tj. dla pacjentów ośrodków leczenia uzależnień w
Męckiej Woli k/ Sieradza i w Sokolnikach. Odbiorcami projekt były
osoby młode, często zmieniające partnerów, przyjmujące środki
psychoaktywne oraz osoby zakażone. W ramach zadania
przeprowadzono 8 dwunastogdzinnych warsztatów (12 godz.
rozłożono na dwa dni pracy). Odbyły się 4 spotkania z osobą
żyjącą z HIV.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 60/60

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 60

Planowana kwota:
13440,00
Wydatkowana kwota:
13440,00

Razem:
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127 021,41

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

545

Nazwa zadania: Prowadzenie i
inicjowanie edukacyjnych kampanii
społecznych w obszarze
zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałania Uzależnieniom.
Cel operacyjny: Budowanie platformy
współpracy instytucji i podmiotów
udzielających pomocy osobom uzależ
nionym.

546

Nazwa zadania: Prowadzenie i
inicjowanie edukacyjnych kampanii
społecznych w obszarze
zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałania Uzależnieniom.
Cel operacyjny: Budowanie platformy
współpracy instytucji i podmiotów
udzielających pomocy osobom uzależ
nionym.
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

547

Nazwa zadania: Wspieranie działań w
zakresie rozwijania form profilaktyki
narkomanii: pierwszorzędowej i
drugorzędowej adresowanych do
dzieci, młodzieży i studentów.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

OT1.CO2.CSc.Z1
ogół społeczeństwa
Samorząd Województwa finansuje działalność Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego, który w ramach otrzymanych
środków udzielił pomocy finansowej na funkcjonowanie Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie prowadzonego przez
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. W Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym wykonywane są bezpłatnie i anonimowo badania
w kierunku HIV połączone z profesjonalnym poradnictwem przed i
po teście. W Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie
————————————————— wykonano 1323 badania w kierunku wirusa HIV (wykryto w tym
Departament Zdrowia i Polityki
okresie 11 zakażeń HIV, oraz 2 wyniki były wątpliwe). Z porad
Społecznej
skorzystało 1457 osób ( w tym 134 bez testu). Uruchomiono PKD
w Tarnowie gdzie udzielono 118 porad w tym 35 z równoczesnym
wykonaniem testu. Zrealizowano happening profilaktycznoedukacyjny dla studentów w Krakowie - IMPREZUJ Z GŁOWĄ.
OT1.CO2.CSd.Z2
osoby podejmujące aktywność
Ekspert Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
Województwa Małopolskiego był jednym ze współorganizatorów
hetero-, homo- i biseksualne)
akcji w trakcie Juwenaliów 10.05.2013 r. pod hasłem Niewiedza+
spotkanie+ szaleństwo= ? &#8211; Tramwaj Imprezowy w której
udział wzięło 250 mieszkańców Miasta Krakowa. Ponadto w dniu
22 czerwca 2013 w Zakopanem pod Hasłem
&#8211;&#8222;Wakacyjnie- bez ryzyka&#8221; w trakcie
Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki prowadzono działania
streetworkerskie oraz edukacyjne.

OT1.CO2.CSd.Z2
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 2013 r. na zadania z zakresu
zapobiegania zakażeniom HIV/ AIDS zostały przekazane łącznie
————————————————— środki finansowe w kwocie: 33 965 zł.
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej

dzieci, młodzież, studenci
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
145400,00
Wydatkowana kwota:
145400,00

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

Planowana kwota:
33965,00
Wydatkowana kwota:
33965,00
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Nazwa zadania: Prowadzenie i
inicjowanie edukacyjnych kampanii
społecznych w obszarze
zapobiegania HIV/AIDS i
przeciwdziałania uzależnieniom
Cel: Kształtowanie właściwych postaw
wobec narkomanii i narkotyków wśród
mieszkańców Małopolski

OT2.CO1.CSa.Z1
Pracownik Zespołu ds. Polityki Zdrowotnej i Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uczestniczył w
pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołanego przez Wojewodę
Małopolskiego. W ramach prac zespołu została zorganizowana
konferencja w dniu 5 listopada 2013 r. pn. &#8222;Zakażenia HIV
i choroba AIDS &#8211; co powinni wiedzieć pracownicy
medyczni?&#8221;. Konferencja adresowana była do
————————————————— pracowników medycznych: pielęgniarek, położnych, ratowników
Departament Zdrowia i Polityki
medycznych oraz pracowników inspekcji sanitarnej. Celem
Społecznej
konferencji było zwrócenie uwagi na istotną rolę działań
zapobiegawczych podejmowanych przez pracowników
medycznych w odniesieniu do zakażeń wirusem HIV i zwalczania
AIDS oraz przekazanie informacji zapewniających zachowanie
odpowiednich procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy.

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

Razem:
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179 365,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

Udział w pracach Zespołu ds.
20.1.2.5.OT1.CO2.CSd.Z2
Realizacji Krajowego Programu
Udział w opracowaniu raportu "Profilaktyka infekcji HIV i
Zapobiegania Zakazeniom HIV i
zwalczanie AIDS na mazowszu".
Zwalczania AIDS w województwie ma
zowieckim.
—————————————————
Urząd Marszalkowski Wojewodztwa
Mazowieckiego w Warszawie

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

550

III Opolski Dzień Testowania w
kierunku HIV (08.06.2013)
—————————————————
Wojewódzki Zespół DS realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

OT1.CO1.CSa.Z1
Przeprowadzono przy współpracy z PKD i WSSE badania
diagnostyczne. Punkt był czynny od 9 do 21, z badań i
poradnictwa skorzystało 50 osób.

ogół społeczeństwa: 50/50
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Konferencja Prasowa dla lokalnych
mediów w kampanii Krajowe Centrum
ds. AIDS pn. "Znam rekomendacje
PTN AIDS. Zalecam test na HIV."
—————————————————
Wojewódzki Zespół DS realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
W związku z ogłoszeniem przez Krajowe Centrum ds. AIDS nowej
kampanii zorganizowano konferencje informacyjną dla
przedstawicieli lokalnych mediów. W efekcie konferencji w prasie,
radio i telewizji powstały publikacje dot. kampanii.

552

Warsztaty psycho-edukacyjne dla
osób leczących się z narkomanii,
warsztaty dla młodzieży ponadgimnaz
jalnej.
—————————————————
Urząd Marszałkowski

OT1.CO1.CSa.Z4
Przeprowadzono warsztaty dot. wiedzy o HIV i AIDS dla
pacjentów ośrodka Monar
Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
3400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: 15/15
liczba szkoleń/działań: 2
osoby leczące się z narkomanii: 20/20 liczba odbiorców: 35
Razem: 35/35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal

Razem:
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5 400,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

553

Profilaktyka zakażeń HIV,
diagnostyka, leczenie AIDS
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie

OT1.CO2.CSa.Z1
lekarze: 120/120
Przeprowadzenie przez lek. med. Jolantę Kluz-Zawadzką
szkolenia Profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka, leczenie AIDS w
ramach stażu podyplomowego dla około 120 osobowej grupy
lekarzy i lekarzy dentystów (koszt szkolenia - 1 740 zł),

554

Udzielanie dotacji celowych dla
podmiotów wymienionych w Art. 3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536) w ramach otwartych
konkursów ofert .
—————————————————
Fundacja Pomocy Młodzieży
WZRASTANIE

OT1.CO2.CSc.Z3
ogół społeczeństwa
Udzielanie dotacji celowych dla podmiotów wymienionych w Art.
3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)
w ramach otwartych konkursów ofert dofinansowano w kwocie 9
000 zł realizowany przez Fundację Pomocy Młodzieży
WZRASTANIE w Lipniku program profilaktyczny - Wsparcie
Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Rzeszowie
wykonującego badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po teście w ramach wspierania
badań w kierunku HIV, HBV i HCV oraz STI wśród osób
uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami na terenie
województwa podkarpackiego. W ramach programu zwiększono
dostępność i poszerzono zakres usług bezpłatnego poradnictwa w
zakresie zakażeń HIV, HBV, HCV oraz zakażeń przenoszonych
drogą płciową STI wśród młodzieży i dorosłych.

555

Raport o narkotykach i narkomanii w
województwie podkarpackim w 2012 r
oku
—————————————————
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie

OT1.CO2.CSd.Z2
Opracowanie w ramach Raportu o narkotykach i narkomanii w
województwie podkarpackim w 2012 roku zestawienia
statystycznego zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w
województwie podkarpackim w latach 2004 - 2012 oraz wykazu
liczby zgonów w podkarpackim, których przyczyną były choroby
zakaźne, w tym AIDS.

556

Zorganizowanie przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej i
Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie
dwóch konkursów plastycznych .
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie,
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Rzeszowie

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież poniżej 15 r.ż.
Zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i
młodzież powyżej 15 r.ż.
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie
dwóch konkursów plastycznych - Zawsze razem - na temat
uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci z klas I-III
szkół podstawowych oraz - Porozmawiajmy o AIDS - na temat
HIV, AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Dla zwycięzców konkursów: Zawsze razem
- zakupiono nagrody na kwotę 1 500 zł. i Porozmawiajmy o AIDS na kwotę 4 500 zł.

mieszkańcy woj. podkarpackiego

STRONA 206 z 277

Finansowanie
Pozostałe

liczba odbiorców: 120

Planowana kwota: 1740,00
Wydatkowana kwota:
1740,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 1740,00

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00

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

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 6000,00

Razem:

STRONA 207 z 277

16 740,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

557

Interaktywna aplikacja facebookowa
"Podlaskie bez HIV".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: /8529
Aplikacja składała się z trzech modułów i zainstalowana została
na fanpageu Podlaskie Bogactwo Różnorodności. Użytkownicy
mogli korzystać z bazy wiedzy na temat HIV/AIDS, wziąć udział w
interaktywnym konkursie wiedzy mającym na celu
rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy w zakresie HIV/AIDS.
Ponadto aplikacja umożliwoła promocję XII edycji konkursu "MAT
- wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja".

