Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

1

"Zrób test na HIV" - kampania społecz
na
—————————————————
ECORYS POLSKA Sp. z o.o., ul.
Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
Kontynuacja ogólnopolskiej kampanii społecznej z
wykorzystaniem materiałów typu ATL i BTL skierowanej do ogółu
społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS pod hasłem "Zrób test na
HIV", która rozpoczęła się w lipcu 2011 roku i będzie realizowana
do maja 2012 roku.

ogół społeczeństwa: 13000000/

Planowana kwota:
99920,00
Wydatkowana kwota:
69920,00

2

EURO 2012 - Kampania
—————————————————
Link PR, ul. Cybernetyki 13/71,
02-677 Warszawa

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
Opracowanie, organizacja i przeprowadzenie, wraz z badaniem
efektywności, ogólnopolskiej kampanii społecznej do ogółu
społeczeństwa w zakresie HIV/AIDS z wykorzystaniem materiałów
typu ATL i BTL w związku z organizacją EURO 2012

ogół społeczeństwa
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)

Planowana kwota:
450000,00
Wydatkowana kwota:
450000,00

3

Światowy Dzień AIDS
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Organizacja działań związanych z obchodami Światowego Dnia
Krajowe Centrum ds. AIDS
AIDS

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów
środowiska opiniotwórcze

4

Akcja - "Bezpieczna Jazda"
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z2
Projekt zakłada realizację:
- przejazdu Profilaktycznego Tramwaju w ramach obchodów Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS,
- trzech happeningów na terenie miasta Warszawy o tematyce
związanej z problematyką HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: /3000

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

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

5

Promoting Health and Dignity
Together - Memorial AIDS Day 2012
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z2
Projekt zakładał realizację z okazji obchodów Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS ulicznej akcji edukacyjno-profilaktycznej
(happeningu) połączonego z prezentacją patchworku, uszytego
wspólnie przez 16 organizacji pozarządowych, grup formalnych i
nieformalnych oraz instytucji.

ogół społeczeństwa: 2500/

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: w trakcie
happeningu na Placu Zamkowym
oraz Koncertu Pamięci w Klubie
Galeria rozdano około 5.000 sztuk
materiałow edukacyjnoprofilaktycznych i około 1.500
pakietów ochronnych

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00

6

XIX Konferencja Człowiek Żyjący z
HIV w Rodzinie i Społeczeństwie
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej Res Humanae

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z2
Projekt zakładał zorganizowanie dwudniowej konferencji z okazji
obchodów Światowego Dnia AIDS. W ramach konferencji odbyły
się sesje plenarne, sesje problemowe, warsztaty oraz wystawy
okolicznościowe, stoiska informacyjne i prezentacja działalności
organizacji pozarządowych.

osoby zainteresowane problematyką
HIV/AIDS: /430

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
zorganizowano 11 sesji
plenarnych, 53 wykładowców
przedstawiło swoje prezentacje

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
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Finansowanie
Pozostałe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10878,75

7

"Getting to zero - dążymy do zera"
—————————————————
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.:
Konkurs fotograficzno-plastyczny dla uczniów szkół plastycznych i 10000/10000
artystycznych na poziomie średnim i wyższym na najlepszy plakat
dotyczący ŚDA.

8

Chcę wiedzieć
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Szkolenie dla pracowników służb społecznych
Kampania Przeciw Homofobii

pracownicy służb społecznych: /27

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 27
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: jedno
trzydniowe szkolenie dla
pracowników służb społecznych

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
6000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

9

Już wiem, nie ryzykuję
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Szkolenia dla uczniów dotkniętych upośledzeniem wzroku i
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec słuchu, rodziców i nauczycieli
AIDS "Bądź z nami"

młodziez, rodzice i nauczyciele: /122

liczba szkoleń/działań: 14
liczba odbiorców: 122
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: szkolenie
w 12 klasach; 1 spotkanie dla
rodziców oraz jedno szkolenie dla
nauczycieli

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
5020,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

10

Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 201 20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
2
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

młodzież powyżej 15 r.ż.: 140/152

liczba odbiorców: 152
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 24 godziny
warsztatów dla 152 uczniów
sześciu klas ponadgimnzajalnych
z Pruszcza Gdańskiego oraz
Gdańska

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

11

Szkolenia studentów, sluchaczy z
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: /20
zakresu profilaktyki i zwiększania
Trzydniowe szkolenie dla studentów Wyższej Szkoły Administracji
wiedzy o HIV/AIDS
Publicznej w Białymstoku.
—————————————————
Stowarzyszenie FAROS

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

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
2800,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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liczba odbiorców: 1000
Planowana kwota: 5688,00
liczba podmiotów realizujących
Wydatkowana kwota:
zadanie: 33
4000,00
Wskaźnik dodatkowy 1:
Wsparcie z innych źródeł:
uczestnicy konkursu fotograficzno- zadanie realizowane przez
plastycznego dla uczniów szkół
pracownika w ramach etatu
plastycznych i artystycznych
nadesłali 140 prac, z których
Komisja Konkursowa wyłoniła 3
laureatów

12

Szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdr 20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
owia
Szkolenia dla młodzieży bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, Oddział w Bydgoszczy

młodzież powyżej 15 r.ż.: 24/29

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 29

13

Warsztaty Profilaktyczne z zakresu
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
problematyki HIV/AIDS skierowane do 30 dwugodzinnych warsztatów dla młodzieży szkół
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ponadgimnazjalnych z Krakowa
z terenu krakowa
—————————————————
Fundacja na rzecz Różnorodności
POLISTREFA

młodzież powyżej 15 r.ż.: 900/738

liczba szkoleń/działań: 30
liczba odbiorców: 738

14

XIII Ponadregionalna Edycja
20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież: /56
Powiatowej Młodzieżowej Szkoły
Szkoła Liderów Młodzieżowych obejmowała dwie sesje: wiosenną
Liderów Młodzieżowych Animatorów
i jesienną
Programów profilaktycznych w Mikoło
wie
—————————————————
Stowarzyszenie Klub Abstynenta
Powrót

liczba odbiorców: 56

15

Szkolenia
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej "ResHumanae", ul.
Piękna 64A, 00-672 Warszawa

liczba odbiorców: 249

20.1.2.5.OT1.CO1.CSb.Z2
Szkolenia:
- do pracowników medycznych, w tym między innymi: lekarzy,
pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, pracowników
pomocy społecznej i instruktorów itp.,
- do osób, które prowadzą szkolenia, prelekcje, pogadanki w tym
między innymi: do kadry pedagogicznej, nauczycieli, katechetów,
instruktorów itp.,
- certyfikacyjne na doradców prowadzących poradnictwo
okołotestowe w zakresie HIV/AIDS
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osoby przeszkolone: /466

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
2200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
3500,00

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
98840,00

16

Wydawnictwa
20.1.2.5.OT1.CO1.CSb.Z3
————————————————— Druk materiałów edukacyjnych, np.: e-książka "Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja
młodzieży szkolnej", "Harmonogram realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowany na lata 2012-2016", broszura dla młodzieży "HIV?!
AIDS?! O co kaman?", zakładka "Kocham, chcę chronić siebie i
innych", broszura do ogółu społeczeństwa "Co musisz wiedzieć o
HIV i AIDS bez względu na to gdzie mieszkasz i pracujesz",
broszura "Informacja o HIV/AIDS. Zrób test na HIV", broszura do
osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne
"Prezerwatywa przedłuża przyjemność", poradnik "Informator.
Przepisy dotyczące prawa wjazdu i pobytu dla osób żyjących z
HIV 2012/2013",

liczba tytułów: 8
nakład: 455165

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
147030,36
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

17

Opracowanie i publikacja Biuletynu
Informacyjnego Krajowego Centrum
ds. AIDS "Kontra"
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
Tematyka obejmowała m.in.: analizę wyników ankiet
wypełnianych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, artykuły
związane z odbywającymi się w Polsce w 2012 r. Mistrzostwami
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w tym o kampanii Krajowego
Centrum ds. AIDS "Fair Play". Ponadto w Kontrze pojawiło się
kilka materiałów poruszających tematykę substancji
psychoaktywnych, których przyjmowanie, jak wiadomo, wpływa na
podejmowanie zachowań ryzykownych, co ma bezpośredni wpływ
na liczbę zakażeń.
Biuletyn wraz z wkładkami językowymi w 2012 r. wydawany był w
wersji elektronicznej.
Działa także e-Kontra, newsletter Krajowego Centrum ds. AIDS.
Celem e-Kontry jest szybkie dotarcie z konkretnymi informacjami
do szerokiego grona odbiorców: dziennikarzy, lekarzy, osób
profesjonalnie zajmujących się problematyką HIV/AIDS oraz
wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem tego typu
wiadomości.
W zależności od potrzeby, najczęściej kilka razy w miesiącu,
przekazywane są tą drogą bieżące informacje z zakresu
HIV/AIDS, będące uzupełnieniem wiadomości zamieszczonych w
biuletynie Kontra.

Wskaźnik dodatkowy 1: numery
biulrtynu - 4
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
odbiorców e-kontry - 300

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

18

Telefon Zaufania AIDS
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: /9570
Dyżury konsultantów przy telefonie zaufania od 2 stycznia do 31
grudnia 2012 roku - całodobowo od poniedziałku od godziny 15 do
piątku do godziny 15. Dodatkowo dyżury specjalistów: lekarz,
diagnosta laboratoryjny, psycholog - zgodnie z grafikiem.

Wskaźnik dodatkowy 1: w trakcie
dyżurów odebrano 9.570
połączeń natomiast w dni wolne
od pracy odnotowano doadatkowo
2.025 prób połączeń.
Przeprowadzono 632
specjalistyczne konsultacje
medyczne.
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Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota:
100000,00

19

Utrzymanie portalu internetowego
—————————————————
Connectmedica Sp. z o.o., home.pl
S.A.

20.1.2.5.OT1.CO2.CSa.Z1
Pokrycie kosztów utrzymania portalu internetowego
http://www.hiv-aids.edu.pl
Utrzymanie adresu internetowego: www.hiv-aids.edu.pl

20

Propoagowanie badań w kierunku
HIV skierowane do kobiet w ciąży
—————————————————
Krajowe Centrum ds
AIDS/Ministerstwo Zdrowia

20.1.2.5.OT1.CO2.CSb.Z2
Podjęcie działań, zgodnie z kompetencjami konsultantów
wojewódzkich, ukierunkowanych na profilaktykę zakażeń
wertykalnych - pismo Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

21

Akcja edukacyjno-profilaktyczna
20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
"Miłość, młodość, odpowiedzialność
4 dni dyżuru w trakcie imprezy "Przystanek Woodstock"
podczas przystanku Woodstock 2012"
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
Oddział w Zielonej Górze

22

Działania streetworkerskie i
partyworkerskie programu STACJA
jako forma edukacji i profilaktyki
skierowana do osób o zwiekszonym
poziomie ryzykownych zachowań
—————————————————
Stowarzyszenie program STACJA

23

Planowana kwota:
11516,37
Wydatkowana kwota:
11516,37
lekarze ginekolodzy/położnicy
konsultanci wojewódzcy : /15
Razem: /15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba zrealizowanych projektów:
1
Wskaźnik dodatkowy 1: w ramach
4 dni dyżurów rozdano ponad
6.000 prezerwatyw, kilka tysięcy
materiałów informacyjnych,
przeprowdzono ponad 200 porad
indywidualnych

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
3000,00

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 192
Wskaźnik dodatkowy 1: 102
godziny dyzurów
streetworkerskich w trakcie
których nawiązano 192 kontaktów

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
4500,00

Działania środowiskowe metodą
20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
partyworking w regionie aglomeracji śl Działalność środowiskowa metodą partyworking w kilkunastu
ąskiej
klubach aglomeracji śląskiej
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
Wspólnota

Wskaźnik dodatkowy 1: 64
godziny pracy patryworkerów w
16 klubach aglomeracji ślaskiej

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
3500,00

24

Live, Love safer, Be! IV
20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Akcja edukacyjno-profilaktyczna i partyworkerska podczas
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjacych z
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
HIV/AIDS "Pozytywni w tęczy"

liczba zrealizowanych projektów:
1

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
4500,00

25

Safe Fun - działania środowiskowe
20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
partyworking wśród odbiorców
Działania partyworkerskie wśród odbiorców na festiwalu w
masowych imprez muzycznych: na
Wegorzewie i festiwalu w Bielawie
festiwalu w Wegorzewie i festiwalu w
Bielawie w roku 2012
—————————————————
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Psychoprofilaktyczne Return

liczba odbiorców projektu: 440
Wskaźnik dodatkowy 1: w trakcie
dyżurów partyworkerów rozdano:
540 prezerwatyw; 730 ulotek
informacyjno-edukacyjnych; 600
gadżetów promocyjnych

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
2500,00

20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
Działania streetworkerskie i partyworkerskie skierowane do
młodych osób przebywających na ulicach Warszawy, w
szczególności świadczących usługi seksualne
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osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /192

uczestnicy festiwali: /440

26

Streetworking i partyworking
20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
skierowany do osób świadczących
Działania środowiskowe ze szczególnym naciskiem na czas
usługi seksuane i osób korzystajacych trwania EURO 2012
z tych usług
—————————————————
Społeczny Komitet ds AIDS

27

Świadoma w pracy - dbam o zdrowie 20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Dzialania środowiskowe wśród kobiet świadczących usługi
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU seksualne w miejscach ich pracy, tj. przy drogach wlotowych i
wylotowych ze Szczecina.

kobiety świadczące usługi seksualne:
160/151

liczba odbiorców projektu: 151

28

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:
1642/1623
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 1642/1623

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1623
liczba konsultacji: 46
liczba wykonanych testów: 1577
liczba wykrytych zakażeń HIV: 57

Planowana kwota:
91000,00
Wydatkowana kwota:
93304,00
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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 Krajowego Centrum ds. AIDS.

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1000/686
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 1000/686

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 686
liczba konsultacji: 9
liczba wykonanych testów: 673
liczba wykrytych zakażeń HIV: 9

Planowana kwota:
57740,00
Wydatkowana kwota:
49286,00

30

Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem
okołotestowym w Płocku - promocja
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

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

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
300/213
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 300/213

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 213
liczba konsultacji: 5
liczba wykonanych testów: 208
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liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 369
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 3000
Wskaźnik dodatkowy 1: 36
dyżurów (144 godziny pracy) w
trakcie których przeprowadzono
369 rozmów

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
8500,00

Planowana kwota: 3500,00
Wydatkowana kwota:
3500,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 8200,00

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 Bydgoszczy - promocja
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
RAZEM

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

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
276/288
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 276/288

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 288
liczba konsultacji: 9
liczba wykonanych testów: 279
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

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 Opolu.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
Oddział w Opolu

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:
601/484
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 601/484

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 484
liczba konsultacji: 11
liczba wykonanych testów: 473
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
23000,00
Wydatkowana kwota:
22981,00
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Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Puławach - promocja
—————————————————
Stowarzyszenie MONAR

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

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
228/205
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 228/205

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 205
liczba wykonanych testów: 205
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 Zgorzelcu - promocja
—————————————————
Stowarzyszenie Profilaktyki i
Profesjonalnej Pomocy Osobom
Uzależnionym SUBSIDIUM

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

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
128/189
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 128/189

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 189
liczba wykonanych testów: 189
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 Zielonej Górze.
—————————————————
Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
Oddział w Zielonej Górze

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:
385/321
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 385/321

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 321
liczba konsultacji: 3
liczba wykonanych testów: 318
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
23000,00
Wydatkowana kwota:
20720,00
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Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania
wkierunku HIV anonimowo i
bezpłatnie połączone z poradnictwem
przed i po teście w Rzeszowie.
—————————————————
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II 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:
1360/1352
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
Razem: 1360/1352

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1352
liczba konsultacji: 139
liczba wykonanych testów: 1213
liczba wykrytych zakażeń HIV: 5
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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:
699/738
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 699/738

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 738
liczba konsultacji: 4
liczba wykonanych testów: 734
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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:
349/390
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 349/390

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 390
liczba konsultacji: 4
liczba wykonanych testów: 386
liczba wykrytych zakażeń HIV: 5

Planowana kwota:
23000,00
Wydatkowana kwota:
23000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 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 Ełku.
—————————————————
Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi w Ełku

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:
166/233
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 166/233

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 233
liczba wykonanych testów: 233
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
21000,00
Wydatkowana kwota:
21601,43
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 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 Gdańsku.
—————————————————
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:
1262/1395
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 1262/1395

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1395
liczba wykonanych testów: 1395
liczba wykrytych zakażeń HIV: 27

Planowana kwota:
80000,00
Wydatkowana kwota:
78704,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00

STRONA 9 z 263

Planowana kwota:
28000,00
Wydatkowana kwota:
30216,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
39999,12
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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, oddział terenowy w
Gorzowie Wielkopolskim
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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:
431/472
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 431/472

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 472
liczba wykonanych testów: 472
liczba wykrytych zakażeń HIV: 2

Planowana kwota:
23000,00
Wydatkowana kwota:
23910,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00

Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
(PKD) wykonujący badania w
Wsparcie pozafinansowe anonimowe i bezpłatnego testowania wg
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie obowiązujących standardów Krajowego Centrum ds. AIDS
połączone z poradnictwem przed i po
teście w Jeleniej Górze - promocja
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział w Jeleniej Górze

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
914/912
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 914/912

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 912
liczba wykonanych testów: 912
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 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:
696/788
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 696/788

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 788
liczba konsultacji: 113
liczba wykonanych testów: 675
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota:
31000,00
Wydatkowana kwota:
35800,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 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 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:
338/320
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 338/320

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 320
liczba wykonanych testów: 320
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
20000,00
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Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście w 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:
872/1142
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 872/1142

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1142
liczba konsultacji: 120
liczba wykonanych testów: 1022
liczba wykrytych zakażeń HIV: 11
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Planowana kwota:
42000,00
Wydatkowana kwota:
44000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 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 Lublinie.
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym 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:
598/608
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 598/608

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 608
liczba konsultacji: 13
liczba wykonanych testów: 595
liczba wykrytych zakażeń HIV: 3

Planowana kwota:
23000,00
Wydatkowana kwota:
22410,55
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 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 Łodzi.
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Zakażonym Wirusami
Hepatotropowymi 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:
532/691
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 532/691

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 691
liczba wykonanych testów: 691
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

Planowana kwota:
33000,00
Wydatkowana kwota:
33000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
inne: 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 Słupsku.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, oddział terenowy Słupsk

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:
605/823
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 605/823

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 823
liczba wykonanych testów: 823
liczba wykrytych zakażeń HIV: 5

Planowana kwota:
10300,00
Wydatkowana kwota:
12250,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00
Marszałek: 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 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:
1382/1458
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 1382/1458

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1458
liczba konsultacji: 13
liczba wykonanych testów: 1445
liczba wykrytych zakażeń HIV: 12
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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:
500/520
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 500/520

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 520
liczba konsultacji: 33
liczba wykonanych testów: 487
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4
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Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota:
69769,42

Planowana kwota:
34000,00
Wydatkowana kwota:
34000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 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 Wałbrzychu - promocja
—————————————————
Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia

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:
284/271
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 284/271

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 271
liczba konsultacji: 18
liczba wykonanych testów: 253
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 Warszawie - promocja
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy