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9947,90

558

Organizacja kampanii w lokalnych
mediach: emisja spotów
edukacyjnych, druk ogłoszeń
zachęcających do przeprowadzania
testów w kierunku wirusa HIV,
radiowe konkursy wiedzy o HIV/AIDS,
ekspozycja banerów.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Kampania społeczna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - przy
współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Białymstoku powstał spot radiowy, który emitowany był w lokalnej
rozgłośni radiowej "Polskim Radiu Białystok". Dzięki kampanii
słuchacze pozyskali wiedzę na temat lokalizacji Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Białymstoku.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
3978,99
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

559

Organizacja stoisk informacyjnych
podczas akcji edukacyjnych.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
Podczas konceru finałowego konkursu "MAT - wygrywa Miłość,
Akceptacja, Tolerancja" we współpracy z członkami Studenckiego
Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku zorganizowano stoisko informacyjne, gdzie
znajdowały się ulotki, broszury informacyjne w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS. Dodatkowo obsługa stoiska wręczała
czerwone kokardki będące symbolem solidarności z osobami
zakażonymi wirusem HIV.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

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

560

Organizacja Wojewódzkiej |Olimpiady
Wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Olimpiada przebiegała etapowo: etap szkolny, powiatowy,
wojewódzki. Do olimpiady przystąpiła młodzież z 57 szkół
gimnazjalnych mających siedzibę na terenie wojeództwa
podlaskiego. Olimpiada organizowana była we współpracy z
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku,
Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w cBiałymstoku oraz Polskim Towarzystwem
Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku.

liczba odbiorców: 1698
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
6059,21
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1698

STRONA 209 z 277

561

Konkurs "MAT - wygrywa Miłość,
Akceptacja, Tolerancja"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież powyżej 15 r.ż.: 450/450
Przeprowadzona została XII edycja konkursu polegającego na
przygotowaniu utworu muzycznego, którego treść dotyczyła
problematyki HIV/AIDS ph. "MAT - wygrywa Miłość, Akceptacja,
Tolerancja". Konkurs kierowany był do młodzieży
ponadgimnazjalnej. W koncercie finałowym wzieło udział 37
wykonawców z 12 szkół ponadgimazjalych, a przygotowane przez
nich utwory znalazły się na płycie CD. Następnie płyt CD
rozesłane zostały do szkół jako pomoce dydaktyczne na potrzeby
realizacji zajęć z zakresu HIV/AIDS.

liczba odbiorców: 450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Razem:

STRONA 210 z 277

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9798,01
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne

29 784,11

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

562

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Współpraca z NGO Realizacja
20.1.2.5.OT1.CO2.CSc.Z3
programów zdrowotnych dotyczących Prowadzenie PKD w Słupsku
ważnych problemów zdrowotnych.
Podnoszenie kompetencji
zdrowotnych mieszkańców województ
wa.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej o.t. Słupsk

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

mieszkańcy miasta Słupska i powiatu
słupskiego: 1200/1200

STRONA 212 z 277

Finansowanie
Pozostałe

liczba podjętych działań/inicjatyw:
3

Planowana kwota:
81810,00
Wydatkowana kwota:
81810,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
NGO: 1201,00

Razem:

81 810,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

OT1.CO1.CSa.Z2
Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2012-2016 w 2013r. Zakres tematyczny: Wzrost poziomu
wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiany
postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie (np.: organizacja spotkań, konferencji i
akcji medialnych)

563

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2012-2016 w 2013r.
—————————————————
Stow. Tęczówka w Katowicach,
Parafia Ewang.-Augsb.w Katowicach,
Stow. Centrum Wspierania Inicjatyw w
T. Górach, Kontra w Bytomiu

564

Dystrybucja materiałów
OT1.CO1.CSb.Z3
organizacje pozarządowe: 1/1
informacyjnych pozyskanych z
Dystrybucja materiałów informacyjnych pozyskanych z Krajowego zakłady opieki zdrowotnej: 1/1
Krajowego Centrum ds. AIDS
Centrum ds. AIDS
Razem: 2/2
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

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

565

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2012-2016 w 2013r.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia
Abstynencji i Promocji Zdrowego
Stylu Życia "Pro-Vita" w Gliwicach

Planowana kwota:
22333,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 10000,00

OT1.CO1.CSb.Z3
Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2012-2016 w 2013r. Zakres tematyczny: Opracowanie,
wydawanie i dystrybucja materiałów z zakresu problematyki
przeciwdziałania HIV i AIDS.

ogół społeczeństwa: 1430/1430
organizacje pozarządowe: 30/30
pracownicy oświaty: 120/120
osoby LGBT: 924/924
wolontariusze (partyworking) : 10/11
Razem: 2514/2515

Finansowanie
Pozostałe

młodzież szkół gimnazjalnych :
1695/1695

STRONA 214 z 277

Planowana kwota:
25334,00
Wydatkowana kwota:
39260,00
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
Marszałek: 39260,00

566

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa
Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2012-2016 w 2013r.
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
"Wspólnota" w Chorzowie ,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
"Kraina Marzeń" w Sosnowcu

OT1.CO2.CSb.Z5
Zorganizowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Śląskiego w ramach Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na
lata 2012-2016 w 2013r. Zakres tematyczny: Opracowanie i
dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących
zagadnień HIV/AIDS, przeznaczonych dla kobiet i ich partnerów

ich partnerzy: 256/256
kobiety planujące zajście w ciążę:
275/283
kobiety w ciąży: 250/250
kobiety w wieku prokreacyjnym:
250/250
Razem: 1031/1039

Planowana kwota:
22333,00
Wydatkowana kwota:
20720,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 20720,00

Razem:

STRONA 215 z 277

69 980,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

567

organizacja kampanii medialnych,
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych, zgodnie
z potrzebami i oceną aktualnej
sytuacji epidemiologiczne
—————————————————
PSSE: Busko - Zdrój, Jedrzejów,
Kielce, Końskie, Skarżysko Kamienna, Staszów, Ostrowiec
Świętokrzyski,Włoszczowa, WSSE
Kielce

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
w trakcie realizacji konferencji nt. HIV/AIDS uczestniczyły również
media lokalne. W prasie oraz na stornach internetowych
ukazywały się artykuły dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

568

nadzór nad realizacją szkolnych
programów profilaktycznych (w
aspekcie HIV/AIDS w placówkach oś
wiatowych)
—————————————————
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

OT1.CO1.CSa.Z3
zadanie wykonane zostało poprzez weryfikację realizowanych
zajęć profilaktycznych w szkołach. Nadzoru dokonywali
wizytatorzy Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty

569

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
wśród młodziezy uczącej się
—————————————————
Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego, organizacje
pozarządowe, WSSE, PSSE,
Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny i
Uzależnień

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie realizowane było poprzez następujące działania:
organizację konferencji, prowadzenie happeningów, punktów
informacyjno - edukacyjnych, konkursów szkolnych dot. HIV/AIDS,
dystrybuowanie materiałów informacyjno - edukacyjnych z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS, prowadzenie wykładów, prelekcji,
organizowanie Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

570

realizacja programów edukacyjnych
oraz modułów realizowanych w
ramach kursów i warsztatów
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.
zadanie realizowane było poprzez: promowanie wśród nauczycieli osoby przed inicjacją seksualną
programu profilaktycznego ,,Żyję bez ryzyka HIV/AIDS",
przeprowadzenie konsultacji indywidualnych nt. metodyki
prowadzenia zajęć z uczniami w zakresie HIV/AIDS.

571

promocja działań działań
edukacyjnych prowadzonych w
środowisku osób o wysokim poziomie
zachowań ryzykownych
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

OT2.CO1.CSa.Z1
zadanie realizowane było poprzez promowanie działań działań
edukacyjnych prowadzonych w środowisku osób o wysokim
poziomie zachowań ryzykowny

Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
młodzież poniżej 15 r.ż.
liczba odbiorców: 26113
młodzież powyżej 15 r.ż.
liczba podmiotów realizujących
osoby podejmujące aktywność
zadanie: 12
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

STRONA 217 z 277

liczba odbiorców: 218

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 2000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

572

usprawnienie opieki nad kobietami w
wieku prokreacyjnym i w ciąży
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

OT2.CO1.CSa.Z2
zadanie realizowane było poprzez promowanie wśród lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonywania testu w kierunku zakażenia HIV
kobietom planującym ciąże, w ciąży i ich partnerom seksualnym

osoby aktywne seksualnie
liczba zrealizowanych projektów:
osoby mające kontakty seksualne bez 1
prezerwatywy
liczba odbiorców projektu: 46
osoby mające wielu partnerów
seksualnych

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

573

wspieranie punktu konsultacyjno
&#8211; diagnostycznego w
województwie świętokrzyskim
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach, Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego

OT2.CO2.CSa.Z1
zadanie zostało zrealizowane poprzez wykonanie zadania
publicznego,,Wspieranie działalności punktów informacyjno
&#8211; 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&#8221; w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 5000,00

574

wspieranie organizacji
pozarządowych działających na rzecz
osób żyjących z HIV/AIDS i innych dzi
ałań
—————————————————
Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego, organizacje
pozarządowe, Pełnomocnik
Wojewódy ds. Rodziny i Uzależnień

OT3.CO1.CSa.Z1
ich rodziny i bliscy
zadanie zostało zrealizowane poprzez finansowe i poza finansowe osoby zakażone HIV
wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
żyjących z HIV/AIDS

575

kontynuacja szkoleń w zakresie
OT3.CO2.CSb.Z2
pracownicy ochrony zdrowia
postępowania poekspozycyjnego dla w wyniku realizacji zadania przedszkolnych zostało 175 stażystów
pracowników ochrony zdrowia i innych w zakresie postępowania poekspozycyjnego
grup zawodowych
—————————————————
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Chorób Zakaźnych

576

analizowanie współpracy członków
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Zespoł ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS

OT5.CO1.CSb.Z2
członkowie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w takcie
spotkań dokonywali oceny dotychczasowej współpracy.