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

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
300/123
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 300/123

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 123
liczba konsultacji: 1
liczba wykonanych testów: 122
liczba wykrytych zakażeń HIV: 1

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

53

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 poza finansowe anonimowego i bezpłatnego testowania
połączonego z poradnictwem okołotestowym wg obowiązujących
standardów opracowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

klienci PKD ich rodziny i bliscy:
1328/1247
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 1328/1247

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1247
liczba konsultacji: 39
liczba wykonanych testów: 1208
liczba wykrytych zakażeń HIV: 14

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

54

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:
4802/4949
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 4802/4949

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 4949
liczba konsultacji: 60
liczba wykonanych testów: 4889
liczba wykrytych zakażeń HIV: 70

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
165141,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00
Urząd Miasta: 0,00

55

Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączone z poradnictwem przed i po
teście we Wrocławiu.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym 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:
2773/3102
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 2773/3102

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 3102
liczba konsultacji: 186
liczba wykonanych testów: 2916
liczba wykrytych zakażeń HIV: 49

Planowana kwota:
65000,00
Wydatkowana kwota:
64976,22
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 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

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:
1372/969
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 1372/969

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 969
liczba konsultacji: 30
liczba wykonanych testów: 939
liczba wykrytych zakażeń HIV: 5

Planowana kwota:
65000,00
Wydatkowana kwota:
62088,00

57

Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykonujący badania w
kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączony z poradnictwem przed i po
teście w Olsztynie.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, oddział terenowy w
Olsztynie

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:
644/723
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 644/723

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 723
liczba konsultacji: 26
liczba wykonanych testów: 697
liczba wykrytych zakażeń HIV: 4

Planowana kwota:
32967,00
Wydatkowana kwota:
32967,00

58

Punkt konsultacyjno - diagnostyczny
(PKD) wykrywający zakażenie 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:
3575/3857
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
Razem: 3575/3857

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 3857
liczba konsultacji: 121
liczba wykonanych testów: 3736
liczba wykrytych zakażeń HIV: 58

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
165000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 0,00

59

Zakup testów diagnostycznych
20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
————————————————— Zakup testów diagnostycznych do wykrywania zakażenia HIV dla
Krajowe Centrum ds. AIDS
PKD

klienci PKD ich rodziny i bliscy

liczba PKD: 31
liczba klientów PKD: 31092
liczba konsultacji: 31092
liczba wykonanych testów: 30085
liczba wykrytych zakażeń HIV:
359

Planowana kwota:
380000,00
Wydatkowana kwota:
377551,92

60

Podsumowanie i analiza ankiet z roku
2011 wypełnianych w PKD
—————————————————
TNS Polska S.A.

liczba ankiet: 1500
raport z analizy ankiet: 1

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
24846,00

61

Biuro
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
————————————————— Funkcjonowanie i działalność Centrum
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT2.CO2.CSb.Z1
Podsumowanie i analiza ankiet z roku 2011, wypełnianych przez
pacjentów i doradców w PKD wykonujących anonimowo i
bezpłatnie testy w kierunku HIV

Planowana kwota:
3127600,00
Wydatkowana kwota:
2932561,97
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62

Grupy wsparcia dla matek
seropozytywnych oraz nowozakazony
ch
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
Wspólnota

20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS skierowane do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS,
ich rodzin i bliskich - funkcjonowały dwie grupy wsparcia

63

Nic o Nas bez Nas - wsparcie dla
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
osób seropozytywnych
Wsparcie dla osób seropozytywnych i ich bliskich: konsultacje,
————————————————— szkolenie, grupa wsparcia
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

osoby zakażone i ich rodziny: 136/136 liczba uczestników szkoleń: 136

64

Opieka psychologiczna i
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
psychiatryczna dla osób żyjących z
Konsultacje specjalistów dla pacjentów dwóch Poradni
HIV/AIDS i ich bliskich
Profilaktyczno Leczniczych we Wrocławiu
—————————————————
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrozonych
Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM

ich rodziny i bliscy: /6
osoby zakażone HIV: /64
Razem: /70

liczba uczestników szkoleń: 70

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

65

Ośrodek Wsparcia i Informacji z
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
zajęciami edukacyjnymi dla osób
Prowadzenie wsparcia indywidualnego oraz grupowego dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z nami"

ich rodziny i bliscy: /10
osoby zakażone HIV: /70
Razem: /80

liczba uczestników szkoleń: 80

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

66

Pozytywne warsztaty 2012
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
osoby zakażone i ich bliscy: /22
————————————————— W ramach działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy
Fundacja Edukacji Społecznej
w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich były zorganizowane
trzydniowe warsztaty dla grupy osób seropozytywnych i ich
bliskich

67

Program wsparcia i pomocy osobom
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
zakażonym HIV/chorym na AIDS i ich Program wsparcia i pomocy osobom zakażonym i ich bliskim na
rodzinom "Razem bezpieczniej"
terenie województwa kujawsko-pomorskiego
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem"
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liczba szkoleń: 14
liczba uczestników szkoleń: 13
Wskaźnik dodatkowy 1: odbyło się
7 spotkań grupy wsparcia dla
nowozakażonych oraz 7 spotkań
dla matek seropozytywnych. W
grupie dla nowozakażonych
uczestniczyło od 3 do 6 osób. W
grupie matek seropozytywnych
uczestniczyło od 2 do 7 osób.

osoby zakażone HIV: /20

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
3500,00

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
inne: 9620,00

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
5520,00

liczba szkoleń: 16
liczba uczestników szkoleń: 20
Wskaźnik dodatkowy 1: 16
spotkań grupy wsparcia

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
1280,00

68

Punkt informacyjno-wspierający dla
osób zakażonych wirusem HIV i
żyjących z AIDS
—————————————————
Stowarzyszenie FAROS

20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
punkt informacyjno-wspierajacy - 11 dyżurów przy ul. Św. Rocha
w Białymstoku oraz 11 dyżurów na oddziale dla osób zakażonych
wirusem HIV w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w
Białymstoku

Wskaźnik dodatkowy 1: w trakcie
działania punktu udzielono
wsparcia 16 osobom

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
3200,00

69

Spotkanie dla osób żyjących z
20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
HIV/AIDS i ich bliskich
Trzydniowe spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
—————————————————
Stowarzyszenie Solidarni PLUS

osoby żyjące z HIV/AIDS i ich bliskich: liczba szkoleń: 1
/294
liczba uczestników szkoleń: 294
Wskaźnik dodatkowy 1: 3 dniowe
spotkanie osób żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

70

Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS
—————————————————
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnien MONAR w Puławach

20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
W ramach działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy
w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich funkcjonowała grupa
wsparcia

liczba uczestników szkoleń: 15
Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 15 spotkań
grupy wsparcia

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
3500,00

71

XVI Spotkanie dla Osób Żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich oraz I Okrągły
Stół Pięciu
—————————————————
Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć
Osób Żyjacych z HIV/AIDS "Sieć
Plus"

20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z1
osoby zakażone HIV: /140
Organizacja corocznego ogólnopolskiego spotkania osób żyjących
z HIV/AIDS oraz organizacja spotkania przedstawicieli Francji,
Ukrainy, Niemiec i Polski

liczba szkoleń: 1
liczba uczestników szkoleń: 140
Wskaźnik dodatkowy 1: w I
spotkaniu Okrągłego Stołu Pięciu
wzięło udział 10 osób: 4 z Polski,
4 z Francji, 2 z Ukrainy i 1 z
Niemiec

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
14845,00

72

Działania wspomagające realizację
Krajowego Programu
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z4
Opracowania merytoryczne, meteriały, publikacje, recenzje,
wykłady realizowane przez specjalistów wspierającech działnia
podejmowane w ramach Programu.
Przyznanie, przez Ministra Zdrowia, nagród za szczególne
zaangażowanie w problematykę HIV/AIDS

73

Program zdrowotny Ministerstwa
20.1.2.5.OT3.CO2.CSa.Z1
zdrowia pt: "Leczenie
Realizacja i koordynacja leczenia ARV pacjentów w Polsce
antyretrowirusowe osób żyjących z
wirusem HIV w Polsce"
—————————————————
Ośrodki referencyjne - realizatorzy
Programu

osoby zakażone HIV: 6300/6297

74

Współpraca z zagranicznymi
instytucjami i organizacjami w
zakresie HIV/AIDS sprawozdawczość międzynarodowa UNAIDS, ECDC, WHO
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

20.1.2.5.OT4.CO1.CSb.Z1
Udział w szkoleniu organizowanym przez ECDC (Europejskie
Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób) które dotyczyło
monitorowania wypełniania postanowień Deklaracji Dublińskiej.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
191300,00

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 21
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 6297

Planowana kwota: 1910000
00,00
Wydatkowana kwota:
265368413,52

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

75

Współpraca z zagranicznymi
instytucjami i organizacjami w
zakresie HIV/AIDS - wizyty studyjne
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT4.CO1.CSb.Z1
Spotkania i wizyty studyjne, które odbywają się w Krajowym
Centrum ds. AIDS, stanowią stały i niezwykle ważny element
współpracy międzynarodowej. Celem wizyt jest wymiana
doświadczeń i najlepszych praktyk z krajami sąsiadującymi z
Polską, krajami europejskimi, światowymi liderami w zakresie
walki z epidemią oraz krajami rozwijającymi się. Spotkania są
bardzo dobrym sposobem poznania sytuacji, sposobów
zwalczania epidemii HIV/AIDS oraz rozwiązań legislacyjnoprawnych w innych krajach.

organizacje pacjenckie
organizacje pozarządowe
osoby żyjące z HIV

76

Udział w projektach
międzynarodowych z zakresu
HIV/AIDS - Grupa Think Tank przy
Komisji Europejskiej
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT4.CO1.CSd.Z1
Spotkania Think Tank są forum wymiany doświadczeń pomiędzy
uczestnikami. Stwarzają możliwość dzielenia się najlepszymi
praktykami. Jest to także miejsce, w którym ustanawiane są
rekomendacje w kwestiach dotyczących HIV/AIDS, sposoby na
walkę z dyskryminacją i stygmatyzacją, wyznaczane są cele
działania w zakresie profilaktyki i leczenia.

kobiety w wieku prokreacyjnym
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci
młodzież
ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby używające substancje
psychoaktywne
osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
środowiska opiniotwórcze
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Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wizyt studyjnych - 5

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

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

77

Udział w projektach
międzynarodowych z zakresu
HIV/AIDS - Northern Dimension
Partnership in Public Health and
Social Well-being - NDPHS
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT4.CO1.CSd.Z1
Krajowe Centrum ds. AIDS, jako przedstawiciel Polski, brało
aktywny udział w pracach specjalnej grupy zadaniowej do walki z
chorobami zakaźnymi w Regionie Morza Bałtyckiego (Task Force
on Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region),
powołanej na spotkaniu Premierów Państw Bałtyckich w Danii

kobiety w wieku prokreacyjnym
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci
młodzież
ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby używające substancje
psychoaktywne
osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
środowiska opiniotwórcze

78

Udział w projektach
międzynarodowych z zakresu
HIV/AIDS - Projekt DG SANCO - COB
ATEST
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT4.CO1.CSd.Z1
Cel projektu:
- wniesienie wkładu w promocję wczesnej diagnostyki HIV w
Europie poprzez ulepszenie wdrażania i ewaluacji działań
prowadzonych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych na
rzecz MSM, IDU
- zbadanie wpływu stosowania testów z wymazu z jamy ustnej
Ora Quick na diagnostykę HIV/AIDS

pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
środowiska opiniotwórcze
osoby używające substancje
psychoaktywne
migranci
młodzież
osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
kobiety w wieku prokreacyjnym
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
organizacje pozarządowe
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
ogół społeczeństwa
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

liczba projektów/inicjatyw z
udziałem z Polski: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
działań - 5

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

79

Udział w projektach
międzynarodowych z zakresu
HIV/AIDS - przewodnictwo Polski w P
CB

20.1.2.5.OT4.CO1.CSd.Z1
W ramach polskiego przewodnictwa Radzie, w którym Krajowe
Centrum ds. AIDS było koordynatorem aktywności
merytorycznych związanych z pełnieniem przez Polskę tej funkcji,
był realizowany szereg działań:
————————————————— - prowadzenie i udział merytoryczny w sesjach plenarnych PCB
Krajowe Centrum ds AIDS
UNAIDS
- prowadzenie w Genewie oficjalnych spotkań Biura PCB
- udział Krajowego Centrum ds. AIDS w pracach grup roboczych
- rozwijanie współpracy z państwami z Europy Wschodniej i Azji
Środkowej
- organizacja wizyty studyjnej UNAIDS w regionie Europy
Wschodniej w 2012 r. (Ukraina)
- kampania profilaktyczna na 14. Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012 i wizyta
w Polsce Dyrektora Wykonawczego UNAIDS
- raport UNAIDS &#8211; epidemia HIV w 2012
- monitoring, spotkania i współpraca z innymi podmiotami
Narodów Zjednoczonych

kobiety w wieku prokreacyjnym
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
migranci
młodzież
ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
osoby używające substancje
psychoaktywne
osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
środowiska opiniotwórcze

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
228983,03
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Inwestycje
20.1.2.5.OT5.CO1.CSa.Z1
————————————————— Paragraf 6060 - wydatki majątkowe
Krajowe Centrum ds AIDS
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Informadcja o zespołach wojewódzkic
h
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT5.CO1.CSb.Z1
Opracowanie informacji dotyczących struktury i działalności
zespołów wojewódzkich ze względu na cele Programu we
współpracy z urzędami wojewódzkimi, marszalkowskimi, wsse i
innymi właściwymi podmiotami.

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

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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Szkolenia dla przedstawicieli urzędów
marszałkowksich, wojewódzkich i wss
e
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

20.1.2.5.OT5.CO1.CSb.Z3
Spotkanie z przedstawicielami podmiotów, które zgodnie z
przepisami prawa są zobowiązane do realizacji zadań z zakresu
HIV/AIDS. Zaprezentowano przedstawicielom ministerstw,
urzędów marszałkowskich, wojewódzkich i państwowej inspekcji
sanitarnej temtaykę HIV/AIDS oraz formy współpracy.

jednostki samorządu terytorialnego
terenowe organy administracji
rządowej
zespoły wojewódzkie
uczestnicy: /40
wsse: 16/
Razem: 16/40

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

Planowana kwota:
66000,00
Wydatkowana kwota:
64349,79
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Szkolenia dla przedstawicieli urzędów
marszałkowksich, wojewódzkich i
wsse oraz Zespołów ds realizacji
Krajowego Programu
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS
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20.1.2.5.OT5.CO1.CSb.Z3
Tematyka szkolenia:
- zasady oraz formy finansowania programów profilaktycznych z
zakresu HIV/AIDS z budżetu Ministra Zdrowia,
- zasady funkcjonowania PKD oraz działalność punktów w
poszczególnych województwach,
- programy profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta St.
Warszawy.,
- działalność zespołu ds. Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z województwa
mazowieckiego

zespoły wojewódzkie: /26

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

Dostosowanie informatycznej bazy
20.1.2.5.OT5.CO1.CSb.Z4
danych do potrzeb analiz wojewódzkic Stała współpraca z realizatorami Krajowego Programu w zakresie
h
obsługi, modyfikacji Elektronicznej Bazy Monitoringowej.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

realizatorzy Programu: 60/60
zespoły wojewódzkie: 16/15
Razem: 76/75

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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Funkcjonowanie Elektornicznej Bazy 20.1.2.5.OT5.CO1.CSc.Z1
Monitoringowej
Prowadzenie informatycznej bazy danych oraz udostępnianie
————————————————— informacji realizatorom Programu, konsuktacje w zakresie EBM
Krajowe Centrum ds AIDS

realizatorzy Programu: 60/60
zespoły wojewódzkie: 16/15
Razem: 76/75

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Świadczenie usług
programistycznych. oraz konsultacji w
zakresie dot. systemu
informatycznego o nazwie "System do
obsługi bazy monitorującej
Harmongram realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV"
—————————————————
TRONIX Norbert Neubauer, ul.
Wrzosowa 37A, 05-220 Zielonka

realizatorzy Programu: /60
zespoły wojewódzkie: /15
Razem: /75

Planowana kwota: 9369,60
Wydatkowana kwota:
9369,60

20.1.2.5.OT5.CO1.CSc.Z1
Świadczenie usług programistycznych oraz konsultacji w zakresie
dot. systemu informatycznego o nazwie "System do obsługi bazy
monitorującej Harmongram realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV"
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Monitoring prasy
20.1.2.5.OT5.CO1.CSc.Z4
————————————————— Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi monitoring prasy w zakresie
Krajowe Centrum ds. AIDS
tematyki HIV/AIDS. Na koniec każdego kwartału przygotowywany
jest raport zbiorczy, który podsumowuje najważniejsze tematy
podejmowane przez prasę w przedmiotowym zakresie.

liczba artykułów w prasie: 269
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
271 375 050,05

Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana
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2.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"Badania i monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i
narkomanii".
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT1.CO1.CSb.Z3
Upowszechnianie danych epidemiologicznych dotyczących
zjawiska chorób zakaźnych związanych z narkotykami (HIV/AIDS,
HCV, HBV) oraz informacji o aktywnościach podejmowanych w
odpowiedzi na problem.

organizacje pozarządowe: /30
pracownicy ochrony zdrowia: /40
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
terapeuci
przedstawiciele administracji: /30
Razem: /100

liczba tytułów: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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8.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"Badania i monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii", działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i
narkomanii" oraz obszar "Profilaktyka"
działanie 3.1. "Prowadzenie działań
profilaktyki selektywnej za
pośrednictwem Internetu (np.
poradnia internetowa)".
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT1.CO2.CSa.Z1
Upowszechnianie danych epidemiologicznych dotyczących
chorób zakaźnych związanych z narkotykami (HIV/AIDS, HCV,
HBV), upowszechnianie informacji na temat reakcji
instytucjonalnej na problem oraz działanie poradni internetowej,
której celem jest udzielanie pomocy i dostarczenie rzetelnej
wiedzy zarówno osobom z problemem narkotykowym, jak i
współuzależnionym nt. narkomanii, narkotyków oraz istniejących
form pomocy (w tym także w obszarze problemów zdrowotnych i
społecznych związanych z narkotykami).

ogół społeczeństwa

liczba konsultacji: 1800

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Finansowanie
Pozostałe
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7.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"Badania i monitoring" działanie 1.10.
"Upowszechnienie informacji o
epidemiologii problemu narkotyków i
narkomanii" oraz działanie 2.6.
"Upowszechnienie informacji o
reakcjach na problem narkotyków i
narkomanii".
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT1.CO2.CSa.Z2
Upowszechnianie danych epidemiologicznych dotyczących
chorób zakaźnych związanych z narkotykami (HIV/AIDS, HCV,
HBV) oraz informacji o aktywnościach realizowanych w
odpowiedzi na problem.

ogół społeczeństwa

liczba tytułów: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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5.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"Profilaktyka" działanie 3.3.
"Wspieranie programów profilaktyki
selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami
zastępczymi" oraz działanie 3.4.
"Wdrażanie i wspieranie programów
profilaktyki selektywnej i wskazującej (
...)".
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT2.CO1.CSa.Z1
Wspieranie programów profilaktyki wskazującej dla osób
używających narkotyków, programów wsparcia dla rodzin osób
zagrożonych uzależnieniem, używających i uzależnionych od
narkotyków oraz programów ograniczania ryzyka szkód
zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
41
liczba odbiorców projektu: 21062