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
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liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 404
liczba konsultacji: 113
liczba wykonanych testów: 404
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 10
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 2

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

Razem:

7 000,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

577

Wakacje z kropelką - program
edukacyjno-profilaktyczny chorób
układu krążenia dla mieszkańców
miast i wsi województwa warmińskomazurskiego promujący honorowe
krwiodawstwo i pozyskiwanie
honorowych dawców krwi.
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Oddział Okręgowy w
Olsztynie

OT1.CO1.CSa.Z1
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu akcji poboru krwi
w celu pozyskania nowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzono działalność edukacyjno-informacyjną oraz
wykonywano badania w kierunku HIV/AIDS. Razem uzbierano
322 020 ml krwi.

ogół społeczeństwa: 5000/904

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi - 22

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4200,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 4200,00

578

HIV/AIDS - czy na pewno to nie mój p
roblem
—————————————————
Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki
im. Dobrego Pasterza

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach zadania przeprowadzono akcje edukacyjne w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
pedagogów szkolnych. Przeprowadzono w 9 szkołach lekcje
poglądowe oraz zorganizowano międzyszkolny konkurs mający
na celu przybliżenie wiedzy na temat HIV/AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1778

liczba szkoleń/działań: 80
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozdanych ulotek - 3 000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
14000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 14000,00

579

HIV/AIDS - warsztaty dla dzieci i młod
zieży
—————————————————
Caritas Diecezji Ełckiej

OT1.CO1.CSa.Z3
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu dla dzieci i
młodzieży warsztatów edukacyjnych dotyczących zagadnień
HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /100

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 5000,00

580

Oddaj krew - sprawdź czy jesteś zdro
wy
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Oddział Okręgowy w
Olsztynie

OT1.CO1.CSa.Z3
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu otwartych akcji
poboru krwi w naszym województwie ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców z terenów wiejskich. Podczas akcji
prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne wśród
społeczeństwa oraz wykonywane były badania w kierunku
HIV/AIDS. Łącznie uzbierano 734 722 mi krwi.

ogół społeczeństwa: /1647

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
akcji poboru krwi - 54

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 5000,00

581

Rozszerzenie działalności oświatowowychowawczej i informacyjnej w
zakresie edukacji zdrowotnej olimpiady promocji zdrowego stylu
życia PCK
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Oddział Okręgowy w
Olsztynie

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/2500
Realizacja zadania polegała na organizowaniu w województwie
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/2453
warmińsko-mazurskim olimpiady wiedzy o zdrowiu z
Razem: 5000/4953
uwzględnieniem zagadnień dotyczących HIV/AIDS wśród
młodzieży szkolnej. Celem olimpiady było promowanie zdrowego
stylu życia, swoim działaniem obejmowała cztery etapy: eliminacje
szkolne, rejonowe, wojewódzkie oraz olimpiada krajowa. Łącznie
w olimpiadzie uczestniczyli uczniowie z 239 szkół województwa
warmińsko-mazurskiego.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
Marszałek: 2800,00

Razem:
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31 000,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

582

Wsparcie organizacji etapu
wojewódzkiego konkursu WSSE w
Poznaniu w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazj
alnych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież powyżej 15 r.ż.: 35/35
Sfinansowano nagrody dla laureatów, organizację uroczystości ich
wręczenia oraz druk zakładek do książek z najlepszą pracą
nagrodzoną w konkursie, które zostały rozdystrybuowane do
wszystkich bibliotek szkolnych w Wielkopolsce.

liczba odbiorców: 35
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 35

583

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z
zakresu zwalczania AIDS i
zapobiegania HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

OT1.CO2.CSc.Z1
organizacje pozarządowe: 1/1
Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w
Poznaniu pozwoliło na:
- zwiększenie dostępu do badań dla mieszkańców Wielkopolski
spoza Poznania (dyżury w Koninie)
- efektywniejszą promocję funkcjonowania PKD w Wielkopolsce
(kampania medialna - citylighty, plakaty, ulotki, strona internetowa,
artykuły w mass-mediach)
- przebadanie dodatkowych 433 osób (395 w Poznaniu i 38 w
Koninie).

liczba odbiorców: 433

584

Udział w pracach Europejskiej grupy
na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

OT4.CO1.CSa.Z1
Stałe uczestnictwo w pracach grupy za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie akcesu i zakwalifikowanie
do europejskiego projektu "Joint Action on Improving Quality in
HIV Prevention", którego koordynatorem jest Społeczny Komitet
ds. AIDS, realizowanego w latach 2013-2015.
Udział w konferencji "2nd International Conference for the Social
Sciences and Humanities in HIV - KNOWING PRACTICES", w
dniach 7-10.07.2013r w Paryżu. Konferencja poświęcona była
zagadnieniom profilaktyki HIV i zwalczania AIDS w kontekście
psychospołecznego wymiaru zdrowia i poprawy jakości. Celem
tego przedsięwzięcia było umożliwienie profesjonalistom z
zakresu zdrowia publicznego zapoznania się z najnowszymi
trendami w zakresie ograniczania skutków epidemii HIV/AIDS w
Europie i na świecie oraz interaktywnej wymiany doświadczeń i
przykładów dobrych praktyk, modelowych rozwiązań oraz
narzędzi w tym zakresie.

liczba inicjatyw z udziałem Polski:
1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4614,83
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

52 331,82

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1
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Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
13716,99

Planowana kwota:
34000,00
Wydatkowana kwota:
34000,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

585

Konferencja pt. "Forum dla Młodzieży
z okazji Światowego Dnia AIDS"
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/400
Konferencja, wzorem lat ubiegłych była organizowana z Okazji
Światowego Dnia AIDS. Odbyła się 29 listopada 2013 r. w I
Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w
Szczecinie. W konferencji uczestniczyli także uczniowie z VI i XII
Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, łącznie 400 osób.
Konferencji towarzyszyły stoiska edukacyjno-promocyjne nt. HIV i
AIDS obsługiwane przez przedstawicieli SP WSZ, Stowarzyszenie
DADU, Wojewódzką i Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Szczecinie.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 400
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 405,00

586

Organizacja akcji pn. "Tramwaj
profilaktyczny HIV"
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z4
Realizacja przedsięwzięcia polegała na wynajęciu zabytkowego
tramwaju od firmy Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. i
przeprowadzeniu w nim akcji edukacyjno-promocyjnej nt.
zapobiegania HIV. Tramwaj przejechał ulicami Szczecina w
dniach 19 i 26 października 2013 r. Pojazd był oplakatowany
banerem z nazwą programu i plakatami o tematyce dotyczącej
HIV. Podczas przejazdu (po 5 godzin dziennie) przeprowadzano
rozmowy i konkursy, rozdawano ulotki, prezerwatywy.

ogół społeczeństwa: 500/800

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 800
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
8500,00

587

Wydruk i dystrybucja plakatów i ulotek
nt. profilaktyki HIV
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO2.CSa.Z1
Projekty ulotek i plakatów zostały przygotowane w wyniku
konkursu nt. profilaktyki HIV/AIDS przeprowadzonego wśród
młodzieży licealnej. Najlepsze prace zostały wydrukowane i
rozpowszechnione podczas szkoleń, konferencji, akcji
profilaktycznych, a także w szkołach i placówkach opieki
zdrowotnej.

ogół społeczeństwa: 1000/2000

nakład: 2000

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6500,00

588

Zorganizowanie dodatkowego
tymczasowego Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO2.CSc.Z1
ogół społeczeństwa: 300/202
Działalność PKD odbywała się w okresie od 14.09. do 28.11.2013
r. w godzinach popołudniowych. Krew do testowania pobierano w
gabinecie zabiegowym Poradni Nabytych Niedoborów
Immunologicznych przy ul. Broniewskiego12 SP Wojewódzkiego
Szpitala Zepolonego w Szczecinie. Konsultacje przed badaniem
były przeprowadzane w pomieszczeniach Poradni. Wykonano
łącznie 202 przeciwciał anty-HIV COMBI (Ag/Ab). Wśród
wykonanych badań nie stwierdzono nowych zakażeń.
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liczba zakładów opieki
zdrowotnej: 1
liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 202

Planowana kwota:
11000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 740,00

589

Przeprowadzenie szkoleń
pn."Świadomy pracownik-bezpieczne
środowisko pracy"
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT2.CO1.CSa.Z1
Szkolenia na temat ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową i drogą krwi przeprowadzono dla 200 pracowników,
w tym 110 pracowników medycznych w Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki
zdrowotnej &#8222;Zdroje&#8221; w Szczecinie, 45 policjantów
Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Szczecin-Pogodno,
Niebuszewo, Śródmieście i Dąbie w Szczecinie oraz 45
nauczycieli szczecińskich szkół: I-go Liceum
Ogólnokształcącego, XIV Liceum Ogólnokształcącego,
Gimnazjum nr 18, Zespół Szkół nr 1, nr 9, nr 10. Podczas
szkolenia uczestnicy otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne
nt. profilakatyki HIV.

pracownicy ochrony zdrowia: 100/110
pracownicy oświaty: 50/45
służby mundurowe: /45
Razem: 150/200

liczba zrealizowanych projektów:
8
liczba odbiorców projektu: 200
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 200

Razem:
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Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
17900,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 1090,00

54 900,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

590

Zoragnizowanie i przeprowadzenie
OT1.CO1.CSa.Z3
cyklu szkoleń dla następujących
Przeprowadzono 20 szkoleń.
adresatów: personel medyczny
(lekarze POZ, pielęgniarki), osoby
podejmujące ryzykowne zachowania
seksualne, pracownicy firm
realizujących duże kontrakty
budowlane na terenie Dolnego
Śląska, młodzież szkolna, personel
zakładu karnego.
—————————————————
Stowarzyszenie "Podwale Siedem".
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych.
Zespół profilaktyczny przy DUW

młodzież powyżej 15 r.ż.: 90/90
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
150/150
osoby powyżej 50 r.ż.: 60/60
osoby przed inicjacją seksualną:
45/45
personel służby zdrowia: 160/160
Razem: 505/505

591

Organizacja punktu konsultacyjnoOT2.CO2.CSa.Z1
diagnostycznego w Wałbrzychu
Organizacja punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Wałbrzychu
—————————————————
Stowarzyszenie "Podwale Siedem".
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych,
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
240/360
osoby aktywne seksualnie: 240/360
osoby narażone na zakażenie HIV.:
240/360
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 200/340
Razem: 920/1420

592

Stała współpraca ze
Stowarzyszeniem "Plus Minus" w
zakresie zapewnienia osobom
żyjących z HIV możliwości kontaktu z
lekarzem specjalistą, psychologiem,
terapeutą, wolontariuszami spośród
osób zakażonych.
—————————————————
Stowarzyszenie "Plus Minus", Katedra
i Klinika Chorób Zakaźnych

ich rodziny i bliscy: 80/70
osoby zakażone HIV: 70/50
Razem: 150/120

OT3.CO1.CSa.Z5
Stała współpraca ze Stowarzyszeniem "Plus Minus" w zakresie
zapewnienia osobom żyjących z HIV możliwości kontaktu z
lekarzem specjalistą, psychologiem, terapeutą, wolontariuszami
spośród osób zakażonych.