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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6.
OT2.CO1.CSa.Z2
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Wspieranie programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych
Programu Przeciwdziałania
wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków.
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"Profilaktyka" działanie 3.3.
"Wspieranie programów profilaktyki
selektywnej w miejscach o
zwiększonym narażeniu na kontakt ze
środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i środkami
zastępczymi".
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba zrealizowanych projektów:
10
liczba odbiorców projektu: 10301

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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4.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"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
Zlecanie następujących zadań: programy ograniczania ryzyka
szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych
od narkotyków, programy kierowane do kobiet używających
szkodliwie lub uzależnionych od narkotyków oraz programy
wspierające leczenie substytucyjne.
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9.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"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
Prace nad systemem zbierania informacji o chorobach zakaźnych
związanych z narkotykami (HIV, HCV) wśród użytkowników
narkotyków. Prowadzenie sprawozdawczości do Europejskiego
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w obszarze
wskaźnika chorób zakaźnych związanych z narkotykami oraz
prace nad rozwojem wskaźnika chorób zakaźnych związanych z
narkotykami.
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1.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"Badania i monitoring" działanie 1.1.
"Zbieranie i analiza danych
statystycznych dot. epidemiologii
problemu narkotyków i narkomanii"
oraz działanie 2.1. "Zbieranie i analiza
danych statystycznych dotyczących
reakcji na problem narkotyków i narko
manii".
—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii

OT5.CO1.CSa.Z2
Zbieranie, analizowanie i upowszechnianie danych
epidemiologicznych dotyczących zjawiska chorób zakaźnych
związanych z narkotykami (HIV/AIDS, HCV, HBV) oraz informacji
o aktywnościach podejmowanych w odpowiedzi na problem.
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osoby stosujące środki
psychoaktywne

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

liczba programów: 26
liczba odbiorców programu: 4072
liczba wydanych igieł i
strzykawek: 234215
liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów: 26601
liczba wydanych parafernalia:
23842

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

liczba spotkań: 4

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

liczba opracowań: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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3.
Realizacja w 2012 r. Krajowego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016, obszar
"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.Z3
Prace nad systemem zbierania informacji o chorobach zakaźnych
związanych z narkotykami (HIV, HCV) wśród użytkowników
narkotyków. Prowadzenie sprawozdawczości do Europejskiego
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w obszarze
wskaźnika chorób zakaźnych związanych z narkotykami.

liczba nowych wskaźników: 4

Razem:

STRONA 25 z 263

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

0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa
- przekazanie do wojewódzkich stacji sanitarnoepidemiologicznych informacji o konferencji prasowej, która
odbyła się 20 listopada 2012 roku w Warszawie zorganizowanej z
inicjatywy Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Biurem
Regionalnym Wspólnego Programu Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) na Europę Wschodnią i
Azję Środkową oraz Krajowym Centrum ds. AIDS, podczas której
oficjalnie zaprezentowany został Raport UNAIDS 2012 na temat
stanu epidemii HIV/AIDS na świecie i problemów z nim
związanych (wraz z Raportem w wersji elektronicznej do
zamieszczenia na stronach wojewódzkich i powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych),
- udział w powyższym wydarzeniu koordynatora programu z
ramienia GIS,
- udział koordynatora programu z ramienia GIS w XIX Konferencji
"Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", która odbyła
się w dniach 3-4 grudnia 2012 roku w Warszawie oraz
warsztatach zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia na
temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej, aspektów medycznych,
psychologicznych i społecznych poradnictwa około testowego i
edukacji seksualnej.

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe
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Emisja spotu edukacyjnego
OT1.CO1.CSa.Z1
przygotowanego do kampanii FAIR
PLAY w lokalnych rozgłośniach radio
wych
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

99

Przekazanie wytycznych dotyczących OT1.CO1.CSa.Z1
realizacji Krajowego Programu oraz
kampanii społecznych do podległych
placówek (placówki oświatowe,
zakłady opieki zdrowotnej)
—————————————————
WSSE i PSSE województwa
podlskiego

pacownicy oświaty, słuzby zdrowia :
/34

100

Przygotowanie i zamieszczenie na
OT1.CO1.CSa.Z1
stronie internetowej WSSE/PSSE i
innych instytucji współpracujących z
Inspekcją informacji na temat
kampanii FAIR PLAY oraz innych
działań podejmowanych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
WSSE i 14 PSSE województwa
podlaskiego

ogół społeczeństwa

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przygotowanie i zamieszczenie w
OT1.CO1.CSa.Z1
Kurierze Porannym ogłoszenia
zachęcającego do wykonywania
testów w kierunku HIV
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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
NGO: 0,00
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liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

102

Radiowe konkursy wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
PSSE w Białymstoku, WSSE w
Białymstoku

103

OT1.CO1.CSa.Z1
Zadanie realizowane w Radio Akadera w dniach 9-10 sierpnia
oraz 1 grudnia. Całodzienny motyw przewodni podczas
trwających w radio audycji, spotkanie ze specjalistą z zakresu
HIV/AIDS, konkurs wiedzy.

ogół społeczeństwa: /400
pracownicy mediów: 10/2
Razem: 10/402

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ekspozycja form wizualnych na
OT1.CO1.CSa.Z1
terenie WSSE i PSSE
—————————————————
WSSE i 14 PSSE województwa
podlaskiego

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
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

104

emisja reklamy zachęcającej do
OT1.CO1.CSa.Z1
wykonywania testów w kierunku HIV
na ekranch LED w ponad 30 salonach
fryzjerskich i kosmetycznych w
Białymstoku
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

105

emisja spotu zachęcającego do
OT1.CO1.CSa.Z1
testowania w kierunku HIV na antenie
TV kablowej Jard w Białymstoku
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 0,00
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106

konkurs wiedzy o HIV/AIDS
OT1.CO1.CSa.Z1
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Augustowie

młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
/17

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

107

przekazanie materiałow o-z
OT1.CO1.CSa.Z1
przygotowanych do kampanii na
przejścia graniczne, dworce PKP, do
Straży Miejskiej w Białymstoku do
klubów i innych miejsc, gdzie
organizowane było wspólne oglądanie
meczy
—————————————————
WSSE oraz 14 PSSE województwa
podlaskiego

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

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

108

wywiad do TVP O Białystok i Radia
OT1.CO1.CSa.Z1
Białystok
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 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
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109

Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady OT1.CO1.CSa.Z3
Wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/254

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Wojewoda: 0,00
NGO: 0,00
Marszałek: 0,00

110

Prelekcje, zajęcia dydaktyczne w
OT1.CO1.CSa.Z3
formie warsztatów
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Mońkach

młodzież poniżej 15 r.ż.: /50
młodzież powyżej 15 r.ż.: /181
Razem: /231

liczba odbiorców: 231
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

111

szkoelnie
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Mońkach

pracownicy oświaty, pracownicy
służby zdrowia : /105

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 105
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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112

szkolenia
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Satcja SanitarnoEpidemiologiczna w Suwałkach

pielęgniarki, pracownicy PSSE : /35

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 35
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 w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

113

szkolenie
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Szkolenie warsztatowe dla studentów Niepaństwowej Wyższej
Powiatowa Stacja SanitarnoSzkoły Pedagogicznej w Białymstoku
Epidemiologiczna w Białymstoku

studenci : /20

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

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

114

szkolenie
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
WSSE w Białymstoku

nauczyciele przygotowania do życia w liczba szkoleń/działań: 1
rodzinie, bilogii: /10
liczba odbiorców: 10
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 w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

115

warsztaty edukacyjne
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sokółce

młodzież powyżej 15 r.ż.: /73
nauczyciele, pracownicy administracji
rządowej i samorządowej: /27
Razem: /100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 50,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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liczba odbiorców: 100

116

warsztaty edukacyjne
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sokółce

młodzież powyżej 15 r.ż.: /73
pracownicy oświaty, pracownicy
administracji samorządowej : /27
Razem: /100

liczba odbiorców: 100
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

117

zajęcia edukacyjne
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Łomży

młodzież poniżej 15 r.ż.: /122
młodzież powyżej 15 r.ż.: /179
Razem: /301

liczba odbiorców: 301
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

118

zajęcia edukacyjne
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kolnie

młodzież powyżej 15 r.ż.: /23

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 23
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

119

zajęcia edukacyjne w szkołach
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Hajnówce

młodzież poniżej 15 r.ż.: /171

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 171
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

OT1.CO1.CSa.Z3
prelekcje z zastosowaniem prezentacji multimedialnej
prowadzone w placówkach wypoczynku letniego oraz w szkole.
Zajęciom towarzyszyły konkursy wiedzy o HIV/IDS, rozdawnictwo
materiałów o-z

STRONA 34 z 263

120

Organizacja konkursu na tekst i
OT1.CO1.CSa.Z4
wykonanie piosenki o HIV/AIDS ph.
"MAT -wygrywa Miłość Akceptacja
Tolerancja"
—————————————————
WSSE w Białymstoku

młodzież powyżej 15 r.ż.: 600/500
nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy
szkół: 30/
Razem: 630/500

121

Dystrybucja materiałów oświatowOT1.CO1.CSb.Z3
zdrowotnych
—————————————————
WSSE Białystok oraz 14 PSSE
województwa podlaksiego

placówki podległe Państwowej
Inspekcji Sanitarnej

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

122

Dystrybucja materiałów oświatowoOT1.CO1.CSb.Z3
zdrowotnych
dystrybucja materiałów pozyskaneych z Krajowego Centrum ds.
————————————————— AIDS w Warszawie
WSSE Białystok oraz 14 PSSE
województwa podlaksiego

placówki podległe Państwowej
Inspekcji Sanitarnej

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

123

Poradnictwo merytoryczne i
OT1.CO2.CSa.Z1
metodyczne
—————————————————
WSSE w Białymstoku i 14 PSSE
województwa podlaskiego

koordynatorzy powiatowi i szkolni

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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liczba odbiorców: 500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

124

Poradnictwo w zkaresie HIV/AIDS
OT1.CO2.CSa.Z1
oraz rozdawnictwo materiałów o-z
podczas imprez masowych, festynów
itp.
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

ogół społeczeństwa

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

125

Wypożyczanie filmów edukacyjnych
OT1.CO2.CSa.Z1
zainteresowanym placówkom
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

koordynatorzy powiatowi i szkolni

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

126

Narady ze współrealizatorami działań OT1.CO2.CSd.Z1
profilkatycznych
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

autorzy i realizatorzy programów eduk
acyjno-profilaktycznych
przedstawiciele instytucji rządowych i
samorządowych

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

127

Udział w pracach Wojewódzkiego
OT5.CO1.CSb.Z2
Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
WSSE w Białymstoku

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

128

Wizytacje w placówkach realizujących OT5.CO1.CSb.Z2
zadania z zakresu HIV/AIDS
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

realizatorzy Programu
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liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 6

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

129

Gromadzenie informacji o HIV/AIDS, OT5.CO1.CSc.Z4
analiza sytuacji epidemiologicznej w
zakresie HIV/AIDS
—————————————————
WSSE w Białymstoku oraz 14 PSSE
województwa podlaskiego

realizatorzy Programu: 30/30

Planowana kwota: 150,00
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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1 800,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

130

Kampania Medialna "Fair play "
realizowana na terenie woj.kuj.-pom.
zgodnie z założeniami Krajowego
Centrum ds. AIDS

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
Kampania Medialna "Fair play " realizowana na terenie
pracownicy mediów: 100/100
woj.kuj.-pom. zgodnie z założeniami Krajowego Centrum ds. AIDS Razem: 100/100
-emisja spotów TV, radiowych przez TV ( w tym kablowe ) i
rozgłośnie radiowe
————————————————— -przesłanie materiałów prasowych lokalnej prasie
WSSE Bydgoszcz, 19 PSSE
-27 narad z udziałem partnerów kampanii i bezpośrednich
realizatorów ( m.in.Przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy
,Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA
Poland Oddz. Bydgoszcz ,przedstawicieli mediów,właścicieli
pubów,restauracji, Domów Kultury,przedst. władz samorządowych
)
-akcje informacyjno-edukacyjne podczas transmisji rozgrywek
piłkarskich na Starym Rynku w Bydgoszczy-Bydgoski Piknik
Futbolowy ,w Klubach Studenckich ,klubach (pubach) i innych
miejscach emitujących mecze na terenie 19 PSSE

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 140

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

131

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

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 120/113
XIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS w Tucholi skierowana
do młodzieży szkół gimnazjalnych na terenie powiatu
tucholskiego; olimpiada odbyła się w dwóch etapach ( szkolnym
-113 osób, powiatowym - 28 osób ); nagrody zostały ufundowane
ze środków pozyskanych z UG Tuchola; uroczyste
podsumowanieodbyło się w GIimnazjum nr1 w Tucholi z udziałem
przedstawiciela PIS w Tucholi, UG Tuchola,dyrekcji szkół
uczestniczącyych w olimpiadzie

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 113
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
400,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 400,00

132

Akcja informacyjno-edukacyjna
"Czerwona kokardka "na Starym
Rynku w Bydgoszczy
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Akcja informacyjno-edukacyjna "Czerwona kokardka "na Starym
Rynku w Bydgoszczy zorganizowana przy współpracy z
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Stuudentów Medycyny
IFMSA Poland Oddz. Bydgoszcz, podczas której przy ułożonej ze
zniczy wstążeczce została oddaa cześć osobom zmarłym na
AIDS ;zainteresowani mieszkańcy miasta Bydgoszczy otrzymali
materiały informacyjne nt.profilaktyki HIV/AIDS

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

Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 100,00
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ogół społeczeństwa
studenci Collegium Medicum UMK
Toruń
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Akcje informacyjno-edukacyjne
połaczone z punktami ekspozycji
materiałów podczas imprez masowyc
h
—————————————————
WSSE Bydgoszcz,3 PSSE(
Nakło,Rypin,Włocławek )

OT1.CO1.CSa.Z3
Akcje informacyjno-edukacyjne połaczone z punktami ekspozycji
materiałów zorganizowane na okoliczność imprez masowych,
podczas których w specjalnie przygotowanych stoiskach
prcownicy PIS prowdzili działania informacyjno-edukacyjne w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS :
- Targi Rolniczo- Ogrodnicze "Lato na wsi " (PSSE Nakło)
-Festyn "Żyj zdrowo "(PSSE Nakło )
-" AGRA 2012 " (PSSE Rypin)
-Fesyn Rodzinny "Wszystkie dzieci są nasze "( PSSE Włocławek)
-Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przy współudziale
Włocławskiego Centrum Kultury (PSSE Włocławek )

ogół społeczeństwa

liczba szkoleń/działań: 5
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 - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja (zajęcia
warsztatowe.prelekcje,wykłady)
młodzieży różnych typów szkół,
rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym ,uczestników letniego
wypoczynku
w zakresie profilaktyki HIV /AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz, 8 PSSE : Brodnica
,Włocławek,Żnin,Toruń,Tuchola,GolubDobrzyń,Lipno,Rypin

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja (zajęcia warsztatowe.prelekcje,wykłady w oparciu o
własne prezentacje np. " Co powinieneś wiedzieć o HIV/AIDS
?"-PSSE Włocławek) młodzieży różnych typów szkół (szkół
gimnn.,ponadgimn.),ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy (merytoryczne
przygotowanie uczniów do udziału w konkursie plastycznym na
zakładkę do książki autorstwa K.C ds. AIDS ) ,uczestników
letniego wypoczynku oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
w zakresie profilaktyki HIV /AIDS

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/900
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1200/2400
przedstawiciele środowiska
szkolnego: 120/200
rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym: 20/60
Razem: 1640/3560

liczba szkoleń/działań: 80
liczba odbiorców: 3560
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 4000,00
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Konferencja naukowo-szkoleniowa nt.
pofilaktyki HIV/AIDS w Toruniu
—————————————————
PSSE Toruń

OT1.CO1.CSa.Z3
uczestnicy konferencji: 120/170
Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. pofilaktyki HIV/AIDS w
Toruniu, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia,
adresowana do członków PTH , pracowników PIS , służby zdrowia
, nauczycieli i młodzieży różnych typów szkół w Centrum
Targowym 'PARK " ; program konferencji zakładał wykład PPIS w
Bydgoszczy, dyrektora Krajowego Centrum Dds. AIDS,
Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Wolontariuszy "
Razem ",w Toruniu ,wiceprezesa Fundacji Edukacji Społecznej;
organizatorem obok PPIS w Toruniu był PTH Oddz. ToruńskoWłocławski, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Toruniu

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 170
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Konkurs wiedzy nt.chorób zkażnych
na terenie 3 PSSE (
Rypin,Brodnica,Tuchola )
—————————————————
PSSE Rypin, Tuchola,Brodnica

OT1.CO1.CSa.Z3
Konkurs wiedzy nt.chorób zkażnych na terenie 3 PSSE (
Rypin,Brodnica,Tuchola )
-k.wiedzy pn. "HIV/AIDS -GRAJ FAIR PLAY "adresowany do
młodzieży szkół gimn. i ponadgimn.;etap szkolny zorganizowany
został na okoliczność Światowego Dnia AIDS; w etapie
powiatowym wzięły udział 83 osoby ; nagrody ufundował PPIS w
Rypinie
-k.wiedzy pn."Mity i prawda o HIV/AIDS " adresowany do uczniów
szkół gimnazjalnych ; w etapie powiatowym wzięły udział 64
osoby; nagrody ufundował PPIS w Brodnicy
-k.wiedzy pn. "Wiedza nt. HIV i AIDS " w Zespole Szkól
Licealnych Agrotechnicznych w Tucholi; w konkursie wzięło udział
86 maturzystów; nagrody ufundował PPIS w Tucholi
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Narady z udziałem
- Pełnomocnika Wojewody
ds.Uzależnień i HIV/AIDS
- przedstawicieli Wolontariuszy
'Razm" z Torunia
- przedstawicieli IFMSA Poland i
Niezależnym Zrzeszeniem Studentów
UTP w Bydgoszczy
-przedstawicielami jednostek
współpracujących z PIS na poziomie
powiatowym
—————————————————
WSSE Bydgoszcz,19PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Narady z w/w przedstawicielami instytucji współpracujących z PIS
dot.organizcji działań w ramach profilaktyki HIV/AIDS ze
szczególnym uwzględnieniem org. Światowego Dnia AIDS

138

Powiatowe Obchody Światowego
Dnia AIDS w Naklielskim Ośrodku Kul
tury
—————————————————
PSSE Nakło

OT1.CO1.CSa.Z3
Powiatowe Obchody Światowego Dnia AIDS w Naklielskim
Ośrodku Kultury z udziałem przedstawicieli władz
samorządowych,szkół różnego typu, mediów; podczas
uroczystości PPIS w Nakle wygłosił wykład poparty prezentacją
nt.profilaktyki HIV/AIDS ; spotkanie zostało uatrakcyjnione
występami lokalnych grup muzycznych; w obchodach
uczestniczyło ok 200 osób
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liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 233
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
900,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 900,00

przedstawiciele instytucji
współpracujących z PIS,pracownicy
PIS: 60/244

liczba szkoleń/działań: 63
liczba odbiorców: 244
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 40/50
młodzież powyżej 15 r.ż.: 80/100
nauczyciele,pedagodzy
przedstawiciele
inst.współpracujących: 30/50
ogół społeczeństwa
Razem: 150/200