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

593

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
1. Wsparcie działalności punktów
OT1.CO2.CSc.Z3
konsultacyjno-diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście.
2. Wspieranie działań profilaktycznych
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
poprzez edukację wybranych grup
zawodowych i społecznych.
3. Monitoring działań profilaktycznych
na terenie województwa kujawsko-po
morskiego.
—————————————————
Wojewoda Kujawsko - Pomorski

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Wojewoda: 0,00
PIS: 0,00
Marszałek: 0,00
Razem:
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50 000,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

594

Organizacja konferencji informacyjno- OT1.CO1.CSa.Z3
szkoleniowej dla przedstawicieli
administracji rządowej i
samorządowej, organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów z terenu województwa
lubelskiego zajmujących się
problematyką HIV/AIDS.
—————————————————
Towarzystwo "NOWA KUŹNIA" w
Lublinie

Przedstawiciele podmiotów
zajmujacych się problematyką
HIV/AIDS: 40/42

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

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

595

Wspieranie działań profilaktycznych w OT1.CO1.CSa.Z3
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację wybranych grup
zawodowych i społecznych.
—————————————————
Proradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień MONAR w Lublinie,
TRiPDU' Powr z U" w Lublinie,
"AGAPE" w Lublinie

pracownicy służby zdrowia, studenci,
służby mundurowe: 200/500

liczba szkoleń/działań: 25
liczba odbiorców: 500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat

596

Wsparcie działalnosci punktów
OT1.CO2.CSc.Z3
konsultacyjno-diagnostycznych na
terenie województwa lubelskiego,
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście.
—————————————————
Katolickie Stowaszyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym "AGAPE" w
Lublinie

ogół społeczeństwa: 400/462

liczba podjętych działań/inicjatyw:
450

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra

Razem:

41 000,00
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Data wygenerowania: 2014-09-02

Lubuski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

597

Aktualizacja informacji w zakresie
przeciwdziałania HIV/AIDS
—————————————————
Wojewoda Lubuski

OT1.CO2.CSa.Z1
Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS na
stronie internetowej Wojewody Lubuskiego - zamieszczenie
informacji o kampanii do środowisk medycznych "Znam
rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zapobiegania AIDS.
Zalecam test na HIV" oraz zamieszczenie informacji na temat
Światowego Dnia Walki z AIDS.

ogół społeczeństwa

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

598

Informacja o punktach konsultacyjno diagnostycznych na terenie
województwa lubuskiego.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

OT1.CO2.CSc.Z3
Aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Wojewody Lubuskiego na temat dostępności do punktów
konsultacyjno - diagnostycznych na terenie województwa
lubuskiego.

ogół społeczeństwa

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

599

Udział pracownika Lubuskiego Urzędu OT5.CO1.CSb.Z2
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Planowanie wspólnych działań, sporządzanie harmonogramów i
pracach Zespołu Koordynującego
sprawozdań z realizacji programu.
realizację Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w Województwie Lu
buskim.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

zespoły wojewódzkie
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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:

0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Łódzki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

600

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat OT1.CO1.CSa.Z3
HIV/AIDS
celem zadania jest podwyższenie poziomu wiedzy na temat
————————————————— HIV/AIDS wśród różnych grup społecznych.
Fundacja "Arka Nadziei", PTOZ
Oddział Terenowy w Łodzi, MSP
"Słyszę Serce", Wojewoda Łódzki

młodzież poniżej 15 r.ż.: /215
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1800/565
studenci i absolwenci pedagogiki i
psychologii: /80
Razem: 1800/860

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 58
Planowana kwota:
liczba odbiorców: 860
62000,00
liczba podmiotów realizujących
Wydatkowana kwota:
zadanie: 3
57180,00
Wskaźnik dodatkowy 1: W
Wsparcie z innych źródeł:
ramach zadania przeprowadzono
pozafinansowe - kadra
warsztaty z zakresu wiedzy na
pozafinansowe - wolontariat
temat HIV/AIDS dla uczniów szkół
NGO: 8152,00
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych,
pomaturalnych, policealnych oraz
uczelni publicznych i
niepublicznych.
Razem:
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57 180,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Małopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

601

1. Współpraca z jednostkami
samorządu terytorialnego
województwa małopolskiego w
zakresie podniesienia poziomu wiedzy
społeczeństwa na temat HIV/AIDS.
2. Włączenie się w Ogólnopolskie
Kampanie organizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.
3. Włączanie się w
wojewódzkie/regionalne działania
podejmowane w zakresie tematyki
HIV/AIDS np. kampanie społeczne,
warsztaty, szkolenia, itp.
4. Udział pracowników MUW w
spotkaniach dotyczących tematyki
HIV/AIDS organizowanych przez
instytucje zewnętrzne.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

OT1.CO1.CSa.Z2
1. Współpraca z przedstawicielami podmiotów powołanych do
pracy w Zespole ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim
celem realizacji zadań ustalonych w harmonogramie pracy.
2. Współorganizacja konferencji pt. "Zakażenia HIV i choroba
AIDS - co powinni wiedzieć pracownicy medyczni", zrealizowanej
w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS dla pracowników
podmiotów działalności leczniczej i inspekcji sanitarnej.
Konferencja odbyła się 5 listopada 2013 r. w sali obrad Rady
Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.

organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy inspekcji sanitarnej

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
Planowana kwota: 400,00
podmiotów współpracujących w
Wydatkowana kwota: 51,00
realizacji Programu: 8
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pozafinansowe - lokal
uczestników konferencji: 260 osób zadanie realizowane przez
(pielęgniarki, położne, ratownicy
pracownika w ramach etatu
medyczni oraz pracownicy
inspekcji sanitarnej)

602

1. Opracowanie i bieżąca aktualizacja
materiałów w zakresie HIV/AIDS na
stronie internetowej MUW w Krakowie
w zakładce ZDROWIE.
2. Dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
wydawanych przez KC ds. AIDS.
3. Włączenie się w prowadzenie
działań edukacyjnych w zakresie
HIV/AIDS wśród szkół promujących
zdrowie w ramach pracy w
Wojewódzkim Zespole Wspierającym
Szkoły Promujące Zdrowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

OT1.CO2.CSa.Z1
1. Aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka
Zdrowie, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
2. Współpraca z przedstawicielami podmiotów powołanych do
pracy w Wojewódzkim Zespole Wspierającym Szkoły Promujące
Zdrowie w województwie małopolskim.

ogół społeczeństwa
przedstawiciele administracji
samorządowej

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
Planowana kwota: 0,00
podmiotów współpracujących w
Wydatkowana kwota: 0,00
realizacji zadań dotyczących szkół
Wsparcie z innych źródeł:
promujących zdrowie - 8
zadanie realizowane przez
Wskaźnik dodatkowy 1:
pracownika w ramach etatu
odnotowano 1074 wejść na stronę
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS
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Finansowanie
Pozostałe

603

Promocja na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w zakładce
ZDROWIE Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

604

1. Włączenie się do pracy 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.

OT1.CO2.CSc.Z3
Promocja na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, w zakładce Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,
Punktów Konsultacyjno - Diagnostycznych prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV. W 2013 r.
odnotowano 1074 wejść w zakładkę Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

OT5.CO1.CSb.Z2
1. 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 r. celem
realizacji zadań określonych Harmonogramie Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanym na lata 2012-2016.
2. Wojewoda Małopolski Zarządzeniem z dnia 21 września 2013
r. wydał zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Zespołu do
spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim. Zmiana
Zarządzenia wynikła z konieczności doprecyzowania zapisów
dotyczących uprawnienia Przewodniczącego Zespołu poprzez
————————————————— dodanie upoważnienia do zawierania nieodpłatnych umów,
Małopolski Urząd Wojewódzki w
porozumień, które będą służyły realizacji zadań Zespołu, po
Krakowie
uzyskaniu wcześniejszej pisemnej akceptacji członków zespołu.
3. Udział w 4 spotkaniach Zespołu ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim.
4. Przeprowadzenie przez Wydział Polityki Społecznej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 31 kontroli
podmiotów działalności leczniczej w temacie prawidłowości
funkcjonowania podmiotów z uwzględnieniem organizacji
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i
położnictwa. Listy kontrolne wypełniane przez kontrolowane
podmioty lecznicze zawierały m.in. pytania dotyczące udzielania
przez lekarzy informacji kobietom w ciąży o możliwości
wykonywania badań w kierunku zakażenia wirusem HIV, bez
ponoszenia opłat oraz zlecania przez lekarzy kobietom w ciąży
ww. badań.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 1074 wejść na stronę
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS
realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie
podmioty działalności leczniczej,
kobiety w ciąży

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
Planowana kwota: 120,00
podmiotów współpracujących w
Wydatkowana kwota: 52,20
realizacji Programu: 8
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
zadanie realizowane przez
podmiotów działalności leczniczej, pracownika w ramach etatu
w których przeprowadzono
kontrole:31

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

103,20

Data wygenerowania: 2014-09-02

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

605

Zorganizowanie 6 imprez
plenerowych z udziałem organizacji
pozarządowych (pikniki zdrowia) na
terenie Mazowsza, współorganizacja
Korowodu Wolskiego
—————————————————
Mazowiecki Urzą Wojewódzki

OT1.CO2.CSa.Z1
Umożliwienie zorganizowania stanowisk edukacyjnoinformacyjnych przez Fundację Edukacji Społecznej,
Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV "Pozytywni w Tęczy"

ogół społeczeństwa: /700

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

606

Podejmowanie działań w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

OT5.CO1.CSb.Z2
1. Zorganizowanie 4 posiedzeń Zespołu;
2. Zebranie materiałów do wojewódzkiego opracowania dot.
HIV/AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS: 2/2
realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie: 27/32
Razem: 29/34

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

607

Udostępnienie informacji na temat
placówek świadczących pomoc dla
osób żyjących z HIV/AIDS
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

OT5.CO1.CSc.Z2
1.Wykaz instytucji udzielających pomocy prawnej i
psychospołecznej na terenie m. st. Warszawy
2. Wykaz organizacji pozarządowych
3. Wykaz organizacji rządowych
4. Wykaz ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy
5. Wykaz punktów konsultacyjno-diagnostycznych

podmioty realizujące Program na
poziomie gmin
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Wskaźnik dodatkowy 1: 860 wejść
na stronę

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

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Opolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

608

Włączanie się w kampanie medialne
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
w tym dystrybuowanie materiałów edu
kacyjnych,
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
pracownicy mediów

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

609

Współdziałanie w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS o Zapobiegania Zakażeniom
HIV ,
—————————————————
Wojewódzki Zespół ds.
realizacjiKrajowego Programu
Zwalczania AIDS o Zapobiegania
Zakażeniom HIV

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów

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

610

Promowanie Punktu Konsultacyjno20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Diagnostycznego w Opolu,
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
ogółem: 500/483
Razem: 500/483