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

Planowana kwota: 300,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 300,00
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Promowanie przez PIS na terenie
woj.kujawsko-pomorskiego
programów profilaktycznych i szkoleń
dla różnych grup odbiorców
—————————————————
WSSE Bydgoszcz,19 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Promowanie przez PIS na terenie woj.kujawsko-pomorskiego
programów profilaktycznych i szkoleń dla różnych grup odbiorców
: dyrektorów szkół , pedagogów , nauczyciel i, młodzieży studencistudentów szkół wyższych

dyr. szkół ,nauczyciele, pedagodzy, :
40/60

liczba szkoleń/działań: 40
liczba odbiorców: 60
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

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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Przedsięwzięcie edukacyjne "Dzieci a
profilaktyka HIV/AIDS" w Brodnicy ( IV
edycja )
—————————————————
PSSE Brodnica

OT1.CO1.CSa.Z3
Przedsięwzięcie edukacyjne "Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS" w
Brodnicy skierowane do przedszkoli ( klas 0 ). W ramach
przedsięwzięcia zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne nt.
profilaktyki HIV/AIDS przez przygotowanych nauczycieli w oparciu
o materiały edukacyjne: książeczek " Mali przyjaciele" i
kolorowanek "Zostańmy razem "ne do dzieci klas I-III szkół
podstawowych

dzieci klas I-III szkół podstawowych i
przedszkoli ( klas 0 ): 60/564
rodzice dzieci klas 0: 60/107
Razem: 120/671

liczba szkoleń/działań: 22
liczba odbiorców: 671
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przedsięwzięcie edukacyjne pn."
Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS"
realizowane pilotażowo w 11
przedszkolach miejskich w Toruniu;
—————————————————
PSSE Toruń

OT1.CO1.CSa.Z3
Przedsięwzięcie edukacyjne pn." Dzieci a profilaktyka HIV/AIDS"
realizowane pilotażowo w 11 przedszkolach miejskich w Toruniu;
zajęcia z dziećmi prowadzili nauczyciele (w oparciu o książeczkę
"Mali przyjaciele, kolorowankę " Zawsze razem " i inne materiały
metodyczne ) uprzednio przygotowani ( poprzez szkolenie )
nauczyciele

dzieci w wieku przedszkolnym- kl.0:
300/330

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 330
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

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

142

Punkty ekspozycji materiałów
edukacyjnych nt. profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Punkty ekspozycji materiałów edukacyjnych nt. profilaktyki
HIV/AIDS (plakatów,ulotek, prac konkursowych ) w :
- siedzibie WSSE w Bydgoszczy
- Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy

klienci Biblioteki i WSSE w
Bydgoszczy: 400/

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 600
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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Realizacja tematyki HIV/AIDS w
ramach wojewódzkiej interwencji
nieprogramowej pn. Bezpieczne Wak
acje
—————————————————
WSSE Bydgoszcz,19 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
nauczyciele,opiekunownie: 40/40
Realizacja tematyki HIV/AIDS w ramach wojewódzkiej interwencji
nieprogramowej pn. Bezpieczne Wakacje na terenie letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży ; zagadnienia w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS realizowano stosując następujące działania :
prelekcje, pogadanki, projekcje filmów, konkursy, ekspozycje i
rozdawnictwo materiałów informacyjno- edukacyjnych

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 5540
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Rozpropagowanie konkursów
ogólnopolskich w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS
—————————————————
WSSE Bydgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Rozpropagowanie konkursów ogólnopolskich w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS :
-konkursu fotograficzno-plastycznego "Getting to zero - dążymy
do zera "na najlepszy plakat Światowego Dnia AIDS w szkołach
plasycznych, klubach, grupach plastycznych na terenie woj.
kujawsko-pomorskiego
- konkursu na zakładkę do książki związaną tematycznie z
HIV/AIDS adresowanego do studentów wyższych szkół
plastycznych , członków klubów , grup plastycznych

koordynatorzy powiatowi OZ PSSE:
19/19

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

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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Szkolenie Młodzieżowych Liderów
Zdrowia organizowane przy
wspólpracy z PTOZ O/T w
Bydgoszczy oraz osadzonych w
Zakładzie Karnym w Bydgoszczy
zorganizowane przy współudziale
PTOZ O/T w Bydgoszczy
—————————————————
WSSE Bdgoszcz

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia :
-przeprowadzenie zajęć interaktywnych ( dwa 9-godzinne zajęcia
warsztatowe) dla 29 osób
Szkolenie osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy:
-przeprowadzenie zajęć edukacyjnych ( 9-godzinnych )dla 15
osób

młodzież powyżej 15 r.ż.: 24/29
osadzeni w Zakładzie Karnym: 15/15
Razem: 39/44

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 44
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
inne: 1080,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
2000,00
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Szkolenie nauczycieli i pedagogów
różnych typów szkół oraz
przedstawicieli Straży Miejskiej w Gru
dziądzu
—————————————————
4 PSSE ( Toruń, Świecie,Sępólno
Krajeńskie, Golub- Dobrzyń )

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie nauczycieli i pedagogów różnych typów szkół ( w tym
nauczycieli wychowania przedszkolnego )oraz przedstawicieli
Straży Miejskiej w Grudziądzu nt. profilaktyki HIV/AIDS w oparciu
o prezentacje opracowane na podstawie materiałów autorstwa
Krajowego Centrum ds. AIDS

nauczyciele i pedagodzy ,prac. Straży liczba szkoleń/działań: 7
Miejskiej: 120/144
liczba odbiorców: 144
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
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Zainicjowanie oraz udział
koordynatorów powiatowych w
szkolnych działaniach
zorganizowanych na okoliczność
Światowego Dnia AIDS
—————————————————
19 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Zainicjowanie oraz udział w szkolnych działaniach
zorganizowanych na okoliczność Światowego Dnia AIDS
:wystosowanie pism do dyrekcji szkół ,narady dot. organizacji
działń, udział w obchodach Światowego Dnia AIDS m.in. w :
- PSSE Chełmno : w uroczystości w Katolickim Gimnazjum i
Liceum w Chełmnie (inscenizacja "Mur",akcja na boisku szkolnym
pn. " Czerwona kkardka "- ułożenie ze zniczy kokardki jako
symbolu solidarności z osobami zakażonymi i chorymina AIDS )
- PSSEInowrocław : w debacie w III Liceum Ogólnokształcącym z
udziałem przedstawicieli Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa,Ośrodka Leczenia Uzależnień, placówek
opiekuńczo- wychowawczych
- PSSE Golub- Dobrzyń : w uroczystości w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu ( wykład
PPIS w Golubiu -Dobrzyniu nt. profilaktyki HIV/AIDS ,konkursy ,
inscenizacje teatralne)

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1500/1800
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/4000
nauczyciele i pedagodzy: 200/500
przedstawiciele instytucji
współpracjąych z PIS: 20/30
Razem: 3720/6330

liczba szkoleń/działań: 45
liczba odbiorców: 6330
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 19

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

5 600,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe
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Dystrybucja materiałów
OT1.CO1.CSa.Z1
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 12772/12772

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Ekspozycje wizualne informacyjnoOT1.CO1.CSa.Z1
edukacyjne, gazetki ścienne
Plakaty, informacje nt. PKD były wywieszone w komunikacji
————————————————— miejskiej i szybkiej kolei miejskiej, centrach handlowych.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 8500/64918

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 happeningu-imprezy
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Pracownicy PIS brali udział w 14 imprezach podczas, których
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
prowadzono poradnictwo i rozdawnictwo materiałów

ogół społeczeństwa: 14000/22950
osoby przed inicjacją seksualną:
1300/1300

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: 15300/24250
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Organizacja kampanii medialnej OT1.CO1.CSa.Z1
konferencje prasowe
Pracownicy PIS udzielili wywiadów - 4 mediom. Zostały
————————————————— zredagowane i wysłane pisma informacyjne do mediów - 19
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

152

Organizacja kampanii medialnej
podczas EURO 2012
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

pracownicy mediów: 12/19

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 23500/23500
Podczas kampanii pracownicy PIS prowadzili poradnictwo i
rozdawnictwo materiałów kampanijnych w miastach - na terenach
Parków i Stref Kibica. W ramach zintegrowanych działań również
materiały były dostarczane do placówek: urzędów miejskich,
straży miejskiej i policji. Na stronach PIS zostały umieszczone
informacje.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przegląd Małych Form Teatralnych
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Konkurs został przeprowadzony w 6 powiatach.
WSSE i 8 PSSE woj. pomorskiego

pracownicy mediów: 8/8
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 750/722
Razem: 758/730

Planowana kwota:
14250,00
Wydatkowana kwota:
10748,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
inne: 1900,00
PIS: 600,00
Starostwo Powiatowe:
4399,00
Urząd Miasta: 1100,00
Urząd Gminy: 2749,00
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Przeprowadzenie rozmów
OT1.CO1.CSa.Z1
indywidualnych
W punktach informacyjnych organizowanych podczas festynów
————————————————— były przeprowadzane rozmowy z uczestnikami.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 600/810

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Punkty informacyjne
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Punkty informacyjne organizowane były podczas imprez,
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
festynów, na terenie pl. szkolnych i stacji - 15

ogół społeczeństwa: 14000/22950

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

156

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

organizatorzy wypoczynku: 60/45
uczestnicy wypoczynku: /3306
Razem: 60/3351

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

157

Zamieszczanie informacji na stronach OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 20000/20000
internetowych
Każda stacja zamieściła informacje na temat kampanii, konkursów
————————————————— na stronach internetowych
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach nadzoru zostały przeprowadzone 45 wizytacji podczas
których zostały przeprowadzone rozmowy oraz rozdawnictwo
materiałów.
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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
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Organizacja konkursów wiedzy,
OT1.CO1.CSa.Z3
plastycznych, multimedialnych
4 PSSE zorganizowało konkursy w swoich powiatach we
————————————————— współpracy z pl. szkolnymi oraz jednostkami samorządowymi
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 130/274
młodzież powyżej 15 r.ż.: 324/324
Razem: 454/598
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Organizacja narad
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Zostało zorganizowane 11 narad
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

przedstawiciele służby zdrowia,
urzędów: 55/55
przedstawiciele placówek szkolnych:
160/199
Razem: 215/254
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Organizacja olimpiady wiedzy o HIV/A OT1.CO1.CSa.Z3
IDS
5 PSSE zorganizowało etapy powiatowe, międzyszkolne
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 561/561
młodzież powyżej 15 r.ż.: 485/485
Razem: 1046/1046

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
4600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 600,00
PIS: 150,00
Starostwo Powiatowe:
2200,00
Urząd Miasta: 50,00
Urząd Gminy: 1600,00
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Organizacja szkoleń
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Zostało przeprowadzone 4 szkolenia.
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

pedagodzy, nauczyciele, pielęgniarki:
80/80
pracownicy służb mundurowych i
urzędnicy: 32/32
Razem: 112/112

Planowana kwota: 2300,00
Wydatkowana kwota:
2800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
PIS: 1400,00
Starostwo Powiatowe:
700,00
Urząd Miasta: 700,00
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Planowana kwota: 1100,00
Wydatkowana kwota:
1100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 300,00
Urząd Gminy: 800,00
liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 254

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
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Program "Młodzi bez HIV"
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Adresatami programu byli studenci z Akademii Pomorskiej w
WSSE i 18 PSSE z woj. pomorskiego Słupsku

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): 30/30

Planowana kwota: 2200,00
Wydatkowana kwota:
2200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
2200,00
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Program profilaktyczny "HIV/AIDS
wszystko co trzeba wiedzieć".
—————————————————
WSSE i 18 PSSE z woj. pomorskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 60/60

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
inne: 2000,00

164

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży - OT1.CO1.CSa.Z3
spotkanie młodzieży z edukatorem
Warsztaty były przeprowadzane w powiecie starogardzkim i
HIV/AIDS
człuchowskim.
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 60/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 460/515
Razem: 520/515
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Udzielanie poradnictwa metodyczneg OT1.CO2.CSa.Z1
o
—————————————————
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego

pracownicy oświaty i służby zdrowia:
75/75

166

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
OT1.CO2.CSc.Z2
Anonimowych, Bezpłatnych Badań w Punkt w Gdyni funkcjonuje przez 7 dni w roku. Punkt w Słupsku
kierunku zakażenia wirusem HIV w
przez cały rok.
Gdyni i Słupsku.
—————————————————
WSSE i 18 PSSE z woj. pomorskiego

ogół społeczeństwa: 1044/1044

OT1.CO1.CSa.Z3
Program był realizowany przy współpracy z PSSE i Polskim
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Słupsku. Adresatami byli
uczniowie dwóch szkół ponadgimnazjalnych.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
Starostwo Powiatowe:
1000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

liczba odbiorców: 1044
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
przeprowadzonych rozmów 1044
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych testów - 1044

Planowana kwota:
78300,00
Wydatkowana kwota:
78300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Krajowe Centrum ds. AIDS:
10300,00
Marszałek: 50000,00
Urząd Gminy: 18000,00

Razem:
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102 748,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana
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Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o
AIDS i Uzależnieniach
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zielonej Górze

OT1.CO1.CSa.Z1
uczniowie gimnazjów: 120/30
Konkurs zorganizowano w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze w
ramach obchodów Światowego Dnia AIDS. Uczniowie wyłonieni w
drodze eliminacji szkolnych rozwiązywali test wiedzy. Laureaci
otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

168

Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS dla
OT1.CO1.CSa.Z1
uczniów Zespołu Szkół Licealnych i
Olimpiadę zorganizowano z inicjatywy PSSE w Sulęcinie, w
Zawodowych w Sulęcinie.
ramach szkolnych obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sulęcinie

169

Organizacja obchodów Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
Wojewódzka i 11 Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych
województwa lubuskiego

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkół uczestnicząca w konkursie 10
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
uczniów objętych edukacją (poza
finalistami) - ok. 800

uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół liczba podmiotów realizujących
Licealnych w Sulęcinie: 150/136
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ucznów uczestniczących w
Olimpiadzie - 136

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 10000/5000
W ramach obchodów, na terenie województwa lubuskiego
pracownicy mediów: 10/6
przeprowadzono m.in.:
Razem: 10010/5006
- we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze w
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy WSSE w Gorzowie
Wlkp., w dniach 26-30 listopada zorganizowano "Tydzień
anonimowego testowania". Akcję nagłośniono w lokalnych
mediach oraz w podmiotach leczniczych na terenie miasta. Punkt
dyżurował codziennie w godzinach 15.00 - 18.00. Ogółem
przebadano 44 osoby;
- przeprowadzono kampanię medialną pod hasłem "Getting to
zero - zero nowych zakażeń HIV, zero zachorowań na AIDS, zero
dyskryminacji";
- zorganizowano otwartą debatę dla studentów i młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych nt. bezpieczniejszych zachowań w aspekcie
HIV/AIDS. Debatę poprzedziła emisja filmu 'Transit '
rekomendowanego przez Uniwersytet Zielonogórski;
- przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. (PSSE w Gorzowie
Wlkp.);
- zorganizowano XIII Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS i
uzależnieniach dla szkół gimnazjalnych powiatu krośnieńskiego
(PSSE Krosno Odrz.);
- przeprowadzono "Test wiedzy o AIDS" dla uczniów Zespołu
Szkół Samorządowych w Międzyrzeczu (PSSE Międzyrzecz) oraz
konkurs "Co wiesz
o HIV i AIDS" dla szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli (PSSE

STRONA 52 z 263

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
500,00

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 500,00

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

Nowa Sól);
- zorganizowano olimpiadę wiedzy o AIDS w Liceum
Ogólnokształcącym w Sulęcinie oraz konkursy wiedzy dla szkół
ponadgimnazjalnych w powiatach świebodzińskim i żagańskim
(PSSE Sulęcin, Świebodzin i Żagań);
- zorganizowano I Powiatową Konferencję dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem "Wiedza ratuje
życie" w Świebodzinie;
170

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

OT1.CO1.CSa.Z1
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem
&#8222;HIV/AIDS a uzależnienia&#8221;
W programie :
- zespołowe rozwiązywanie krzyżówki,
- zespołowe rozwiązywanie testu,
- zespołowe uzupełnianie rysunku w brakujące treści tematyczne,
- odpowiedź na 3 wylosowane pytania problemowe,
- przedstawienie inscenizacji
- wręczenie nagród rzeczowych,

171

Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AID
S
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Żaganiu

172

Włączenie się w Ogólnopolską
Kampanię Edukacyjną "FAIR PLAY".
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczniów objetych oddziaływaniem
- 600

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

OT1.CO1.CSa.Z1
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
Dnia 03.XII. przeprowadzono Konkurs Wiedzy na temat HIV/AIDS 150/21
w którym uczestniczyło 21 uczniów ze wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych powiatu żagańskiego, uczniowie zostali
wyłonieni podczas eliminacji szkolnych. Nagrody dla laureatów
konkursu ufundował Starosta Powiatowy w Żaganiu

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
finalistów konkursu - 21
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczniów objetych programem 600

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Wsparcie z innych źródeł:
Starostwo Powiatowe:
1500,00

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 100000/100000
W ramach kampanii podjęto następujące działania:
pracownicy mediów: 10/6
- prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych przez
Razem: 100010/100006
wszystkie piony sprawujące nadzór bieżący w miejscach, w
których będą przebywać kibice (lotniska, dworce, przystanki PKP,
PKS, obiekty sportowe, hotele, restauracje, parkingi, stacje
benzynowe) - łącznie 3000 egz.,
- podjęto współpracę z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, starostwami
powiatowymi i urzędami miast w celu emisji spotu na stronach
internetowych oraz ewentualnego dodruku materiałów
edukacyjnych,
- zamieszczono na stronach internetowych WSSE i wszystkich
PSSE tematyczne informacje prasowych oraz spoty edukacyjne,
- nafgłośniono koampanię w lokalnych mediach.

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
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młodzież szkół ponadgimnazjalnych:
200/600

173

Edukacja par uczestniczących w
OT1.CO1.CSa.Z3
kursach przedmałżeńskich w
parafiach województwa lubuskiego.
—————————————————
11 Stacji SanitarnoEpidemiologicznych województwa
lubuskiego

uczestnicy kursów przedmałżeńskich:
100/

174

Edukacja uczestników kwalifikacji
wojskowej (młodzież w wieku 18-19 la
t).
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Drezdenku i
Gorzowie Wlkp.

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/311
W ramach zadania zorganizowano 12 spotkań z uczestnikami
kwalifikacji wojskowej (mężczyźni w wieku 19 - 22 lata) na terenie
5 gmin powiatu strzelecko - drezdeneckiego oraz 1 gminy powiatu
gorzowskiego.

liczba szkoleń/działań: 12
liczba odbiorców: 311
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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Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/A
IDS.
—————————————————
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krośnie
Odrzańskim

OT1.CO1.CSa.Z3
Z okazji Światowego Dnia AIDS współorganizowano XIII
Powiatową Olimpiadę wiedzy o AIDS i Uzależnieniach, w której
udział wzięły 3 osobowe zespoły z 8 gimnazjów -24 uczniów,
Opracowano pytania konkursowe oraz inne zadania do
wykonania.. Środki finansowe na zakup nagród dla uczestników
pozyskane zostały przez dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie w
kwocie 1800 zł.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 55/24

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

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1800,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 1300,00
Urząd Gminy: 500,00
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Warsztaty dla młodzieży gorzowskich
szkół ponadgimnazjalnych.
—————————————————
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

OT1.CO1.CSa.Z3
Warsztaty przeprowadzono wśród uczniów klas I 5 gorzowskich
szkół ponadginazjalnych. Podczas trzygodzinnych spotkań
przekazano informacje nt. medycznych, społecznych i prawnych
askektów HIV/AIDS. Ponadto poruszano kwestie akceptacji i
tolerancji w stosunku do żyjących z wirusem, chorych na AIDS
oraz ich bliskich.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/367

liczba szkoleń/działań: 17
liczba odbiorców: 367
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4600,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 4600,00
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Organizacja i prowadzenie narad z pa OT1.CO1.CSa.Z4
rtnerami.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych

uczestnicy narad: 150/172

liczba odbiorców: 256
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 12

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

178

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

ogół społeczeństwa: 500/472

OT1.CO2.CSc.Z3
Prowadzenie, w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy
WSSE w Gorzowie Wlkp., bezpłatnych, anonimowych badań w
kierunku HIV połączonych
z poradnictwem okołotestowym.
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Planowana kwota: 100,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
23910,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
23910,00

179

Punkt Konsultacyjny podczas XIX
edycji festuwalu "Przystanek Woodsto
ck".
—————————————————
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

OT2.CO1.CSa.Z2
W Punkcie uruchomionym w wiosce festiwalowej w dniach
2-4.08.2012 r. oferowano bezpłatne porady i konsultacje z
zakresu profilaktyki uzależnień oraz chorób przenoszonych drogą
kontaktow seksualnych. Ponadto prowadzono dystrybucję
tematycznych materiałów i pakietów edukacyjnych z
prezerwatywą.

osoby aktywne seksualnie: 5000/5000
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy: 2000/2000
osoby mające wielu partnerów
seksualnych: 2000/2000
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 10000/10000
Razem: 19000/19000

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 10000
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 8000

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
18600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 13600,00
Marszałek: 5000,00

180

Monitorowanie realizacji Krajowego
Programu w placówkach realizujących
Program.
—————————————————
Wojewódzka i 11 powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych
województwa lubuskiego

OT5.CO1.CSc.Z1
Nadzorem PSSE objęto placówki realizujące program w
powiatach. Natomiast WSSE objęła nadzorem realizację
programu przez PSSE.

realizatorzy Programu: 50/65
pracownicy pionu promocji zdrowia 11
PSSE w woj. lubuskim: 5/5
Razem: 55/70

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
przeprowadzonych kontroli - 65
PSSE i 5 WSSE
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
placówek realizujących program 178 (szkoły, podmioty lecznicze)

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

Razem:

52 510,00
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Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

181

Organizacja kampanii medialnej
(podczas Mistrzostw Euro 2012) oraz
Obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, jednostki samorządowe,
OSiR "Skałka" w Chorzowie, Park
Śląski w Chorzowie

OT1.CO1.CSa.Z1
1. Nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami i
partnerami (narady)
2. Współorganizacja stref kibica podczas Mistrzostw Euro 2012.
3. Obchody Światowego Dnia AIDS:
- rozstrzygnięcie konkursu na ulotkę informacyjną "Zrób test na
HIV" PSSE Cieszyn
- organizacja konkursu plastycznego "Czerwona kokardka" PSSE
Katowice
- organizacja konkursu na prezentację multimedialną "Czerwona
kokardka", PSSE Katowice
- akcja ułożenia z uczniów napisu oraz czerownej kokardki, PSSE
Katowice
- współorganizacja i rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o HIV/AIDS
dla młodzieży, PSSE Kłobuck

182

Organizacja szkoleń z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE: Częstochowa, Sosnowiec,
Górnośląskie Stowarzyszenie
"Wspólnota" w Chorzowie

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: /212
1. Organizacja 2 szkoleń warsztatowych dla kadry pedagogicznej. kadra pedagogiczna: /21
2. Organizacja szkoleń w sosnowieckich szkołach
Razem: /233
ponadgimnazjalnych.
3. Poradnictwo metodyczne.

183

Rozpowszechnianie informacji dot.
HIV/AIDS oraz Światowego Dnia
AIDS w lokalnych mass-mediach.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, , media lokalne, PSSE:
Chorzów, Racibórz, Firma
Wielkiekran.pl

OT1.CO2.CSa.Z1
1. Zamieszczanie informacji na stronach internetowych WSSE i
psse woj. śląskiego.
2. Przekazanie informacji na temat Światowego Dnia AIDS,
Czerwonej kokardki i Raportu UNAIDS do lokalnych mediów.
3. Emisja czerwonej kokardki na ekranie przy ul. Wolności w
Chorzowie dnia 1 grudnia 2012r.
4. Udzielenie wywiadu dla Radia Vanessa dot. obchodów
Światowego Dnia AIDS.

184

Dystrybucja materiałów informacyjno - OT1.CO2.CSa.Z2
edukacyjnych adresowanych do grup
docelowych.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego
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ogół społeczeństwa
pracownicy mediów
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/26299
Razem: /26299

Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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

liczba odbiorców: 233
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

ogół społeczeństwa
odbiorcy audycji radiowej

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

ogół społeczeństwa

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

185

Podejmowanie działań w kierunku
propagowania anonimowego
testowania w kierunku wirusa HIV.
—————————————————
psse woj. śląskiego, Poradnia Terapii
Uzależnień od Sub. Psychoakt. w
Chorzowie, Górnośląskie
Stowarzyszenie "Wspólnota" Chorzów

OT1.CO2.CSc.Z3
ogół społeczeństwa
1. Organizacja akcji bezpłatnego testowania w kierunku HIV dla
studenci, społeczność lokalna
studentów Wyższej Szkoły Informatyczno - Medycznej w
Chorzowie 8.12.2012r.
2. Propagowanie anonimowego testowania w kierunku HIV
podczas akcji profilaktycznych, punktów promocji zdrowia i imprez
masowych.
3. Organizacja 2 akcji bezpłatnego, anonimowego testowania w
kierunku HIV.

186

Podejmowanie działań edukacyjnych
w zakresie ochrony przed
zakażeniami HIV, w tym organizacja
konkursów wiedzy o HIV/AIDS oraz
propagowanie konkursów ogólnopolsk
ich.
—————————————————
psse woj. śląskiego, szkoły
ponadgimnazjalne

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież powyżej 15 r.ż.
1. Działania informacyjno - edukacyjne, wystawy, gazetki.
pracownicy oświaty, ochrony zdrowia,
2. Organizacja punktów informacyjnych z materiałami
osadzeni w areszcie śledczy
edukacyjnymi m.in. podczas dni promocji zdrowia w mieście.
3. Rozpropagowanie konkursów ogólnopolskich: na zakładkę do
książki oraz "Getting to zero - dążymy do zera".
4. Organizacja lokalnej akcji HIV/AIDS wraz ze spektaklem
teatralnym pt. "Proszę o minutę ciszy" dla młodzieży w dniu
30.11.2012r. PSSE Chorzów
5. Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS dla
młodzieży. PSSE Częstochowa, PSSE Sosnowiec
6. Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego "HIV/AIDS bać
się czy nie?" na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach. PSSE
Katowice

liczba podjętych działań/inicjatyw:
3
Wskaźnik dodatkowy 1: badania
w kierunku HIV - 58

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5629,25
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
PIS: 27,00
Starostwo Powiatowe:
500,00
Urząd Miasta: 5101,00

Razem:

STRONA 58 z 263

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

5 629,25

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

187

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

audycje radiowe w Radiu
OT1.CO1.CSa.Z1
Opatów:"Kibicuj zdrowiu podczas
audycje emitowane w Radiu Opatów, przeznaczone dla
Euro","W Światowy Dzień AIDS - zrób społeczności lokalnej
test na HIV"

ogół społeczeństwa: 2326/2326

—————————————————
PSSE Opatów
OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
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.

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

188

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

189

informacje dot. profilaktyki AIDS/HIV
OT1.CO1.CSa.Z1
do prasy lokalnej oraz na stronach
umieszczanie na stronach internetowych inspekcji sanitarnej woj.
internetowych WSSE i PSSE
świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej informacji dot. AIDS/HIV
—————————————————
WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 8000/7613

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

190

punkty informacyjne z materiałami
edukacyjnymi o tematyce HIV/AIDS
zorganizowane podczas imprez i akcji
prozdrowotnych
—————————————————
WSSE i PSSE woj. świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa

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

191

konkurs na grafikę komputerową
OT1.CO1.CSa.Z3
"Przejmij inicjatywę. nie daj szansy AI konkurs skierowany do uczniów z jędrzejowskich szkół
DS"
ponadgimnazjalnych
—————————————————
PSSE Jędrzejów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 7000/50

Planowana kwota: 700,00
Wydatkowana kwota:
600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 600,00
NGO: 0,00

OT1.CO1.CSa.Z1
w czasie organizowanych różnorodnych przedsięwzięć
prozdrowotnych tworzone były punkty informacyjne z materiałami
edukacyjnymi dot. tematu HIV/AIDS
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

192

konkurs testowy dla młodzieży pt.
OT1.CO1.CSa.Z3
"Wiedza o HIV/AIDS"
konkurs zorganizowany dla 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu
————————————————— staszowskiego
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/800

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 100,00

193

konkurs testowy dla młodzieży pt.
OT1.CO1.CSa.Z3
"Więcej wiesz o AIDS - mniej ryzykuje konkurs wiedzy przeznaczony dla uczniów 6 szkół
sz"
ponadgimnazjalnych z powiatu staszowskiego
—————————————————
PSSE Staszów

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/880

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00

194

konkurs wiedzy "Co musisz wiedzieć
o HIV i AIDS"
—————————————————
PSSE Busko-Zdrój

młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/11

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

OT1.CO1.CSa.Z3
konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z powiatów nadzorowanych przez PSSE
Busko-Zdrój
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195

popularyzacja profilaktyki HIV/AIDS w
czasie akcji "Polska biega", w
konkursie "Bezpieczeństwo w pracy i
odpowiedzialność w szkole", na
"Festynie Motoserce", na festynie w
Gowarczowie oraz na 7 festynach
organizowanych w ramach Akcji
Letniej na terenie działania PSSE w
Końskich.
—————————————————
PSSE Końskie

OT1.CO1.CSa.Z3
informacje oraz materiały edukacyjne dot. HIV/AIDS
przekazywane były podczas trwania imprez dla społeczności
lokalnych organizowanych na terenie powiatu Końskie

inne - społeczność lokalna: 400/621

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

196

spotkania edukacyjne (5) skierowane
do młodzieży szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i studentów.
—————————————————
WSSE Kielce

OT1.CO1.CSa.Z3
Spotkania edukacyjne odbywały się w szkołach i w Centrum
Edukacyjnym w Ciekotach k/Kielc oraz w sali konferencyjnej
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/104
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/508
Razem: 600/612

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

197

spotkania edukacyjne dla młodzieży
OT1.CO1.CSa.Z3
dot. profilaktyki HIV/AIDS
spotkania zorganizowano dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych z miasta Kielce i powiatu kieleckiego
PSSE Kielce

młodzież powyżej 15 r.ż.: 350/359

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

198

spotkania edukacyjne dla młodzieży z
przedstawicielem Fundacji "Res
Humanae" ( 5 spotkań)
—————————————————
PSSE Końskie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/517

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 2000,00
PIS: 0,00

OT1.CO1.CSa.Z3
w spotkaniach udział wzięli uczniowie z 5 szkół
ponadgimnazjalnych w rejonie nadzorowanym przez PSSE w
Końskich
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199

spotkania edukacyjne dla młodzieży
OT1.CO1.CSa.Z3
ze szkół ponadgimnazjalnych w
spotkania odbyły się w 2 sandomierskich szkołach
Sandomierzu pt. "Problemy i
ponadgimnazjalnych.
zagrożenia wczesnej inicjacji seksualn
ej"
—————————————————
PSSE Sandomierz

młodzież powyżej 15 r.ż.: 170/161

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

200

spotkania edukacyjne z młodzieżą
OT1.CO1.CSa.Z3
licealną dot. profilaktyki HIV/AIDS (2 s spotkania edukacyjne skierowane do młodzieży I Liceum
potkania)
Ogólnokształcącego w Końskich
—————————————————
PSSE Końskie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/55

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

201

warsztaty szkoleniowe dla
OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 120/250
młodzieżowych liderów zdrowia
zorganizowano 10 warsztatów dla młodzieżowych liderów zdrowia
————————————————— - uczniów z jędrzejowskich szkół ponadgimnazjalnych
PSSE Jędrzejów

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

202

zajęcia edukacyjne dla młodzieży 7
OT1.CO1.CSa.Z3
szkół ponadpodstawowych
w zajęciach uczestniczyli uczniowie ze staszowskich szkół
————————————————— ponadpodstawowych
PSSE Staszów

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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młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/547

203

zajęcia edukacyjne dla młodzieży z
OT1.CO1.CSa.Z3
zakresu profilaktyki HIV/AIDS
zajęcia przeznaczone dla młodzieży z 4 szkół gimnazjalnych i
————————————————— ponadgimnazjalnych rejonu Ostrowiec Św.
PSSE Ostrowiec Św.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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2 900,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

204

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Dostarczanie wiedzy nt. zakażenia
wirusem HIV oraz kształtowanie
postaw i zachowań sprzyjających
unikaniu zakażenia HIV w oparciu o
różnorodne formy przekazu
—————————————————
podmioty lecznicze, szkoły
ponadpodstawowe, samorządy
lokalne, lokalne media, organizacje
pozarządowe,

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 550000/132376
W ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
kibice EURO 2012: 10000/9715
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pracownicy pionu Oświaty
Razem: 560000/142091
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia koordynowali i współrealizowali
działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz dokonali analizy i
podsumowania działań w oparciu o otrzymane z podległych
placówek sprawozdania.
Opis prowadzonych działań:
Kontynuacja kampanii Zrób test na HIV w celu promowania
bezpłatnych testów na obecność wirusa HIV.
Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowowychowawczymi i podmiotami leczniczymi woj. małopolskiego w
celu nagłośnienia problematyki HIV/AIDS wśród pacjentów
podmiotów leczniczych, młodzieży i ich rodzin.
Propagowanie celów i założeń kampanii wśród społeczności
lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządowych, mediów,
organizacji pozarządowych.
Organizacja ekspozycji wizualnych w budynkach wojewódzkiej i
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych Małopolski oraz
w podmiotach uczestniczących w działaniach.
Udzielane koordynatorom i realizatorom działań porad
metodycznych.
Przekazanie do placówek informacji o ogólnopolskim konkursie
fotograficzno-plastycznym na plakat na Światowy Dzień AIDS
2012 pt. Getting to zero - Dążymy do Zera.
Włączenie się WSSE i PSSE w Krakowie i Wieliczce do
kampanii społecznej Fair Play&#8221; pod hasłem &#8222;Gram
fair, używam prezerwatyw przez m. im:
-zorganizowanie w WSSE konferencji prasowej,
-zamieszczenie na stronach internetowych informacji na temat
kampanii,
- organizowanie w Krakowie i Wieliczce eventów i stoisk
informacyjnych w sąsiedztwie stadionów, &#8222;strefach
kibica&#8221;
i tzw. &#8222;strefach turystycznych&#8221;.
Przeprowadzenie powiatowego konkursu wiedzy
&#8222;Wiem! STOP dyskryminacji i stygmatyzacji&#8221; dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pow. olkuskiego
zorganizowanego przez PSSE i Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 625

Planowana kwota: 25,00
Wydatkowana kwota: 25,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

205

Kształtowanie postaw tolerancji
wobec zakażonych HIV i chorych na A
IDS
—————————————————
szkoły ponadgimnazjalne w pow.
olkuskim, Starostwo Powiatowe w
Olkuszu, Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne w Olkuszu,

OT1.CO1.CSa.Z2
Przeprowadzenie powiatowego konkursu wiedzy &#8222;Wiem!
STOP dyskryminacji i stygmatyzacji&#8221; dla młodzieży 11
szkół ponadgimnazjalnych pow. olkuskiego zorganizowanego
przez PSSE i Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych na lekcjach Wychowania do
życia w rodzinie nt. tolerancji wobec osób chorych i zakażonych i
akceptacji tych osób w środowiskach rówieśniczych w 2 LO w
Tarnowie, w I LO w Limanowe i w Zespole Szkół Technicznych w
Nowym Targu.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/17
uczniowie szkól ponadgimnazjalnych:
4505/3684
Razem: 4515/3701

liczba programów oraz inicjatyw: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

206

Działania edukacyjne prowadzone w
ramach obchodów Światowego Dnia
AIDS
—————————————————
szkoły ponadpodstawowe,
organizacje pozarządowe, 3
krakowskei uczelnie, podmioty
lecznicze, samorządy terytorialne

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzenie internetowego konkursu wiedzy o HIV/AIDS
wśród uczniów III LO w Tarnowie.
Przeprowadzenie konkursu wiedzy dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w Nowym Targu.
Organizacja konkursu wiedzy z wykorzystaniem kolorowanki
&#8222;Zawsze razem&#8221; wśród dzieci ze Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Wadowicach.
Organizacja akcji informacyjno- edukacyjnych w 6 szkołach
ponadgimnazjalnych w Tarnowie (imprezy edukacyjnoartystyczne, stoiska informacyjne, zajęcia edukacyjne).
Udział WSSE w Krakowie w organizacji stoisk edukacyjnych na
3 krakowskich uczelniach (Kampusie UJ, AWF, Politechnice) oraz
w Klubie pod Jaszczurami w Krakowie w dniach 27-29.11.2012 r.
Udzielanie porad metodycznych koordynatorom i realizatorom
działań.
Przeprowadzenie prelekcji oraz pokazu multimedialnego dla
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.
Przedstawienie prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją
młodzieży przebywającej w internatach Ochotniczych Hufców
Pracy (OHP) w Chrzanowie i Wadowicach nt. zakażeń wirusem
HIV.
Przeprowadzenie w Centrum Medycznym &#8222;KOLMED&#8221; SPZOZ w Tarnowie wśród pacjentów akcji
informacyjno- edukacyjnej mającej na celu podniesienie wiedzy w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS (informacje, porady, konsultacje).
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pod hasłem
&#8222;Wolność i godność. Wybieram &#8211; nie biorę&#8221;
w placówkach szkolno-wychowawczych: w Trzebini, Chrzanowie,
Nowym Sączu oraz &#8226;
Przeprowadzenie internetowego konkursu wiedzy o
HIV/AIDS wśród uczniów III LO w Tarnowie.
Przeprowadzenie konkursu wiedzy dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w Nowym Targu.
Organizacja konkursu wiedzy z wykorzystaniem kolorowanki
&#8222;Zawsze razem&#8221; wśród dzieci ze Środowiskowego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 5000/4688
młodzież powyżej 15 r.ż.:
20000/14695
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
35000/30000
osoby powyżej 50 r.ż.: 5000/6000
osoby przed inicjacją seksualną:
2000/
Razem: 67000/55383

liczba szkoleń/działań: 49
liczba odbiorców: 55383
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 317
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Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
370,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 120,00
Starostwo Powiatowe:
250,00