611

Prowadzenie na stronie Wydziału
20.1.2.5.OT2.CO3.CSa.Z1
Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
zakładki dotyczącej HIV/AIDS.
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki

osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci),
osoby pozbawione wolności
pary o różnym statusie serologicznym,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne
osoby świadczące usługi seksualne
żołnierze wyjeżdżający na misje

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z2
Współdziałanie w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zwalczania AIDS o Zapobiegania
Zakażeniom HIV w organizacji Konkursu dla młodzieży
promującego bezpieczne zachowania,
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liczba klientów PKD: 483
liczba wykonanych testów: 483

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

612

Działania związane ze Światowym
Dniem AIDS,
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki

20.1.2.5.OT5.CO1.CSc.Z4
realizatorzy Programu
Opracowanie artykułów do lokalnej prasy w związku z Światowym wydawnictwa
Dniem AIDS oraz umieszczenie w holu urzędu flagi z
zespoły wojewódzkie
emblematem czerwonej kokardy jako znak jedności z chorymi na
AIDS,

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

STRONA 243 z 277

0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

613

Współpraca z partnerami, których
przedstawiciele tworzą Zespół ds.
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

OT2.CO1.CSa.Z2
Wewnętrzne doszkalanie funkcjonariuszy policji przez KWP w
Rzeszowie w temacie HIV/AIDS, w ramach działań prewencyjnych
nt uzależnień "pogadanki" z uczniami, rodzicami i nauczycielami
(osoby podejmujące ryzykowne zachowania+pracownicy oświaty
= razem grupa 3500 osób)

614

Dystrybucja materiałów informacyjno- OT2.CO3.CSa.Z1
edukacyjnych dot. HIV/AIDS.
Konkurs plastyczny o tematyce AIDS, konkurs plastyczny w
Współorganizacja akcji informacyjno- ramach światowego dnia AIDS
edukacyjnych oraz konkursów i
programów profilaktycznych.
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Finansowanie
Pozostałe

osoby aktywne seksualnie: 100/
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 100/
pracownicy oświaty
funkcjonariusze policji: /1000
Razem: 200/1000

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

dzieci, młodzież szkolna: /386

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

OT1.CO1.CSa.Z2
udział w jury konkursu (w 2 etapach) na wykonanie piosenki
MAT- Miłość Akceptacja Tolerancja, skierowanego do młodzieży
ponadgimnazjalnej

Finansowanie
Pozostałe

615

Konkurs na wykonanie piosenki MATMiłość Akceptacja Tolerancja
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

pracownicy oświaty: 20/
młodziez ponadgimnazjalna woj.
podlaskiego: 450/
Razem: 470/

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

616

Udział w pracach Wojewódzkiego
OT1.CO1.CSa.Z2
Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Zadania wynikajace z ustaleń podczas spotkań roboczych
Programu Zapobiegania Zakażeniom Wojewódzkiego Zespołu
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

członkowie zespołu

617

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o
HIV/AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

OT1.CO1.CSa.Z2
Współudział w organizacji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
HIV/AIDS skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej woj.
podlaskiego

młodzież: 1698/

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

618

Przekazywanie informacji
dotyczacych problematyki HIV/AIDS
jednostkom samorządu terytorialnego
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

OT1.CO2.CSa.Z1
Przekazywanie drogą elektroniczą informacji dotyczących
problematyki HIV/AIDS otrzymywanych z Krajowego Centrum
ds.AIDS (e- kontra)

ogół społeczeństwa
jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

619

Dystrybucja materiałów edukacyjnych OT1.CO1.CSa.Z1
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Nowym Dworze
Gdańskim

ogół społeczeństwa: /3000

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

620

Ekspozycje informacyjno OT1.CO1.CSa.Z1
edukacyjne, gazetki ścienne ,
przekazywanie informacji do mediów
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Nowym Dworze
Gdańskim

ogół społeczeństwa: /2000

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

621

Profilaktyka w śród uczniów w ramach OT1.CO1.CSa.Z1
godzin wychowawczych , gazetki
ścienne , konkursy, w tym konkurs
powiatowy i wojewódzki, Małe Formy
Teatralne, warsztaty nt. zachowań
ryzykownych w Ośrodku Leczenia
Uzależnień w Wandzinie
—————————————————
Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Tczewie , Starostwo
powiatowe,szkoły

Uczniowie powiatu tczewskiego
nauczyciele, rodzice: /2725

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

622

Udzielanie i rozpowszechnienie inform OT1.CO1.CSa.Z1
acji
—————————————————
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
w Damienicy

Społeczność lokalna , dzieci ,
młodzież , dorośli: /550

623

Zajęcia w szkołach dotyczące
OT1.CO1.CSa.Z1
profilaktyki, pogadanki na godzinach
wychowawczych w klasach
gimnazjalnych na temat zwalczania
AIDS i zapobiegania Zakażeniom HI
V
—————————————————
Zakład Oświaty w Kościerzynnie

młodzież szkolna i osoby przed
inicjacją seksualną : /453
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

624

Zwiększenie dostępu do systemu
OT1.CO1.CSa.Z1
informacyjnego wykorzystując
biuletyny informacyjne, materiały
informacyjno - edukacyjne
—————————————————
Gminna Komisja , Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,Osrodek
Zdrowia

ogól społeczeństwa: /1000

625

realizacja warsztatów edukacyjno OT1.CO1.CSa.Z1
informacyjnych ,Realizacja programu
pracy ulicznej .Prowadzenie (
dyskotekach) systemu programu ,,
partyworking. Kontynuacja
działalności istniejącego systemu
informacyjnego ( punktu informacyjny
) Organizacja i przeprowadzenie
kampanii informacyjno- edukacyjnej ,,
Bezpieczne Gruchanie"
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom
Nadziei,Czyste Dźwięki,Ośrodek
Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień
SPZOZ w Sopocie

Mieszkancy Sopotu , osoby
przebywające w miescie np turyści :
/10000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 103000,00

626

Działania edukacyjne w zakresie
OT1.CO1.CSa.Z3
ochrony przed zakażeniami
przenoszonym droga
płciowa,pogadanki szkolne , konkursy
szkolne jak i powiatowe, wykonanie
gazetek ściennych , ulotek
podniesienie akceptacji społecznej
wobec osób żyjących z HIV/Aids oraz
ich rodzin i bliskich
—————————————————
Szkoły powiatu kwidzyńskiego

Uczniowie powiatu kwidzyńskiego :
/2734

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

627

Edukacja poprzez prelekcję ,
OT1.CO1.CSa.Z3
warsztaty , pogadanki w ramach
godzin wychowawczych ,profilaktyka
zapobiegania chorobą przenoszonym
drogą z uwzględnieniem HIV,konkurs
Małych Form Teatralnych ,dystrybucja
materiałów edukacyjnych,
—————————————————
Szkoły z terenu powiatu Stargardu
Gdańskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /527
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1156
Młodzież ucząca się w szkołach
powiatu Stargardu Gdańskiego: /2350
Razem: /4033

628

Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami HIV/Aids
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Wejherowie

629

Edukacyjno- profilaktyczny program ,, OT1.CO1.CSa.Z3
Porozmawiajmy o Aids"
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Człuchowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /998
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1115
Razem: /2113

630

Festyn prozdrowotny
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Człuchowie
Gmina Miejska Człuchów

Społeczność lokalna , dzieci ,
młodzież , dorośli: /800

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: /500
Inicjowanie i koordynowanie działan z zakresu profilaktyki
ogól społeczeństwa: /3500
HIV/Aids w szkołach ponadpodstawowych , dystrybucja
Razem: /4000
materiałów ed, pomoc merytoryczna i metodyczna przy realizacji
zadań z zakresu profilaktyki HIV/Aids, Organizowanie obchodów
Światowego Dnia Walki z AIDS, przegląd form scenicznych o
tematyce HIV/Aids dla szkół ponadgimnazjalnych, współudział w
kampaniach medialnych związanych z profilaktyką HIV/Aids
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2819,87
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
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 100,00
Starostwo Powiatowe:
1000,00
Urząd Miasta: 900,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00
PIS: 400,00
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 300,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 80000,00
PIS: 200,00
Urząd Miasta: 200,00

631

Narady i szkolenia dla pedagogów,
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
nauczycieli, pielęgniarek środowiska
nauczania i wychowania, służby mun
durowych
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Człuchowie

nauczycieli pielęgniarek środowiska
szkolnego , służby mundu: /50

632

Organizacja corocznego
OT1.CO1.CSa.Z3
Powiatowego Konkursu wiedzy o
HIV/AIDS dla uczniów szkół ponad
gimnazjalnych
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kwidzynie ,
Starostow Powiatowe

młodzież powyżej 15 r.ż.: /21

633

Organizacja kampanii medialnych ,
OT1.CO1.CSa.Z3
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych ,
zgodnie z potrzebami , 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 i ich rodzin,
wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS.
—————————————————
Szkoły powiatu koscierskiego

Uczniowie powiatu kościerskiego:
/2183

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

634

Organizacja narad, konkursów
OT1.CO1.CSa.Z3
wiedzy o HIV/Aids
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Nowym Dworze
Gdańskim

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
nauczyciele , pielegniarki

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 100,00
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 200,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
600,00

635

Organizowanie kampanii medialnych OT1.CO1.CSa.Z3
skierowanych do odpowiednio
wybranych grup docelowych zgodnie
z potrzebami: wydawanie i
dystrybucja materiałów informacyjno
-edukacyjnych przeznaczonych dla
kobiet i ich partnerów , edukacja w
zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i drogą
krwi w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji psychoakt
ywnych.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bytowie

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /538
Społeczność lokalna : /1508
Razem: /2046

636

Organizowanie kampanii medialnych OT1.CO1.CSa.Z3
skierowanych do odpowiednich grup
docelowych, realizacja szkolnych
programów edukacyjnych i
profilaktycznych - realizacja treści
programowych w ramach zajęci
lekcyjnych , zajęcia prowadzone w
ramach godzin wychowawczych
udział w konkursach lokalnych jak i
wojewódzkich wiedzy o Aids
—————————————————
Szkoły powiatu kwidzyńskiego

Uczniowie powiatu kwidzyńskiego:
/3210

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
Starostwo Powiatowe:
600,00
Urząd Miasta: 42000,00
Urząd Gminy: 8375,00

637

Prezentacja multimedialna, konkursy, OT1.CO1.CSa.Z3
gazetki program edukacyjny dla
młodzieży w wieku 16-24 lat,
obchody światowego dnia aids
—————————————————
Szkoły powiatu chojnickego