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1227,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 164,00
Starostwo Powiatowe:
663,00

Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Wadowicach.
Organizacja akcji informacyjno- edukacyjnych w 6 szkołach
ponadgimnazjalnych w Tarnowie (imprezy edukacyjnoartystyczne, stoiska informacyjne, zajęcia edukacyjne).
; Udział WSSE w Krakowie w organizacji stoisk edukacyjnych na
3 krakowskich uczelniach (Kampusie UJ, AWF, Politechnice) oraz
w Klubie pod Jaszczurami w Krakowie w dniach 27-29.11.2012 r.
Udzielanie porad metodycznych koordynatorom i realizatorom
działań.
Przeprowadzenie prelekcji oraz pokazu multimedialnego dla
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.
; Przedstawienie prezentacji multimedialnej połączonej z
dyskusją młodzieży przebywającej w internatach Ochotniczych
Hufców Pracy (OHP) w Chrzanowie i Wadowicach nt. zakażeń
wirusem HIV.
Przeprowadzenie w Centrum Medycznym &#8222;KOLMED&#8221; SPZOZ w Tarnowie wśród pacjentów akcji
informacyjno- edukacyjnej mającej na celu podniesienie wiedzy w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS (informacje, porady, konsultacje).
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pod hasłem
&#8222;Wolność i godność. Wybieram &#8211; nie biorę&#8221;
w placówkach szkolno-wychowawczych: w Trzebini, Chrzanowie,
Nowym Sączu oraz w 2 szkołach ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu i w 7 gimnazjach w pow. krakowskiego.
Organizacja przez PSSE w Gorlicach &#8222;Olimpiady wiedzy
o AIDS i uzależnieniach&#8221; dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego.
Organizowanie ekspozycji wizualnych w budynkach
wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Małopolski oraz w podmiotach uczestniczących w działaniach.
Organizacja przez PSSE w Gorlicach &#8222;Olimpiady wiedzy
o AIDS i uzależnieniach&#8221; dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego.
; Organizowanie ekspozycji wizualnych w budynkach
wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Małopolski oraz w podmiotach uczestniczących w działaniach.
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207

Edukacja z wykorzystaniem
różnorodnych form przekazu wiedzy
(szkolenia, prelekcje, warsztaty,
prezentacje multimedialne,
pogadanki, poradnictwo indywidualne,
konferencje, dyskusje, projekcje
filmów, ekspozycje wizualne, imprezy
profilaktyczne) w zakresie ochrony
przed zakażeniem wirusem HIV.
—————————————————
podmioty lecznicze, szkoły
ponadpodstawowe, samorządy
lokalne, Zakład Karny w Wadowicach,
organizacje pozarządowe,

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzenie przez pielęgniarki środowiska szkolnego i
pedagogów szkolnych zajęć typu informacyjnego z młodzieżą
szkół ponadpodstawowych woj. małopolskiego.
Realizacja programu edukacyjnego Żyję bez
ryzyka&#8221;wśród uczniów szkół gimnazjalnych w Woli
Żelichowskiej i Gruszkowie Wielkim (pow. dąbrowski).
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych:
- pod hasłem Aby nie rozmawiać o problemie AIDS w przyszłości
&#8211; rozmawiajmy teraz o zakażeniu wirusem HIV wśród
młodzieży Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
- pt. Miało być inaczej z uczniami Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu oraz w Zespole Szkół
Nr1 w Nowym Sączu.
Wystawienie przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych
inscenizacji teatralnych:
- pt. AIDS-pamiętaj z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu,
- pt. Problem rodziny z III Technikum Ekonomicznego w
Miechowie,
- pt. Niefortunny Tatuaż, Prawie wszystko o AIDS, i Mieć
wyobraźnię miłosierdzia z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu.
Przygotowanie przez uczniów Technikum Ekonomicznego w
Miechowie prezentacji multimedialnej pt. Przyczyny i skutki
zakażenia wirusem HIV i przedstawienie jej uczniom szkoły
podczas apelu.
Przeprowadzenie pogadanek i prelekcji pt. Wirus HIV i choroba
AIDS, AIDS &#8211; dżuma XX wieku, &#8222;Zagrożenia XXI
wieku&#8211;AIDS w szkołach pow. miechowskiego.
Projekcje filmów: Żyję bez ryzyka AIDS, Miało być inaczej,
Żyć z HIV, Życie pod murem dla młodzieży w szkołach
realizujących program w woj. małopolski.
Zorganizowanie wystawy zdjęć o tematyce HIV/AIDS w
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich (pow. wielicki).
Przeprowadzenie konkursów wiedzy:
-powiatowego konkursu wiedzy o HIV/AIDS dla gimnazjalistów
powiatu nowotarskiego - podsumowanie konkursu odbyło się w
Gimnazjum w Rabie Wyżnej,
- powiatowego konkursu wiedzy Gdy wiesz wszystko o wirusie,
możesz przeciwstawić mu się dla młodzieży gimnazjalnej powiatu
olkuskiego,
- konkursu wiedzy Razem przeciw HIV &#8211; dla uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze,
- 2 konkursów wiedzy o AIDS dla uczniów Miejskiego Gimnazjum
Nr 2 w Oświęcimiu oraz Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach,
- IV edycji konkursu wiedzy pod hasłem Cała prawda o AIDSZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- olimpiady wiedzy o AIDS przeprowadzonej w Zespole Szkół
Ekonomiczno &#8211; Chemicznych w Trzebini.
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 13600/8479
młodzież powyżej 15 r.ż.:
30000/26768
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
22500/13030
osoby powyżej 50 r.ż.: 2000/807
osoby pozbawione wolności: 40/40
Razem: 68140/49124

liczba szkoleń/działań: 94
liczba odbiorców: 49124
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 463

Planowana kwota: 1900,00
Wydatkowana kwota:
2095,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 675,00
Starostwo Powiatowe:
300,00
Urząd Miasta: 1120,00

Przeprowadzenie konkursów plastycznych:
- pt. Odpowiedzialne zachowania młodych w dobie HIV/AIDS - z
udziałem 5 bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych
(podsumowanie konkursu i wystawa prac w Zespole Szkół Nr 2
im. St. Konarskiego w Bochni).
- pt. Dążymy do zera - konkursy powiatowe na plakat dla
wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu
dąbrowskiego i limanowskiego,
- na komiks dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Niepołomicach oraz Gimnazjum w Wieliczce.
Przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
przez PSSE w Limanowej, Suchej Beskidzkiej i Tarnowie dla:
- nauczycieli z 53 szkół pow. limanowskiego
- pielęgniarek z podmiotów leczniczych pow. tarnowskiego i
Suchej Beskidzkiej.
Przeprowadzanie cyklicznych działań edukacyjnych wśród
pracowników podmiotów leczniczych w pow. tarnowskim nt.
postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny.
Zadania realizowane były przez podmioty lecznicze w oparciu o
przekazane materiały.
Organizacja konferencji profilaktycznej przez PSSE Gorlice
dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu.
Przeprowadzenie przez pracowników PSSE w Krakowie zajęć
edukacyjnych w formie prelekcji i prezentacji multimedialnych z
młodzieżą: z Małopolskiego Ośrodka Fundacji PRAESTERO,
Nowohuckiego Centrum Kultury, młodzieżowych domów kultury,
klubów i schronisk młodzieżowych, Ośrodka Socjoterapii i
Centrum Młodzieży w Krakowie.;
Przeprowadzenie przez pracowników PSSE w Wadowicach
prelekcji dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w
Wadowicach.
Zorganizowanie punktu informacyjno-edukacyjnego dla
studentów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni.
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208

Edukacja młodzieży z zastosowaniem
metod aktywnego uczestnictwa
—————————————————
ośrodki szkolne i opiekuńczowychowawcze

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1053/811
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych aktywizujących w
zakresie zakażeń wirusem HIV z młodzieżą z placówek
opiekuńczo-wychowawczych: ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
&#8211; Wychowawczego w Chrzanowie, Rzemieślniczego
Centrum Szkół Zawodowych w Tarnowie, Kuratorskiego Ośrodka
Pracy Młodzieżą w Wadowicach.
Przeprowadzenie zajęć prowadzonych metodą burza mózgów
z uczniami kl. I z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w
Trzebini.
Przeprowadzenie ankietyzacji pt. &#8222;Co ja wiem na temat
HIV/AIDS&#8221; wśród młodzieży zgłaszającej się Na badania z
5 podmiotów leczniczych pow. miechowskiego (Gołczy,
Charsznicy, Kozłowie, Racławicach i Wysocicach).

209

Dystrybucja materiałów do wybranych OT1.CO1.CSb.Z3
grup społecznych
Dystrybucja materiałów otrzymanych z Krajowego Centrum ds.
HIV/AIDS( materiały przekazywano odbiorcom w trakcie imprez
profilaktycznych lub bezpośrednio do placówek):
————————————————— - szkół ponadpodstawowych
podmioty lecznicze, placówki szkolno- - podmiotów leczniczych
wychowawcze
- instytucji i organizacji pozarządowych
- mediów
- ogółu społeczeństwa.
Opracowanie i przekazywanie materiałów informacyjnych
opracowanych przez pracowników OZ i PZ odbiorcom działań.
Dystrybucja przez WSSE i PSSE w Krakowie i Wieliczce
pakietów edukacyjnych oraz gadżetów (ulotki, chorągiewki,
koszulki, torby bawełniane, prezerwatywy) do realizacji kampanii
społecznej &#8222;Fair Play&#8221;. Materiały dystrybuowane
były w czasie eventów organizowanych w Krakowie i Wieliczce w
sąsiedztwie stadionu, &#8222;strefy kibica&#8221; i
&#8222;strefy turystycznej&#8221;.
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organizacje pozarządowe: 500/500
pracownicy ochrony zdrowia:
3000/3875
pracownicy oświaty: 10000/1025
służby mundurowe: 1000/500
służby ratunkowe: 250/100
kibice EURO 2012: 1000/5750
Razem: 15750/11750

liczba szkoleń/działań: 9
liczba odbiorców: 811
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota: 25,00
Wydatkowana kwota: 25,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 25,00

liczba tytułów: 12
nakład: 20250

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

210

Edukacja różnych grup społecznych z
wykorzystaniem zasobów
internetowych, aktywizujących metod
przekazu.
—————————————————
WSSE i PSSE, placówki szkolnowychowawcze, lokalne media
(nowotarska tV Kablowa, TVP-Oddział
Kraków, porale internetowe

OT1.CO2.CSa.Z1
Zamieszczenie na stronach internetowych WSSE i PSSE:
- informacji dot. problematyki HIV/AIDS z uwzględnieniem
sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce i w woj.
małopolskim.
- adresy stron internetowych Krajowego Centrum, numerów
telefonów zaufania,
- danych z raportu UNAIDS 2012 nt. stanu epidemii HIV/AIDS na
świecie i problemów z nim związanych,
- symbolu czerwonej wstążeczki.
Przesłanie drogą e-mailową do placówek nauczania i
wychowania oraz podmiotów leczniczych zaproszenia do
prowadzenia działań w zakresie realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Opracowywanie i zamieszczanie na portalach internetowych
informacji dot. profilaktyki i prowadzonych działań w zakresie
HIV/AIDS (PSSE: Nowy Targ, Chrzanów, Miechów)
Nawiązanie współpracy z mediami (Nowotarską Telewizją
Kablową, TV-Oddział w Krakowie) w celu rozpowszechnienia
informacji związanych z profilaktyką HIV/AIDS.
Przekazanie do mediów artykułów opracowanych przez
pracowników OZ i PZ nt. profilaktyki HIV/AIDS.
Propagowanie przez pracowników pionu OZ i PZ PSSE
informacji o cyklach szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla
personelu medycznego i kadry pedagogicznej prowadzonych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Propagowanie strony internetowej Krajowego Centrum ds.
AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/1602
młodzież powyżej 15 r.ż.:
28300/14421
ogół społeczeństwa: 55000/33400
Razem: 86300/49423

liczba odbiorców: 49443
liczba konsultacji: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 0,00
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Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych wśród personelu
podmiotów leczniczych nt.
konieczności proponowania kobietom
w wieku prokreacyjnym i w ciąży
wykonania testu w kierunku zakażenia
wirusem HIV.
—————————————————
podmioty lecznicze, organizacje
pozarządowe,WSSE iPSSE

OT1.CO2.CSb.Z1
Prowadzenie przez pracowników OZ i PZ PSSE woj.
małopolskiego rozmów z personelem medycznym: lekarzami,
położnymi, pielęgniarkami z poradni ogólnych i poradni
ginekologicznych nt. proponowania kobietom zwłaszcza w wieku
prokreacyjnym i w ciąży wykonanie testów w kierunku HIV.
Przekazywanie informacji dot. działalności Punków Konsultacyjno
- Diagnostycznych (adresy, telefony) wykonujących bezpłatne
badania oraz numeru Telefonu Zaufania.

lekarze ginekolodzy/położnicy:
500/455
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: 2000/1715
położne: 3500/2060
Razem: 6000/4230

liczba odbiorców: 4230

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Propagowanie wśród kobiet w kobiet OT1.CO2.CSb.Z4
w ciąży i planujących ciążę oraz ich
Promowanie przez realizatorów działań wykonywania testów w
partnerów o możliwości i konieczności kierunku HIV wśród kobiet w ciąży i planujących ciążę, oraz wśród
wykonania testów w kierunku
ich partnerów.
zakażenia wirusem HIV.
Obowiązkowe informowanie i zalecanie przez lekarzy
ginekologów kobietom wykonanie testu na obecność wirusa HIV.
————————————————— Przeprowadzenie przez pracowników podmiotów leczniczych
podmioty lecznicze, organizacje
rozmów indywidualnych z pacjentkami ciężarnymi z terenu woj.
pozarządowe, szkoły rodzenia, PSSE małopolskiego. na temat możliwości wykonania bezpłatnych
testów na obecność wirusa HIV.
Edukacja przez położne pacjentek w 3 poradniach
ginekologicznych w pow. limanowskim nt. dróg zakażeń wirusem
HIV.
Przeprowadzenie akcji informacyjnej w 4 krakowskich szkołach
rodzenia dot. wykonywania przez kobiety badań testowych na
obecność wirusa HIV.
Propagowanie na terenie woj. małopolskiego działalności Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego działającego w Krakowie
numerów: telefonów zaufania, poradni internetowej HIV/AIDS.

ich partnerzy: 2000/1500
kobiety planujące zajście w ciążę:
10000/5675
kobiety w ciąży: 500/372
Razem: 12500/7547

liczba odbiorców: 7547

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Edukacja w zakresie profilaktyki
zakażeń HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową
—————————————————
szkoły ponadpodstawowe, podmioty
lecznicze,

młodzież poniżej 15 r.ż.: 6925/3950
młodzież powyżej 15 r.ż.: 6675/5594
rodzice młodzieży szkolnej:
9800/1085
Razem: 23400/10629

liczba podjętych działań/inicjatyw:
22
liczba podmiotów podejmujących
działania: 91
liczba odbiorców: 10629

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

Razem:

3 742,00

OT1.CO2.CSd.Z2
Przeprowadzenie przez pracowników podmiotów leczniczych
rozmów indywidualnych na temat chorób przenoszonych drogą
płciową z młodzieżą zgłaszającą się na badania bilansowe (15 r.
ż.) ich rodzicami.
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nt. chorób
przenoszonych drogą płciową w 5 placówkach szkolnowychowawczych (2 w Chrzanowie. 1- w Nowym Sączu i 2 w
Krakowie).
Projekcje filmów nt zakażeń drogą płciową dla młodzieży w
szkołach.
Przestawienie przygotowanej przez pracownika PSSE w
Olkuszu prezentacji multimedialnej nt. chorób przenoszonych
drogą płciową młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół w Kętach
oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych pow. olkuskiego.
Organizacja konkursów szkolnych o tematyce HIV/AIDS i
uzależnieniach oraz udział pracowników OZ i PZ PSSE w woj.
małopolskim w komisjach konkursowych.
Edukacja rodziców młodzieży z 10 gimnazjów i 5 szkół
ponadgimnazjalnych z pow. miechowskiego w formie prelekcji nt.
zakażeń przenoszonych drogą płciową.
Organizacja imprez prozdrowotnych przez szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne w pow. dąbrowskim podczas, których
prowadzono działania informacyjne nt. zakażeń przenoszonych
drogą płciową.
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Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe
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F
Włączanie się w ogólnopolską
społeczną kampanię medialną "Zrób
test na HIV" oraz kampanię "Fair Play
"
—————————————————
WSSE, 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z1
Właczając się w medialne kampanie społeczne "Zrób Test na
HIV", "Fair Play" nawiązywano współpracę z przedstawicielami
lokalnych mediów w celu ograniczenia wpływu ryzykownych
zachowań na zdrowie własne i innych a także w związku z
organizacją imprez masowych. Na stronach internetowych
własnych i partnerów umieszczano treści dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS;. W szerokim zakresie nawiązano współpracę z
samorządmi lokalnymi oraz osobami kluczowymi w zakresie
bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas przygotowań i
organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012 w Zakładach Opieki
Zdrowotnej
Do współpracy zaangażowano właścicieli hoteli, zajazdów,
pensjonatów za pośrednictwem których przekazywano gościom,
kibicom materiały informacyjne i edukacyjne.
Materiały edukacyjne eksponowano we wszystkich miejscach
publicznych gdzie spodziewano się większego przepływu osób
przybywających na rozgrywki. Publikace dotyczące treści
aktualnych podczas kampanii umieszczano na stronach
internetowych własnych i partnerów.

ogół społeczeństwa: 669700/388607 liczba podmiotów realizujących
pracownicy mediów: 47/18
zadanie: 356
pracownicy jednostek
samorządowych: 9/29
inni decydenci: /29
pracownicy służby zdrowia: /160
właściciele hoteli, zakładów
gastronomicznych, pensjonatów: /120
Razem: 669756/388963

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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B
Edukacja społeczności lokalnych
poprzez działania informacyjne w tym
propagowanie informacji o PKD
—————————————————
PSSE

OT1.CO1.CSa.Z2
W ramach powyższego zadania przeprowadzono 7 narad, 35
stoisk informacyjnych i edukacyjnych z rozdawnictwem,
poradnictwem, quizami, instruktażami;Zadanie było realizowane
poprzez włączanie się w organizowane lokalnie festyny, masowe
imprezy, świeta lokalne np: 4 festyny w Białej Podlaskiej, akcje
prozdrowotne lokalne: Sierpień ze zdrowiem -5 dniowa impreza
edukacyjna, Chełmska Spartakiada "Festyn dla serca",
"Karpiówka" - festyn prozdrowotny, "Biała Niedziela" w Stróży,
Dożynki Powiatowe na stadionie w Sobieszynie, Dni Bigoraja,
akcje edukacyjne na terenie Lublina - organizacja stoisk
informacyjnych dla ludności na Placu Litewskim, w Galerii Olimp,
na boisku szkolnym na Os, Nałkowskich, w Ośrodku
Wypoczynkowym Słoneczny Wrotków, na stadionie KS
Lublinianka ;
Działania były podejmowane w partnerstwie z instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w działania
na rzecz wspierania inicjatyw lokalnych; Starostwo Powiatowe w
Białej P, Chełmie, Łukowie, Zamościu, Urząd Miasta Biała
Podlaska, Chełm, Kraśnik,Łuków, Lublin, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Straż Miejska w
Chełmie,Stow Zdr Miast Polskich, Monar Puławy;
Powyższe działania były nagłaśniane przez środki masowego
przekazu;

ogół społeczeństwa: 108000/177518
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 208/25
pracownicy mediów: 36/13
pracownicy ochrony zdrowia: 196/7
pracownicy oświaty: /14
służby mundurowe: /5
studenci: 8000/
Razem: 116440/177582

Planowana kwota: 1600,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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liczba programów oraz inicjatyw:
35
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A
Edukacja w zakresie podstawowej
wiedzy o HIV/AIDS młodzieży
szkolnej i wybranych grup zawodowyc
h;
—————————————————
WSSE, 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowana edukacja na bazie placówek nauczania-185,
zakładów opieki zdrowotnej -55,zakłdów fryzjerskich i
kosmetycznych-17, i innych jak np Komenda Strazy Pożarnej w
Radzyniu Podlaskim. We współpracy z Lubelskim Samorządowym
Centrum O /Chełm, Starostwem Powiatowym w Kraśniku, ZOZ ds
Uzależnień w Kraśniku, Osiedlowym Domem Kultury w Kraśniku,
MONAR Puławy, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zrealizowali następujące formy edukacji: 16 narad, 4 szkolenia, 13
szkoleń warsztatowych, 8 prezentacji multimedialnych, 71
pogadanek, 144 instruktaże i rozmowy, 17 ekspozycji wizualnych,
5 kącików z materiałami edukacyjnymi.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 635/1333
młodzież powyżej 15 r.ż.: 960/2298
inni - prac. zakł. fryzjerskich,
kosmetycznych, odnowy biologicz:
213/17
ogół społeczeństwa: /2470
osadzeni: /20
pracownicy oświaty, : 208/156
pracownicy samorządowi: 22/32
pracownicy służb mundurowych:
162/44
pracownicy służby zdrowia: 205/85
pracownicy socjalni: 10/
Razem: 2415/6455
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C
Edukacja środowiska szkolnego
poprzez organizację konkursów
wiedzy, olimpiad na poziomie
środowiska szkolnego lub powiatu
—————————————————
13 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzono 19 konkursów, dla których opracowano 10
regulaminów; w ramach przygotowań przeprowadzono 48
rozmów połączonych z instruktażami metodycznymi. Pracownicy
inspekcji włączali się także w prace komisji konkursowej. Formy
konkursowe w placówkach nauczania poprzedziła edukacja
młodzieży w formie samokształcenia oraz prelekcji realizowanych
we własnym zakresie przez kadrę pedagogiczną w oparciu o
materiały wskazane i przekazane przez PSSE w danym powiecie.
Placówkami uczestniczącymi w konkursach jako uczestnicy a
często też współorganizatorzy były następujące placówki:
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, Publiczne
Gimnazjum w Zalesiu,Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie,
Zarząd Rejonowy PCK, Zespół Szkół Gastr -Hotelarskich w
Chełmie, 5 placówek na uczania w Hrubieszowie, Medyczne
Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim, ZSz Centrum
Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Janowski Dom Kultury,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, NZOZ Uzależnień w Kaśn.,
osiedl DK w Kraśniku, Bursa szkolna w Lubartowie , Starostwo
Powiatowe w Opolu Lubelskim, Starostwo Powiatowe w
Parczewie, Urząd Miasta w Parczewie, Urząd Miasta Puławy,
MONAR Puławy,Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach,
Zespół Szkół w Wohyniu pow Radzyń Podl., Starostwo Powiatowe
w Rykach I LO w Rykach. Jak wynika z zestawienia partnerami
tego przedsięwzięcia były również jednostki samorządu
terytorialnego i organizacje społeczne. Dla laureatów Olimpiady
Wiedzy w Opolu Lubelskim pracownik PSSE pozyskał z KC ds.
AIDS torby bawełniane i podkoszulki. Organizacja formy
konkursowej wymaga wielu starań ze strony organizatora Państwowej Inspekcji Sanitarnej nawiązywania kontaktów,
wysyłania pism w celu zabezpieczenia drobnych upominków lub
nagród dla uczestników tej formy edukacji.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 565/687
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1555/1354
pracownicy jednostek samorządu:
2/10
pracownicy mediów: /5
pracownicy oświaty: 14/38
Razem: 2136/2094
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Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba odbiorców: 2126
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 105

Planowana kwota: 3300,00
Wydatkowana kwota:
440,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1911,00
Starostwo Powiatowe:
1085,00
Urząd Miasta: 0,00
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D
Edukacja środowiska szkolnego
poprzez konkursy plastyczne dla
dzieci i młodzieży oraz organizację
wystaw pokonkursowych
—————————————————
4 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukację środowisk szkolnych prowadzono poprzez
zorganizowanie 5 własnych form konkursowych oraz
rozpropagowanie ogólnopolskiego konkursu: na na zakładkę oraz
"Dążymy do zera". Partnerami powyższych działań były: Dyrekcja
Liceum Plastycznego w Zamościu, Dyrekcja Bursy Międzyszkolnej
nr 2 w Zamościu, Tomaszowski Dom Kultury, Starostwo
Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Bursa Międzyszkolna w
Chełmie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Konkursami objęto: 15 uczniów szkół podstawowych, 927
uczniów szkół gimnazjalnych i 55 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Na zakończenie przeprowadzono 1 inprezę
podsumowującą konkurs dla 600u czniów szkółgimnazjalnych.
Finansowego wsparcia udzielło Starostwo Powiatowe w Chełmie i
w Tomaszowie Lubelskim.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/927
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1665/115
ogół społeczeństwa : 1550/
pracownicy masmediów: 4/
pracownicy oświaty: 32/85
pracownicy służby zdrowia: /70
Razem: 3281/1197

liczba odbiorców: 1057
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
261,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
Starostwo Powiatowe:
300,00
Urząd Miasta: 1000,00
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E
Obchody Światowego Dnia AIDS w
placówkach nauczania i wychowania
oraz w środowiskach lokalnych,
—————————————————
20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Obchody Swiatowego Dnia AIDS mając na celu przypomnienie
treści ważnych przez cały rok przebiegały w sposób zróżnicowany
zależny od inicjatywy środowisk lokalnych i możliwości
kadrowych. Przeprowadzono narady z organizatorami działań,
organizowano punkty informacyjno edukacyjne -4 połączone z
ekspozycjami wizualnymi, uaktualniono informację o tym gdzie i
kiedy w PKD na terenie województwa lubelskiego można
anonimowo i bezpłatnie wykonać badanie w kierunku wykrycia
wirusa HIV; placówki nauczania organizowały imprezy
edukacyjne-5 , prowadzono pogadanki - 19, instruktaże i
rozmowy-23. Dla środków masowego przekazu opracowano
informacje z aktualnymi danymi epidemiologicznymi dla kraju i
województwa do publikacji medialnej oraz do zamieszczenia na
stronie internetowej. Na stronach PSSE umieszczano czerwoną
kokardkę - symbol solidarności z chorymi i zakażonymi.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1300/3220
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3097/3593
administratorzy stron www: 8/
członkowie stowarzyszeń i
organizacji: 50/
ogół społeczeństwa: 50300/52779
pracownicy jednostek samorządu:
18/11
pracownicy masmediów: 41/12
pracownicy oświaty: 183/147
pracownicy służby zdrowia: 68/504
Razem: 55065/60266

liczba szkoleń/działań: 150
liczba odbiorców: 60300
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 60

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

Razem:
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WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe
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Organizacja i koordynacja kampanii
społecznej "Kibicuj Zdrowiu"
realizowanej w związku z organizacją
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 50000/1000
Założenia Kampanii oraz materiały informacyjne i spot 5 zasad
kibice piłkarscy
bezpiecznego i zdrowego kibicowania zostały przekazane i
Razem: 50000/1000
wykorzystane w strefach kibica oraz lokalnych mediach, dworcach
PKP oraz PKS i lotnisku, a także Domach Kultury, kinie, obiektach
sportowych i Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
W dniu 8 czerwca 2012 roku w związku z decyzją Ministra
Zdrowia o wycofaniu ulotki "5 zasad bezpiecznego i zdrowego
kibicowania" we wszystkich wersjach językowych wszelkie
działania podejmowane w ramach Kampanii zostały wstrzymane.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 38

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja i koordynacja
ogólnopolskiej kampanii społecznych
"Fair Play" realizowanej w ramach
organizacji w Polsce i na Ukrainie
EURO 2012.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Założenia Kampanii oraz materiały edukacyjne i promocyjne
zostały przekazane przede wszystkim do pięciu stref kibica oraz
mediów lokalnych, a ponadto Domów Kultury, organizacji
pozarządowych, klubów sportowych, kin oraz PCK.

ogół społeczeństwa: 60000/80000
kibice piłkarscy
Razem: 60000/80000

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 37

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

222

Organizacja i koordynacja kampanii
społecznej "Daj szansę swojemu
dziecku - nie daj szansy AIDS".
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Założenia Kampanii oraz materiały informacyjno-edukacyjne
zostały przekazane do Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i
Gmin, ZOZów i NZOZów, Poradni K oraz Poradni
Ginekologicznych, Bibliotek, Centrów Pomocy Rodzinie, Szkół
rodzenia, Domów Kultury oraz szkół ponadgimnazjalnych.

kobiety ciężarne i planujące ciążę:
9000/9000

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 42

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja obchodów Światowego
OT1.CO1.CSa.Z1
Dnia AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i 21 PSSE
województwa łódzkiego.

ogół społeczeństwa: 4500/2000

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 89

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
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 800,00
NGO: 600,00
Urząd Miasta: 600,00

224

Ekspozycje wizualne.
OT1.CO1.CSa.Z2
————————————————— Przygotowanie tematycznych ekspozycji wizualnych w wybranych
PSSE Bełchatów, Kutno, Łódź,
miejscach.
Łowicz, Pajęczno, Wieluń,
Wieruszów.

ogół społeczeństwa: 500/508

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 17

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

225

Edukacja młodzieży szkolnej
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży
PSSE Bełchatów, Brzeziny, Łask,
szkół ponadgimnazjalnych.
Wieluń, Zgierz.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 842/842

liczba odbiorców: 842
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

226

II Wojewódzka Olimpiada Wiedzy
"Młodzież o HIV/AIDS" pod
patronatem Marszałka województwa ł
ódzkiego..
—————————————————
WSSE w Łodzi oraz 20 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/338
Olimpiada przebiegała pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego. Adresowana była do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego i była jednym z
elementów Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS,
które przebiegały również pod patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego. Celem olimpiady było spopularyzowanie
wiedzy nt HIV/AIDS oraz WZW typu B i C, promowanie zdrowego
stylu życia bez narkotyków, alkoholu, nieodpowiedzialnych
zachowań oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec
osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
Olimpiada miała charakter dwuetapowy; odbyło się 20 etapów
powiatowych oraz etap wojewódzki. Uczestnicy wypełniali testy w
zespołach dwuosobowych. Jury wyłoniło 3 dwuosobowe zespoły
zwycięzców, którzy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane
przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

liczba odbiorców: 338
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 89

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 0,00
Marszałek: 5000,00
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Imprezy prozdrowotne
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Organizacja imprez promujących zdrowie oraz punktów
WSSE w Łodzi, PSSE Skierniewice.
informacyjno-konsultacyjnych połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych

228

Konkursy z zakresu wiedzy,
multimedialne, plastyczne .
—————————————————
PSSE w Brzezinach, Bełchatowie,
Piotrkowie, Zgierzu, Wieluniu, Łodzi,
Rawie Mazowieckiej, Łasku,
Skierniewicach, Łowiczu.

229

Narady
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Organizacja i przeprowadzenie narad aktywizujących różne
PSSE Skierniewice, Wieluń, Kutno.
środowiska do realizacji działań z zakresu tematyki HIV/AIDS.

230

Obchody Światowego Dnia AIDS
organizowane przez Łódzki Oddział
Okręgowy PCK.
—————————————————
WSSE w Łodzi

ogół społeczeństwa: 1000/1000

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 1541
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

Planowana kwota: 636,00
Wydatkowana kwota:
686,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 600,00
Starostwo Powiatowe:
364,00

nauczyciele i pracownicy służby
zdrowia: 47/47

liczba odbiorców: 47
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/500

liczba odbiorców: 500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1541/1541
Organizacja, koordynacja i realizacja konkursów z zakresu wiedzy
na temat HIV/AIDS, na prezentację multimedialną z zakresu
HIV/AIDS, plastycznych, turniejów wiedzy na szczeblu
powiatowym i międzypowiatowym.

OT1.CO1.CSa.Z3
Objęcie honorowym patronatem przez Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi obchodów
Światowego Dnia AIDS oraz udział w obchodach.
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Realizacja kampanii profilaktycznoedukacyjnej "Porozmawiajmy o HIV/AI
DS".
—————————————————
PSSE w Zduńskiej Woli

OT1.CO1.CSa.Z3
Była to już VIII edycja Kampanii, której partnerem jest Starostwo
Powiatowe. Realizatorzy prowadzili 3 godzinne zajęcia
edukacyjne adresowane do uczniów klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych. Dodatkowym elementem Kampanii był
konkurs literacki dotyczący profilaktyki zakażeń HIV oraz
akceptacji społecznej osób żyjących z HIV lub chorych na AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/838
młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Razem: 500/838

liczba odbiorców: 838
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

232

Realizacja Powiatowego Festiwalu
Sztuk Teatralnych "Żyję bo lubię.
AIDS to nie dla mnie."
—————————————————
PSSE w Wieruszowie

OT1.CO2.CSd.Z2
Adresatami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu
wieruszowskiego. Partnerami przedsięwzięcia był Wieruszowski
Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/661

liczba podmiotów podejmujących
działania: 3
liczba odbiorców: 661

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

Razem:

STRONA 82 z 263

6 186,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

233

Działania w ramach kampanii Fair
play , popularyzacja PKD Olsztyn i Ełk
.
—————————————————
PSSE Ełk

OT1.CO1.CSa.Z1
pracownicy mediów: 4/2
Współpraca z mediami lokalnymi, udzielania wywiadów do prasy - strony internetowe: 2/2
Gazeta Współczesna, Gazeta Olsztyńska, zamieszczenie
Razem: 6/4
informacji na stronach internetowych PSSE Ełk, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, dystrybucja materiałów, zamieszczanie do biur
podróży i hoteli.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

234

Kampania Fair Play w powiecie lidzba
rskim
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

OT1.CO1.CSa.Z1
Przekazanie materiałów edukacyjnych o kampanii do 3 hoteli i 1
zajazdu w powiecie : Hotel Pruski, Hotel Krasicki, Hotel Górecki,
Zajazd WIKA, przekazane materiały to: koszulki Fair Play 4 szt,
ulotki Fair Play 50 szt, piłki 9 szt, torby 2 szt, chorągiewki 25 szt,
prezerwatywy 150 szt.

hotele w powiecie : /4

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

235

Kampania medialna w powiecie iławs
kim
—————————————————
PSSE Iława

OT1.CO1.CSa.Z1
Przekazano informacje o kampanii do Radia Iława, Eska, Planeta,
TV internetowej, Starostwa Powiatowego w Iławie , 7 urzędów
miast i Gmin powiatu iławskiego.

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 2/4
urzędy : /8
Razem: 2/12

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

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

236

Kampania medialna Fair Play
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Przekazanie informacji do dwóch lokalnych gazet, 5 jednostek
PSSE Olecko
samorządu , 15 instytucji i pubów, hoteli, stacji benzynowych i do
Ośrodka Sportu i Rekreacji w powiecie oleckim.Przekazano
również materiały kampanijne .

ogół społeczeństwa: /22

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 22

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

237

Kampania medialna w powiecie gołda OT1.CO1.CSa.Z1
pskim
Współpraca z lokalnymi mediami . Zamieszczenie informacji o
————————————————— kampanii w gazecie Z bliska.
PSSE Gołdap

pracownicy mediów: 1/1

liczba kampanii: 0,1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kampania medialna w powiecie olszty
ńskim.
—————————————————
PSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z1
Przekazanie informacji o kampanii do Radia UWM FM< Radia
Olsztyn, TV Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Nasz Olsztyniak.
Udzielenie wywiadów (4) do mediów lokalnych ( Radio Olsztyn,
Gazeta Olsztyńska, TV Olsztyn, Olsztyn 24 ). Dystrybucja
materiałów informacyjnych do 4 urzędów miast, 2 stref kibica, 5
hoteli, 9 domów studenta, 8 stacji paliw, 8 zakładów
gastronomicznych. Emisja spotu kampanijnego Gram fair play
używam prezerwatyw w radiu UWM FM ( 46 raz) . Informacja o
kampanii podczas wykładu w Planecie 11 i emisja spotu
kampanijnego. Informacje na 4 stronach internetowych (
Starostwa Powiatowego, Urząd Miasta w Olsztynie, Biblioteka
Planeta 11.

pracownicy mediów: 5/5
strony internetowe: 3/4
Razem: 8/9

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

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

239

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

OT1.CO1.CSa.Z1
Przesłano informacje o kampanii do Urzędu Miasta w Szczytnie,
Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Szpitala
Powiatowego w Szczytnie z prośba o zamieszczenie na stronach
internetowych. Przeprowadzono dystrybucje materiałów
kampanijnych do 5 hoteli, 4 pubów, 4 restauracji, 1 kawiarni, 5
barów, 3 pizzerii w Szczytnie.

ogół społeczeństwa: /22
strony internetowe : 4/4
Razem: 4/26

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

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

240

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

OT1.CO1.CSa.Z1
Kampania Fair Play z okazji Euro 2012.Przekazanie informacji o
kampanii do lokalnej prasy Węgorzewskiego
Tygodnia.Zamieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE
Węgorzewo (75 wejść na stronę). Przekazanie informacji o
kampanii do samorządów ( starostwo i Urząd Miejski w
Węgorzewie), dystrybucja materiałów kampanijnych do 2 lokali
gastronomicznych, 1 pensjonatu, 2 stacji paliw, 1 zakładu
gastronomiczno-hotelarskiego.

pracownicy mediów: 11/
lokale, stacje benzynowe: /6
strony internetowe: 3/3
Razem: 14/9

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

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

241

Nagłośnienie kampanii medialnych w
powiecie kętrzyńskim. Współpraca z
mediami lokalnymi.
—————————————————
PSSE Kętrzyn

OT1.CO1.CSa.Z1
pracownicy mediów: 2/1
Przeprowadzenie dystrybucji materiałów kampanijnych Fair Play
hotele , zajazdy , straż : /4
do Spółdzielni mieszkaniowej , TV kablowej, do Straży Granicznej, Razem: 2/5
do hotelu- Zamek Reszel, zajazdu w Kętrzynie

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
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja kampanii medialnej przed
Euro 2012 Fair Play na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego
.
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z1
pracownicy mediów: 5/1
Dystrybucja materiałów z KC ds AIDS do PSSE, 19 PSSE
PSSE : 19/19
otrzymało : 82 koszulki kampanijne Fair Play, 950 ulotek
Razem: 24/20
kampanijnych, 172 piłki kampanijne, 42 torby, 475 chorągiewek,
3000 prezerwatyw. Udzielono wywiadu do Radia Plus w Olsztynie
nt. kampanii Fair Play. Skierowanie pism do mediów lokalnych o
kampanii. Ukazała się informacja o kampanii na stroni internetowe
WSSE w Olsztynie
http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/?s=Fair+Play

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 20

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

243

Organizacja kampanii medialnej w
powiecie braniewskim
—————————————————
PSSE Braniewo

OT1.CO1.CSa.Z1
Przekazanie informacji o kampanii do Gazety Braniewskiej, i TV
24 Braniewo. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej
BIP PSSE Braniewo.

ogół społeczeństwa
pracownicy mediów: 2/2
strona internetowa: /1
Razem: 2/3

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

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

244

Organizacja szkolenia dla grup
zawodowych w powiecie iławskim.