Młodzież powiatu chojnickiego : /2720

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4250,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Gminy: 700,00

638

Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 201 OT1.CO1.CSa.Z3
3
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Młodzież szkolna : /1050
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
400,00
Urząd Miasta: 700,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
19583,89
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 603,00
Urząd Miasta: 18980,00

639

Profilaktyka prozdrowotna - HIV, Aids- OT1.CO1.CSa.Z3
Stop
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Mlaborku

Młódzież szkół gimnazjalnych z
terenu Miasta Malborka: /700

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1040,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 700,00

640

Profilaktyka, działalność edukacyjna z OT1.CO1.CSa.Z3
zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych , przeciwdziałania
narkomani zapobieganiu zakażeniom
HIV przez edukację
—————————————————
Gmina Stary Targ

uczniowie szkół w Strarym Targu

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

641

Program profilaktyczne HIV,AIDS
OT1.CO1.CSa.Z3
,ryzyko samobójstw i samouszkodzeń
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Chojnicach

Pedagodzy szkolni: /24

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

642

Prowadzenie profilaktycznej
OT1.CO1.CSa.Z3
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii
—————————————————
Centrum Profilaktyki i Terapi
Uzalenień w Malborku

młodzież powyżej 15 r.ż.: /40
Społeczność lokalna , dzieci ,
młodzież , dorośli
Razem: /40

643

Przegląd Małych Form Teatralnych
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Starostwo Powiatotowe w
Kościerzynie ,PSSe w Koscierzynie ,
Urząd Miasta Kościerzyna

uczniowie szkół ponadpodstawowych
w powiecie kosierskim: /300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 500,00

644

Przeprowadzenie warsztatów zajęć
OT1.CO1.CSa.Z3
edukacyjnych konkursu wiedzy
wiedzy nt. HIV/Aids dla młodzieży
gdańskich szkól gimnazialnych
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

młodzież poniżej 15 r.ż.: /100
mło
Razem: /100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 29,00
Urząd Miasta: 2000,00

STRONA 254 z 277

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

645

V Miejsko -Powiatowa Olimpiada z
OT1.CO1.CSa.Z3
wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Liceum Ogólnokształcące nr 4
Słupsku

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 426,00

646

Współorganizowanie konkursu wiedzy OT1.CO1.CSa.Z3
o HIV /Aids
—————————————————
Starostwo Powiatotowe w Sztumie

Uczniowie szkól ponadgimnazialnych
w Sztumie

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

647

Zmniejszenie zachowań ryzykownych OT1.CO1.CSa.Z3
wśród młodzieży , organizacja
pogadanek , prelekcji , pokazów
multimedialnych mających za zadanie
podniesienie wiedzy , akceptacji
wobec osób żyjących z HIV /Aids .
—————————————————
Szkoły z terenu miasta i gminy
powiatu wjherowskiego

Uczniowie powiatu wejherowskiego:
/1518

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

648

wystawa prac plastycznych w
OT1.CO1.CSa.Z3
świetlicy szkolnej na Światowy Dzień
Walki z Aids lekcje wychowawcze ,
gazetki ścienne, konkursy ,
dystrybucja materiałów , szkolny
program profilaktyczny.
—————————————————
Szkoły z terenu miasta i gminy
powiatu lęborskiego

Uczniowie powiatu lęborskiego na
wszystkich poźomach nauczania :
/5874

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 1300,00
Sponsor prywatny: 100,00
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Konkurs wiedzy na temat HIV/Aids ,
OT1.CO1.CSa.Z4
VII Powiatowy Przegląd Małych Form
Teatralnych
—————————————————
Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Tczewie , Starostwo
powiatowe

młodzież poniżej 15 r.ż.: /150
młodzież powyżej 15 r.ż.: /100
Razem: /250

650

Miejsko - Powiatowa Olimpiada
Wiedzy o HIV/Aids dla uczniów szkół
gimnazjalnych miasta Słupska i
powiatu słupskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: /37

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
385,00

OT1.CO1.CSa.Z4
popularyzacja wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV /Aids

—————————————————
Starostwo Powiatowe w Slupsku,
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Słupsku

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 700,00
Starostwo Powiatowe:
1889,00
Urząd Miasta: 800,00

651

Określenie zachowań bezpiecznych i OT1.CO1.CSa.Z4
ryzykownych, promowanie postawy
asertywnej i odpowiedzialności za
własne życie , Uświadomienie
młodzieży z wiązanych z zakażeniem
sie HIV/Aids konkursy profilaktyczne
—————————————————
Szkoły z terenu miasta i gminy Kepice

młodzież poniżej 15 r.ż.: /446

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 2200,00

652

popularyzowanie wiedzy na temat
OT1.CO1.CSa.Z4
zakażeń wirusem HIV/ Aids ,
uświadomienie zagrożeń jakie niesie
zjawisko HIV/AIDS, umożliwienie
nabycia umiejętności
odpowiedzialnego podejmowania
decyzji , przeciwdziałanie
negatywnemu postrzegania ludzi
zakażony oraz kształtowania postaw
tolerancji wobec nich
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy Słupsk

młodzież powyżej 15 r.ż.: /60

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
inne: 300,00
Starostwo Powiatowe:
2200,00
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Dostarczenie informacji uczniom
OT1.CO2.CSa.Z1
powiatu słupskiego na wszystkich
poziomach nauczania w ramach
zajęć w szkołach oraz mieszkańcom
—————————————————
Szkoły z terenu miasta i gminy
powiatu słupskiego

ogół społeczeństwa: /971

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

654

Dystrybucja Informatora Miejskiego
OT1.CO2.CSa.Z1
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bytowie ,, Gdzie szukać pomocy "
—————————————————
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej
w Bytowie

ogół społeczeństwa: /1000

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

655

Konferencje z mediami lokalnymi OT1.CO2.CSa.Z1
artykuły i audycje
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Człuchowie

ogół społeczeństwa: /3500
pracownicy mediów: /11
Razem: /3511

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

656

Podniesienie poziomu wiedzy i
OT1.CO2.CSa.Z1
akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z HIV /Aids , ich rodzin i
bliskich
—————————————————
Urzad Miejski w Brusach

657

Poszerzenie oferty informacyjnej dla
OT1.CO2.CSa.Z1
mieszkańców miasta
—————————————————
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w
Chojnicach

ogół społeczeństwa

658

Umieszczenie informacji na stronie
OT1.CO2.CSa.Z1
internetowej edukacyjno- szkoleniowej

ogół społeczeństwa: /1830

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

—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Człuchowie
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

659

Przeprowadzenie ankiety
OT1.CO2.CSa.Z2
pozwalającej na określenie poziomu
wiedzy uczniów na temat
HIV/AIDS,oraz poziomie ich postaw
wobec ludzi zakażonych
.Zorganizowanie Kampanii
profilaktycznych w miejscach
uczęszczanych prze młodzież.
Sfinansowanie druku oraz
rozpowszechnienie materiałów
profilaktycznych adresowanych do
różnych grup docelowych.
—————————————————
Gmina Cedry .Żuławski Ośrodek
Kultury i Sportu, Zespół Szkół

młodzież poniżej 15 r.ż.: /480
młodzież powyżej 15 r.ż.: /360
ogół społeczeństwa: /500
Razem: /1340

660

Prowadzenie lekcji wychowawczych
OT1.CO2.CSa.Z3
oraz lekcji biologi z młodzieżą na
temat zakażeń HIV
—————————————————
Gmina Kołczygłowy, Gmnina
Parchowo, Gmina Tuchomie ,Gmina
Trzebebielino

młodzież powyżej 15 r.ż.
Uczniowie szkół gminnych : /802
Razem: /802

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

661

Zorganizowanie konkursu wiedzy o
20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z3
HIV /Aids wystawy pogadanki ,
wykonanie gazetek. Edukacja
prowadzona przez pielęgniarki
środowiska nauczania i wychowania
oraz nauczycieli . Bieżąca edukacja
prowadzona przez ginekologów i
pielęgniarki położne kobiet ciężarnyc
h.
—————————————————
Szkoły w Pszczułkach ,Poradnia K ,
Ośrodek Zdrowia w Pszczółkach

młodzież poniżej 15 r.ż.: /185
młodzież powyżej 15 r.ż.: /300
kobiety ciężarne 65: /65
Razem: /550

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 80,00

STRONA 258 z 277

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

662

Promowanie wśród lekarzy
OT1.CO2.CSb.Z1
podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologów i położnych wiedzy o
możliwości wykonania testu w
kierunku zakażeń HIV kobietom w
ciąży jak i planującym ciążę oraz ich p
artnerom
—————————————————
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łęczycy

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /10
położne
Razem: /10

663

Promowanie wśród kobiet i ich
OT1.CO2.CSb.Z1
partnerów informacji o możliwości
wykonania testu na obecność wirusa
HIV
—————————————————
Urząd Miejski w Brusach

kobiety w wieku prokreacyjnym ichi
partnerzy : /4000

664

Udział w planowaniu i realizacji
OT1.CO2.CSd.Z1
szkolnego programu edukacji
zdrowotnej, promowanie zdrowia
przez pielęgniarki, pracowników
PSSE w Gdyni i grono pedagogiczne
w placówkach oswiatowych
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gdyni

Młodzież szkolna na wszystkich
poziomów kształcenia

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

665

Realizacja kampanii informacyjnoOT2.CO1.CSa.Z2
edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
skierowanej do gdańskich studentów
,, Bezpieczne Gruchanie"
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Studenci, ososby podejmujące
aktywność seksualną : /700

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 61,00
Urząd Miasta: 5400,00

666

Anonimowe i bezpłatne testowanie
OT2.CO2.CSa.Z1
krwi w kierunku nosicielstwa HIV w
kierunku nosicielstwa HIV oraz
wymiana igieł i strzykawek
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gdyni

osoby aktywne seksualnie: /333

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

667

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego OT2.CO3.CSa.Z1
dla Młodzieży Uzależnionej w
Starogardzie Gdanskim
—————————————————
Agencja Usług Profilaktycznych
,,Siloe"

osoby stosujące środki
psychoaktywne: /48
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

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

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

668

Grupa terapeutyczna dla osób
OT3.CO1.CSa.Z1
seropozytywnych mieszkańców
Gdańska
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /10

669

Kontynuacja i poszerzenie oferty
OT3.CO1.CSa.Z1
osoby zakażone HIV i ich rodziny w
programowej dla osób zakażonych
Turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i tym 7 dzieci i młodzieży oraz: /26
HIV w zakresie kształtowania postaw ich bliskich mieszkańców Gdanska
samoakceptacji, , zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliżs
zych
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadzieii

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 7662,00
Urząd Miasta: 5300,00

670

kontynuacja i poszerzanie oferty
OT3.CO1.CSa.Z1
programowej dla osób zakażonych
Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych
HIV w zakresie kształtowania postaw mieszkańców Gdanska
samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliżs
zych
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 235,00
Urząd Miasta: 6580,00

671

1) Profilaktyka zakażeń HIV na
OT5.CO1.CSb.Z2
terenie Województwa Pomorskiego
poprzez :
a) ograniczenie rozprzestrzeniania
się zakażeń HIV,
b) zapewnienie odpowiedniego
dostępu do informacji , edukacji i
usług
w zakresie profilaktyki HIV i AIDS.
2) Poprawa życia w sferze
psychospołecznej osób żyjących z
HIV/AIDS, ich
i rodzin i bliskich.
3) Zwiększenie dostępności do
punktów konsultacyjno; diagnostyczny
ch.

zespoły wojewódzkie: /7

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

—————————————————
Pomorski Urząd Wojewódzki
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 216,00
Urząd Miasta: 11740,00

672

Monitoring zadań realizowanych w
OT5.CO1.CSc.Z1
zakresie zapobiegania HIV/ AIDS w
Gdańsku
—————————————————
Urzad Miejski w Gdańsku ,
organizacje pozarzadowe, zespół
wojewódzki

realizatorzy Programu: /1
zespoły wojewódzkie: /1
Razem: /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
Razem:
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30 993,76

Data wygenerowania: 2014-09-02

Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

673

udział w kampanii multimedialnej
OT1.CO1.CSa.Z1
realizowanej przez KC ds. AIDS
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

ogół społeczeństwa: 300/200

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

674

Konferencja "Wakacje 2013"
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
Konferencja nt zagrożeń, zachowań ryzykownych młodzieży w
okresie wakacji. Konferencja skierowana do nauczycieli,
pedagogów, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania,
wychowawców kolonijnych, osób pracującyh z młodzieżą oraz
młodziezy

młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/100

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

Planowana kwota: 700,00
Wydatkowana kwota:
700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

675

Konferencja - Współczesne problemy
HIV/AIDS
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

OT1.CO1.CSa.Z3
Konferencja skierowana do pracowników ochrony zdrowia,
pracowników ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy
rodzinie, domów dziecka, pracowników administracji
samorządowej

pracownicy ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, domy dziecka: 100/69

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 69
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1395,38
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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676

Konferencja - Zakażenia w ochronie
OT1.CO1.CSa.Z3
zdrowia - aktualne zalecenia i
Konferencja adresowana do przedstawicieli ochrony zdrowia procedury postępowania zgodnie z
pielęgniarek, położnych
obowiązującymi przepisami prawa
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

pracownicy ochrony zdrowia: 100/90

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

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
464,74
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

677

warsztaty edukacyjne
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

OT1.CO1.CSa.Z4
tematyka obejmuje zagadnienia związane z problematyką
zakażeń HIV oraz zachorowalnościa na AIDS. Warsztaty
prowadzone sa nowatorska metodą przez przeszkolonych
doradców ds. HIV/ AIDS

młodzież poniżej 15 r.ż.: 25/15

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

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
471,40
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

678

warsztaty edukacyjne
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/17
tematyka obejmuje zagadnienia związane z zakażeniami HIV oraz
zachorowalnościa na AIDS - warsztaty prowadzone nowatorką
metodą przez przeszkolonych doradców HIV/AIDS

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

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
511,56
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

679

warsztaty edukacyjne "HIV/AIDS nie
wybiera ty możesz
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

OT1.CO1.CSa.Z4
warsztaty obejmują zagadnienia związane z zagrożeniami
HIV/AIDS. Warsztaty prowadzone sa nowatorska metodą przez
przeszkolonych doradców ds. HIV/AIDS

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

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne

młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/22
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680

warsztaty edukacyjne nt. HIV AIDS jest problem czy go nie ma?
—————————————————
ŚLĄSKI uRZĄD WOJEWÓDZKI W
KATOWICACH

OT1.CO1.CSa.Z4
tematyka obejmuje zagadnienia związane z zakażeniami HIV,
profilaktyka zakażeń oraz zachorowalnością na AIDS. Warsztaty
prowadzone sa nowatorska metodą przez przeszkolonych
doradców HIV/AIDS

681

prowadzenie działu HIV/AIDS w
ramach strony Wydziału Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

OT1.CO2.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
strona zawiera podstawowe informacje z zakresu aspektó
prawnych, epidemiologicznych, wiedzy merytorycznej, informacji
prasowych. Ponadto przedstawia możliwości leczenia,
wykonywania testów, adresy instytucji działającyh w zakresie
profilaktyki i leczenia HIV/AIDS na terenie województwa śląskiego

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

682

Opracowywanie materiałów
szkoleniowych adresowanych do
róznych grup docelowych i
dystrybucja ich podczas
organizowanych konferencji i warsztat
ów
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

OT1.CO2.CSa.Z2
Opracowywanie materiałów szkoleniowych adresowanych do
róznych grup docelowych i dystrybucja ich podczas
organizowanych konferencji i warsztatów

uczestnicy konferencji, warsztatów:
300/300

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

683

Przekazywanie informacji o
OT1.CO2.CSa.Z2
możliwości bezpłatnego testowania
Przekazywanie informacji o możliwości bezpłatnego testowania
podczas spotkań, szkoleń, konferencji podczas spotkań, szkoleń, konferencji
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

pielęgniarki, położne, pracownicy
pomocy społecznej: 300/300

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

684

opracowywanie gromadzonych
danych dot. sytuacji epidemiologicznej
HIV/AIDS w Polsce z uwzględnieniem
woj. sląskiego
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

dziennikarze
studenci

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

OT5.CO1.CSa.Z2
opracowywanie gromadzonych danych dot. sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce z uwzględnieniem woj.
sląskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 25/23
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liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 23
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
486,36
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

685

Kontakt z przedstawicielami jednostek OT5.CO1.CSc.Z3
administarcji samorządowej w celu
Spotkania dot. realizacji Harmonogramu w ramach Zespołu
określenia mozliwości realizacji zadań Wojewódzkiego
wynikających z Harmonogramu
realizacji Krajowego Programu
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

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
Razem:
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4 229,44

Data wygenerowania: 2014-09-02

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

686

Organizacja Świętokrzyskich Dni Profi
laktyki
—————————————————
organizacja pozarządowa

OT1.CO2.CSa.Z1
akcje propagandowe dla studentów kieleckich uczelni,
zmierzające do przeprowadzenia przez nich anonimowych badań
w kierunku HIV/ AIDS

687

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
OT2.CO3.CSa.Z1
dzieci ulicy: 600/450
————————————————— oddziaływania profilaktyczne w ośrodkach leczenia uzależnień dla
organizacja pozarządowa
narkomanów

Finansowanie
Pozostałe

młodzież poniżej 15 r.ż.
ogół społeczeństwa: 1200/1000
Razem: 1200/1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Razem:
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1 100,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

688

Akcje informacyjno-edukacyjne dla
młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja konkursów z nagrodami, pogadanek, stoisk
informacyjnych, zabaw połączonych z edukacją oraz dystrybucją
materiałów informacyjnych i gadżetów na terenie szkół i ośrodków
szkolno-wychowawczych.

689

Współpraca z poszczególnymi
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
grupami zawodowymi. W 2013 roku
Organizacja szkoleń i konferencji dot. HIV/AIDS ze szczególnym
zorganizowano konferencje
uwzględnienie pracowników medycznych.
skierowane do pracowników
socjalnych, pielęgniarek podstawowej
opieki zdrowotnej, położnych
podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarek środowiska nauczania i
wychowania, pracowników jednostek
samorządów terytorialnych. Podczas
szkoleń uczestnikom przekazano
materiały edukacyjne w zakresie HIV/
AIDS.
—————————————————
Warmińsko- Mazurski Urząd
Wojeówdzki w Olsztynie

poszczegółne grupy zawodowe
pracowników socjalnych, pielęgniarek,
położnych, pracowników JST:
450/450
Razem: 450/450

690

Akcje informacyjno-edukacyjne
skierowane do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Pozyskanie materiałów edukacyjnych
w zakresie HIV/AIDS i przekazanie ich
do Komendy Wojewódzkiej Policji w O
lsztynie.
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojeódzki w Olsztynie

ogół społeczeństwa
dzieci i młodzież województwa
warmińsko-mazurskiego

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z2
1. Przekazanie materiałów edukacyjnych oraz nagród dla
organizatorów konkursów dot. wiedzy o AIDS. Organizatorami
konkursów były pielęgniarki środowsika nauczania i wychowania.
2. Pozyskanie materiałów edukacyjno-informacyjnych i
przekazanie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w
ramach Kampanii "Bezpieczne wakacje".

Finansowanie
Pozostałe

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną
pedagodzy, rodzice

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 450
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Razem:
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Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
4500,00

4 700,00

Data wygenerowania: 2014-09-02

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

691

Współfinansowanie zakładki do
książki dla gimnazjalistów w ramach
organizacji wojewódzkiego konkursu
na logo pn.: Nie daj szansy AIDS
—————————————————
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

OT1.CO1.CSa.Z1
Współfinansowanie zakładki do książki dla gimnazjalistów w
ramach organizacji wojewódzkiego konkursu na logo pn.: Nie daj
szansy AIDS

ogół społeczeństwa
osoby przed inicjacją seksualną

Planowana kwota: 1499,32
Wydatkowana kwota:
1499,32
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

692

Zakup nagród dla gimnazjalistów
wielkpolskich w ramach organizacji
wojewódzkiego konkursu na logo pn.:
Nie daj szansy AIDS

OT1.CO1.CSa.Z1
Zakup nagród dla gimnazjalistów wielkoposkich w ramach
organizacji wojewódzkiego konkursu na logo pn.:Nie daj szansy
AIDS

ogół społeczeństwa
osoby przed inicjacją seksualną

Planowana kwota: 905,97
Wydatkowana kwota:
905,97
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Wielkpolski Urzad Wojewódzki w
Poznaniu
693

Sfinansowanie anonimowych i
bezpłatnych badań testowych w
kierunku HIV wraz z poradnictwem
okołotestowym dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego
—————————————————
Organizacja pozarządowa wybrana w
drodze konkursu ofert.

OT1.CO2.CSc.Z3
Sfinansowanie anonimowych i bezpłatnych badań testowych w
kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla
mieszkańców województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

694

Udzielenie wsparcia psychologiczno terapeutycznego dla osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS mieszkańców województwa wielkopol
skiego
—————————————————
Organizacja pozarządowa wybrana w
drodze konkursu ofert.

OT3.CO1.CSb.Z1
Udzielenie wsparcia psychologiczno - terapeutycznego dla osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich mieszkańców województwa wielkopolskiego.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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12 405,29

Data wygenerowania: 2014-09-02

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2013

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

695

Kampania społeczno - edukacyjna
"Znamy się! Mamy zero szans na HIV
"
—————————————————
Wojewoda Zachodniopomorski/Zacho
dniopomorski Urząd Wojewódzki w
Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z1
Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie począwszy od października 2013 r.
prowadzi Kampanię społeczno - edukacyjną "Znamy się! Mamy
zero szans na HIV", której celem będzie 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.
Kampania jest odpowiedzią na Kampanię UNAIDS "Dążymy do
zera" - zero nowych zakażeń HIV, zero zgonów z powodu AIDS i
zero dyskryminacji.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6818,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 6818,00

696

Wakacycyjna kampania społeczno informacyjna "Pomagam sobie.
Pomagam innym"
—————————————————
Wojewoda Zachodniopomorski/Zacho
dniopomorski Urząd Wojewódzki w
Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z1
osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 1
Wakacyjna kampania społeczna "Pomagam Sobie. Pomagam
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba podmiotów realizujących
innym" jest akcją pilotażową organizowaną przez Wydział Zdrowia hetero-, homo- i biseksualne): /400
zadanie: 2
Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Zachodniopomorskiego. Zapoczątkowana została
poprzez akcję "Błękitny Patrol" podczas, której młodzież aktywnie
uczestniczyła w konkursie z ratownictwa medycznego.
Wśród konkurencji takich jak resuscytacja krążeniowo oddechowa i pierwsza pomoc przedmedyczna znalazło się
postępowanie poekspozycyjne zaznamiające z sytuacjami
narażającymi na zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi w
tym HIV. Jak się okazało wiedza młodych ludzi w tym zakresie jest
niewystarczająca, dlatego postanowiono kontynuować współpracę
w miesiącach letnich, aby dotrzeć do tej grupy osób spędzających
wakacyjny czas nad morzem.
Kampania będzie się koncentrować na wyposażeniu osób
korzystających z kąpielisk w "Pakiet turysty" , w którego skład
wchodzą: maseczka do resuscytacji, gumowe rękawiczki oraz
breloczek z prezerwatywą. Taki zestaw może zagwarantować
bezpieczeństwo podczas niesienia pierwszej pomocy i
zminimalizować ryzykowane zachowania, których skutkiem może
być zakażenie wirusem HIV.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4028,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 4028,00

studenci: /1000
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Finansowanie
Pozostałe

697

Warsztaty dotyczące profilaktyki HIV/
AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
Celem Warsztatów jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat
postępowania w razie zagrożenia zakażenia wirusem HIV oraz
zapoznanie z zasadami antykoncepcji mechanicznej.

studenci: /79

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 79
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
827,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 827,00

698

Warsztaty szkoleniowe
"Zabezpieczam się, bo wiem"
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zrowotnej Oddział Terenowy w
Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
Celem programu jest profilaktyka HIV/AIDS prowadzona poprzez
szkolenia, kierowana do młodzieży. Ponadto szkoleniami zostaną
objęci również studenci, nauczyciele i pedagodzy,Proponowane
szkolenia obejmują elementarną wiedzę z zakresu HIV/AIDS oraz
wykłady o metodach antykoncepcji z podaniem najbardziej
skutecznej w walce z HIV wraz z pokazem i instruktażem.
Szkolenia przeprowadzą wykwalifikowani edukatorzy.
Podsumowaniem warsztatów był konkurs teatralny.
Zadanie realizowane we współpracy z Wojewodą
Zachodniopomorskim od wielu lat.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/
łącznie przeszkolono: /1349
Razem: 600/1349

liczba szkoleń/działań: 63
liczba odbiorców: 1349
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Wojewoda: 8000,00
NGO: 2300,00

699

Żyć świadomie - profilaktyka
HIV/AIDS z elementami edukacji seks
ualnej
—————————————————
Ośrodek Rehabilitacyjno Postresocjalizacyjny w Darżewie Stowarzyszenie Solidarni Plus

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: /689
Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów i nauczycieli
nauczyciele: /80
szkół gimnazjalnych z terenu województwa
Razem: /769
zachodniopomorskiego powiatu koszalińskiego - Gimnazjum w
Bobolicach, Darginii i Manowie, powiatu szczecineckiego Gimnazjum w Grzmiącej, powiatu białogardzkiego: Gimnazjum w
Tychowie i Dobrowie. Całość zadania obejmuje swoim zakresem
kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu
świadomości młodych mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego i pedagogów w zakresie przyczyn, działań
zapobiegawczych, skutków jak również potencjalnych zagrożeń
wynikających
z zagrożenia wirusem HIV. Głównym celem przedsięwzięcia jest
ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV m. in. poprzez
zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i
usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS uczniom i pedagogom
szkół gimnazjalnych z terenu województwa
zachodniopomorskiego.
Zadanie realizowane pierwszy raz przy wsparciu Wojewody
Zachodniopomorskiego.

liczba szkoleń/działań: 43
liczba odbiorców: 769
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
6500,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 6500,00
NGO: 2330,00
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700

Warsztaty szkoleniowe "Profilaktyka
po ekspozycji na zawodowe
zakażenie wirusem HIV"
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Szczecinie

OT1.CO1.CSb.Z2
Jedną z dróg szerzenia się wirusa HIV jest kontakt z materiałami
biologicznymi mogącymi zawierać ilość wystarczającą do
zakażenia, tzn. krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy,
osierdziowy, otrzewnowy, owodniowy. Najbardziej
niebezpiecznym źródłem zarażenia wirusem jest krew. Narażenie
na zakażenie może nastąpić poprzez naruszenie ciągłości skóry
poprzez zakłucie, zadrapanie lub skaleczenie. Z uwagi na
możliwość transmisji wirusa HIV drogą poprzez kontakt z krwią
istnieje konieczność przeszkolenia osób świadczących pomoc i
opiekę społeczną, gdyż beneficjentami ich działań mogą być
osoby zakażone wirusem HIV i chore na AIDS. Program
adresowany jest do pracowników socjalnych, straży granicznej i
służby więziennej.

pracownicy socjalni
służby mundurowe
łącznie przeszkolono: /212
Razem: /212

liczba szkoleń: 11
liczba odbiorców: 212

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4310,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
Wojewoda: 4310,00
NGO: 1750,00

701

Zapobieganie zakażeniom HIV wśród
ogółu społeczeństwa województwa
zachodniopomorskiego
—————————————————
Zachodniopomorski Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża

OT1.CO2.CSa.Z2
Rozdawnictwo materiałów promocyjnych, celem zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, a także udostępnianie
informacji o profilaktyce HIV/AIDS dla uczniów i nauczycieli
szczecińskich szkół oraz mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego poprzez 8 placówek.

ogół społeczeństwa: /1300

Wskaźnik dodatkowy 1: ulotki 900
Wskaźnik dodatkowy 1: długopisy
230
Wskaźnik dodatkowy 1: magnesy
250
Wskaźnik dodatkowy 1:
prezerwatywy 920

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2550,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 2550,00
NGO: 400,00

702

Bezpieczniejsza praca - Świadoma w
pracy - dbam o zdrowie edycja 2013 r.
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

OT2.CO1.CSa.Z1
kobiety prostytuujące się: 100/102
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 seks biznesu stale korzystających
z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko
zakażenia: HIV/AIDS i STI.
Zadanie realizowane we współpracy z Wojewodą
Zachodniopomorskim od wielu lat.

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 102

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
11560,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Wojewoda: 11560,00
NGO: 3951,00

703

Zmniejsz ryzyko zakażenia HIV wykonaj test!
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

OT2.CO2.CSa.Z1
osoby podejmujące ryzykowne
Zadanie obejmowało anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań zachowania: /500
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 odnowę wyposażenia
(stanowisko do pobierania krwi, stolik zabiegowy, lodówka do
próbek krwi) Zadanie realizowane we współpracy z Wojewodą
Zachodniopomorskim od wielu lat.

liczba PKD: 1
liczba wykonanych testów: 500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
12600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Wojewoda: 12600,00
NGO: 2500,00
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Nic o nas bez nas - wsparcie dla osób
seropozytywnych
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

OT3.CO1.CSa.Z1
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 nowo zakażonych. Wzmacnianie motywacji
ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego, motywacji do
powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.
Zadanie realizowane we współpracy z Wojewodą
Zachodniopomorskim od wielu lat.

ich rodziny i bliscy: 50/
osoby zakażone HIV: 50/
łącznie z oferty skorzystało
bezpośrednio: /142
Razem: 100/142

liczba szkoleń: 1
liczba akcji/informacji: 42
liczba uczestników szkoleń: 142

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
12980,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
Wojewoda: 12980,00
NGO: 2000,00
Marszałek: 10000,00

705

Spotkania Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Wojewoda Zachodniopomorski/Zacho
dniopomorski Urząd Wojewódzki w
Szczecinie

OT5.CO1.CSb.Z2
Koordynacja działań na terenie województwa
zachodniopomorskiego wynikających z rocznych harmonogramów
oraz współpraca w tym zakresie z Koordynatorem realizacji
Programu, którym jest Krajowe Centrum ds. AIDS.
Realizacja działań Zespołu w 2013 roku:
1.Odbyło się 5 spotkań roboczych z ekspertami/konsultantami
wojewódzkimi w następujących terminach: 10.04.2013 r.,
07.06.2013 r., 16.05.2013 r., 27.06.2013 r., 30.10.2013 r.
2.Zrealizowano 3 działania Zespołu tj.: Warsztaty dla studentów
24.04.2013 r., szkolenie dla kierowników laboratoriów
diagnostycznych 19.06.2013 r., konferencja prasowa 28.11.2013
r.
3.Opracowano i wydrukowano plakat adresowany do kobiet w
ciąży- testowanie w kierunku HIV.

Krajowe Centrum ds. AIDS: 1/1
realizatorzy Programu: 16/15
zespoły wojewódzkie: 1/1
Razem: 18/17

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
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 przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

70 173,00
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