OT1.CO1.CSa.Z1
Szkolenie dla straży miejskiej, straży pożarnej, policji pt:
Zawodowe ryzyko zakażenia HIV. Opracowanie prezentacji oraz
————————————————— wyświetlenie filmu nt. replikacji wirusa HIV z tłumaczeniem
WSSE Olsztyn
mechanizmów działania leków w ekspozycji zawodowej.
Szkolenie zorganizowała Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Iławie prowadzenie szkolenia E. Michalak z
WSSE OLsztyn.Czas trwania szkolenia 2 h. WSSE w Olsztynie
poniosła koszty delegacyjne pracownika.

policja, straż miejska, straż pożarna:
/11

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

245

Współpraca z mediami lokalnymi,
OT1.CO1.CSa.Z1
nagłosnienia kampanii lokalnie.
—————————————————
PSSE Bartoszyce

ogół społeczeństwa

246

Edukacja młodzieży
OT1.CO1.CSa.Z2
————————————————— Zajęcia edukacyjne w LO Bartoszyce oraz Zespole Szkół
PSSE Bartoszyce
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach prowadzona przez
PSSE Bartoszyce. Tematyka zajęć: drogi zakażenia,
epidemiologia, działalność PKD w kierunku HIV, ;lioczba
młodziezy objetej działanimi 243 osoby.

młodzież szkolna ponadgimnazjalna:
200/243
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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
liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

247

Edukacja młodzieży
OT1.CO1.CSa.Z2
młodzież szkolna ponadgimnazjalna:
————————————————— Organizacja konkursu na prezentację multimedialną "Wszystko
90/95
PSSE Bartoszyce
wiem o HIV/AIDS wśród uczniów LO w Bartoszycach Każda klasa
opracowywała prezentację ( nie uczniowie indywidualni). Nagrodą
jest dzień bez pytania. Liczba uczestników 95. Uroczyste
podsumowanie konkursu podczas obchodów Światowego Dnia
AIDS z udziałem społeczności szkolnej w dniu 6 grudnia 2012
roku. PSSE przygotował dyplomy dla uczestników konkursu.

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
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

248

Organizacja Światowego Dnia AIDS w
powiecie działdowskim.
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO1.CSa.Z2
Udzielenie wywiadu do radia internetowego , TV lokalnej ,
opracowanie artykułu do prasy loakalnej z okazji9 Światowego
Dnia AIDS.

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
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

249

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

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa: 500/760
Zorganizowano przemarsz młodzieży ulicami miasta w Szczytnie
z okazji Światowego Dnia AIDS. Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w
Szczytnie rozdawała ulotki mieszkańcom.W imprezie wzięło udział
760 osób.

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

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

250

Organizacja imprez prozdrowotnych
mających na celu popularyzacje
wiedzy z HIV/AIDS, zmianę postaw.
—————————————————
PSSE Gołdap

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa: /550
Organizacja imprezy "Więcej ruchu więcej zdrowia", "Zdrowa
Rodzina", wspólnie z ze Starostwem Powiatowym, Osrodkiem
Pomocy Społecznej, praktyką pielęgniarek PULS, z
Nadleśnictwem z Gołdapi i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Liczba
imprez dwie, liczba uczestników ok 550 osób ( ulotki i poradnictwo
o HIV/AIDS).

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

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

251

Organizacja konkursu plastycznego w
powiecie piskim.
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z2
Organizacja konkursu plastycznego "Wiedza ratuje życie" w
Zespole Szkół Katolickich w Piszu. Sponsorzy :Urząd Miasta i
Gminy w Piszu- nagrody rzeczowe oraz książki.

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
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pracownicy mediów: 3/3

młodzież gimnazjalna: /17

252

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

253

Organizacja stoiska promocji zdrowia
podczas akcji w Przychodni
Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

OT1.CO1.CSa.Z2
Podczas Światowego Dnia Rzucania Palenia został
zorganizowany punkt profilaktyczny dla pacjentów Przychodni
Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim na którym udostępniono
materiały z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i udzielano porad w
zakresie podstawowym z problematyki zakażeń HIV. Liczba
uczestników zadania 42.

ogół społeczeństwa: /42

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

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

254

Współpraca z mediami lokalnymi.
Przekazywanie informacji
dotyczących problematyki zakażeń
HIV, dróg zakażenia, kształtowanie
postaw w zakresie akceptacji
problemu osób zakażonych w
powiecie bartoszyckim
—————————————————
PSSE Bartoszyce

OT1.CO1.CSa.Z2
Wywiad do TV kablowej Bart-Sat, reportaż w Bart Sat dotyczący
obchodów Światowego Dnia AIDS, informacja na stronie
internetowej Bart Sat, wywiad do Radia Bartoszyce,

pracownicy mediów: 3/3
strona internetowa: /1
Razem: 3/4

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

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

255

Działania edukacyjne wśród
młodzieży szkół ponadginmnazjalnych
powiatu szczycieńskiego.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO1.CSa.Z3
Prze[prowadzono 3 następujące szkolenia młodzieży: w Zespole
Szkół nr 3 w Szczytnie liczba uczestników 48 ( dwa szkolenia) , w
Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie liczba uczestników 15. Tematyka
zajęć: budowa wirusa, mechanizm namnażania, drogi zakażenia,
opieka nad zakażonym i chorym leczenie, obecne życie z wirusem
HIV.

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 64
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

256

Działania edukacyjne wśród
społeczeństwa powiatu
działdowskiego ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży.
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO1.CSa.Z3
Współorganizacja Międzyszkolnej imprezy poświęconej
zagadnieniom HIV, HCV. Miejsce Zespół Szkół Zawodowych w
Działdowie, liczba uczestników 200.

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/200

257

Edukacja grup zawodowych:
pracowników promocji zdrowia stacji
sanitarnych woj warmińsko-mazurskie
go.
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie pracowników promocji zdrowia woj warmińskomazurskiego liczba uczestników 23. Szkolenie dotyczyło
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata
2012-2016.

258

Edukacja kobiet
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Przeprowadzono pogadankę dla 7 pacjentek poradni
PSSE Braniewo
ginekologiczno-położniczej w Braniewie ul Moniuszki 13 nt.
profilakrtyki zakażeń HIV.

259

Edukacja młodziezy
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w Schronisku
PSSE Olecko
Parafialnym w Świętajnie dla 30 uczniów do 15 roku zycia.
Tematyka podstawowe informacje o HIV/AIDS drogach zakażenia
i zapobieganiu.

260

Edukacja młodziezy w powiecie
elbląskim . Uczniowie z gimnazjów,
Hufca Pracy
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w Hufcu Pracy w Elblągu,
oraz w Gimnazjum w Milejewient: profilaktyki zakazeń HIV,
epidemiologii, sytuacji epidemiologicznej liczba uczestników
hufiec 17 uczniów, gimnazjum 48 uczniów.
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pracoenicy promocji zdrowia : /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 - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

osoby podejmujące aktywność
liczba szkoleń/działań: 1
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba odbiorców: 7
hetero-, homo- i biseksualne): /7
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

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

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

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 65
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: /17

261

Edukacja młodzieży poprzez formy ws
półzawodnictwa
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS. Organizatorzy PSSE Elbląg, Gimnazjum nr 7 w
Elblagu, Woj Szpital Zespolony w Elblągu, Młodzieżowy Ośrodek
Terapeutyczny KARAN. Udział wzięło 16 ginmnazjaów i 45
uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego.
Dofinansowania Wojewódzki Szpital Zespolony 500 zł, oprawa
artystyczna Gimnazjum nr 7 w kwocie 200 zl, Stoważyszenie
KARAN rzeczowe nagrody 100 zł.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 45
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 800,00

262

Edukacja młodzieży szkolnej poprzez
formy artystyczne
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO1.CSa.Z3
Popularyzacja konkursu plastycznego na zakładkę
organizowanego przez KC ds AIDS w Warszawie -przekazanie
regulaminu konkursu plastycznego do 12 gimnazjów i 9 szkół
ponadgimnazjalnych. Dodatkowo odbył się etap powiatowy na
który nagrody ufundował Urząd Miasta w Działdowie.

młodzież poniżej 15 r.ż.
szkoły powiatu działdowskiego: 21/21
Razem: 21/21

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 21
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

263

Edukacja młodzieży szkolnej w
szkołach gimnazjalnych i ponadgimna
zjalnych
—————————————————
PSSE Iława

OT1.CO1.CSa.Z3
Pogadanki , warsztaty, dyskusje, wykłady, projekcje filmów,
wystawki prezentacje o tematyce HIV/AIDS w 13 gimnazjach w
Zalewie, Ząbrowie, Kazanicach, Prątnicy, Dobrzykach, Lubawie,
Barecznie, Iławie, Suszu, oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Iławie, Kisielicach, 6 Zespołach Szkół
ponadgimnazjalnych , Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach,
Suszu i Lubawie. Liczba uczniów gimnazjalistów 1127, szkół
ponadgimnazjalnych 6 ( 518 uczniów).

młodzież poniżej 15 r.ż.: 30/518
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/1127
Razem: 50/1645

liczba szkoleń/działań: 48
liczba odbiorców: 1645
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 24

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

264

Edukacja młodzieży w powiecie mrąg
owskim.
—————————————————
PSSE Mrągowo

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: /20
Zajęcia edukacyjne dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych i młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/200
Gimnazjum w Pieckach liczba uczestników 220 osób w tym 20
Razem: 150/220
osób to gimnazjaliści. tematyka. profilaktyka HIV/AIDS oraz drogi
zakażenia.

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 220
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

265

Edukacja pielęgniarek ze Szpitala w
Ostródzie, młodzieży studenckiej,
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/121
Wykonano wykład dla studentów Uniwersytetu Warmińskopielegniarki: /25
Mazurskiego w Olsztynie ( różne kierunki) nt. HIV, HCV, HBV,
Razem: 100/146
dróg zakażeń, roli PKD , podstaw leczenia AIDS. W zajęciach
uczestniczyło 121 studentów. Studenci otrzymali ulotki 200 szt.
Szkolenie pielegniarek ze Szpitala w Ostródzie liczba uczestników
25 z naciskiem na postępowanie poekspozycyjne. Koszty
delegacyjne WSSE w Olsztynie.

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 146
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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266

Edukacja poprzez konkurs w powiecie
szczycieńskim.
—————————————————
PSSE Szczytno.

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja konkursu wiedzy szkolnego w LO w Rozogach.
Liczba uczestników 27. Nagrody z PSSE Szczytno: broszury o
HIV/AIDS oraz torby Fair Play 3 szt, koszulki Fair Play 3 szt.
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej WSSE w
Olsztynie.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 27
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

267

Edukacja społeczności poprzez
stoiska edukacyjne.
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO1.CSa.Z3
osoby podejmujące aktywność
Organizacja stoiska edukacyjnego z materiałami podczas imprezy seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
"Wstąp po zdrowie" . Organizatorzy akcji PSSE Działdowo, Urząd hetero-, homo- i biseksualne): 50/50
Miasta w Działdowie, Ośrodek Terapii Uzeleżnienia i
Współuzaleznienia, liczba uczestników 50.Koszty zadania
przeniesione na współorganizatorów.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 50
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 9

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

268

Edukacja w szkołach gimnazjalnych i OT1.CO1.CSa.Z3
ponadgimnazjalnych powiatu gołdaps
kiego.
—————————————————
PSSE Gołdap

młodzież powyżej 15 r.ż.: 80/

269

Narada w środowisku pielęgniarek
szkolnych w powiecie kętrzyńskim
—————————————————
PSSE Kętrzyn

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowano i przeprowadzono dwóch narad dla pielęgniarek
środowiska szkolnego nt. problematyki zakażeń HIV epidemiologii, promowania zdrowego stylu życia wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych . Liczba uczestników 19. Jedna
narada odbyła się w marcu druga w listopadzie 2012 roku.

piegniarki: /11

270

Organizacja Powiatowego Konkursu
Wiedzy o HIV/AIDS i Uzaleznieniach
w powiecie braniewskim.
—————————————————
PSSE Braniewo

OT1.CO1.CSa.Z3
Konkurs dotyczył dwóch kategorii szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych liczba uczestników 25, w tym 17 uczniów z
gimnazjów. Organizator konkursu PSSE Braniewo ,
współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Burmistrz
Pieniężna, Burmistrz Braniewa, Burmistrz Fromborka, Wójt
Płoskini, Gimnazjum nr 1 w Braniewie. Sponsorzy przekazali 1300
zł plus albumy.
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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
liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 19
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 25
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1300,00
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Organizacja dwóch szkoleń dla
pracowników zawodowych.
—————————————————
PSSE Nidzica

OT1.CO1.CSa.Z3
pedagodzy, służba zdrowia : /34
Organizacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pedagogów i
dla pracowników służby zdrowia dla pracowników służby zdrowia
nt. Epidemiologii HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową,
dróg zakażenia, diagnostyki w kierunku HIV, nt. roli PKD w
kierunku HIV. Liczba uczestników pedagogów 10, pracowników
służby zdrowia 24.

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 34
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

272

Organizacja konkursu wiedzy dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadg
imnazjalnych
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowano i przeprowadzono XI konkurs wiedzy o HIV/AIDS
w Starostwie Powiatowym w Piszu. W konkursie wzięła udział
młodzież z 5 szkół gimnazjalnych ( 12 osób) i 6 szkół
ponadgimnazjalnych ( 17 osób) . Ogółem 29 uczniów. Nagrody
ufundowało starostwo Powiatowe w Piszu ( 350 zł ).

młodzież poniżej 15 r.ż.: /12
młodzież powyżej 15 r.ż.: /17
Razem: /29

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 29
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

273

Organizacja stoisk profilaktycznych z
poradnictwem i rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych: Kortowiada
19 maja 100 osób, Akcja rekreacja 17
czerwca, 120 osób, Reggae w
Ostródzie 10 sierpnia 150 osób.
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowano stoisko profilaktyczne na Kortowiadzie "Baw się
bezpiecznie" wspólnie ze studentami, Stowarzyszeniem Manko,
Warmińsko-Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego w
Olsztynie. Pracownik promocji zdrowia prowadził w jednym dniu
kortowiady dystrybucje ulotek o PKD Olsztyn , prowadził
poradnictwo w zakresie HIV/AIDS . WSSE przekazała broszurę
druga strona wakacji 400 szt, zakładki do książek 100 szt, Nie daj
szansy AIDS ulotka do kobiet 100 szt, Test na HIV test na
odpowiedzialność 90 szt..Na pozosteła imprezy ulotki o PKD
Olsztyn i inne oraz zestawy z prezerwatywą 150 szt.

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
200/370

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 370
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

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

274

Organizacja szkoleń dla grup zawodo
wych.
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja szkolenie dla nauczycieli i pielęgniarek oraz zakładów
fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej w powiecie
piskim nt: Profilaktyki HIV/AIDS, HCV, HBV i kampanii Fair Play .
Razem szkoleń 6 liczba uczestników 40.

nauczyciele : /4
pielegniarki: /4
pracownicy zakła kosnmetycznych
fryzjersjkich : /32
Razem: /40

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 40
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

275

Organizacja zajęć edukacyjnych z
młodzieżą w powiecie piskim.
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z3
Działaniami objęto młodzież na obozach i koloniach letnich ( 41
placówek) . Edukacja w zakresie profilaktyki HIV oraz HCV. W
zajęciach uczestniczyło 889 młodzieży.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /500
młodzież powyżej 15 r.ż.: /389
Razem: /889

liczba szkoleń/działań: 41
liczba odbiorców: 41
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Poszerzenie wiedzy z zakresu z
zakresu wiedzy wynikającej z polityk
Państwa w profilaktyce zakażen HIV.
—————————————————
PSSE Braniewo

OT1.CO1.CSa.Z3
Organizacja szkolenia NT. Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata 2012-2016 dla dyrektorów szkół,
pielęgniarek, pedagogów i koordynatorów programów
profilaktycznych. Miejsce szkolenia Braniewo , liczba uczestników
ogółem 11. Organizator szkolenia PSSE Braniewo.

grono pedagogiczne : /11

277

Stoisko promocji zdrowia podczas
imprezy Mistrzostwa I pomocy PCK. .
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z3
ogół społeczeństwa na imprezie: /165
Przekazano O życiu decydują chwile 20 szt, Druga strona wakacji
55 szt, Informacja o HIV/AIDS 35 szt, Wszystko co powinieneś
wiedzieć 55 szt. Współpraca z mediami lokalnymi z Radiem
Olsztyn Radio Gdańsk, strona portEl.pl, gazeta razem z tobą i BIP
PSSE Elbląg.

278

Szkolenia dla grup zawodowych
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
PSSE Nidzica
Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie nt HIV, HCV, chorób
przenoszonych drogą płciową, przyczyn AIDS leczenia AIDS,
diagnostyki działalności PKD. Liczba uczestników 76 liczba
szkoleń 3. Przeprowadzenie trzech szkoleń dla pracowników
Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Nidzicy liczba
uczestników 42. Razem przeprowadzono 6 szkoleń dla 118
pracowników straży i policji

279

Szkolenia grup zawodowych z
zakresu profilaktyki HIV, HCV, HBV
—————————————————
PSSE Braniewo

280

Szkolenia kadry pedagogicznej w
powiecie lidzbarskim.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

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: 1
liczba odbiorców: 165
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

liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 118
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

OT1.CO1.CSa.Z3
strażacy : /26
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt: Zawodowe ryzyko
zakażenia HIV, HCV, HBV postępowanie po ekspozycji na krew w
powiecie braniewskim dla strażaków ochotniczej straży Pożarnej
w Braniewie. Liczba uczestników 26.

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

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

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia dla dyrektorów
szkół podstawowych, pedagogów szkolnych, pielęgniarek
medycyny szkolnej, pielęgniarek z ZOZ Lidzbark Warmiński nt.
podstawowych informacji o HIV/AIDS, dróg zakażenia, liczba
uczestników 33 w tym: dyrektorzy 5 osób, pedagodzy 6 osób,
pielęgniarki 8, koordynatorzy programów profilaktycznych w
szkołach 14 osób. Dystrybucja materiałów informacyjnych
książeczki co musisz wiedzieć o AIDS 20 szt, ulotki Żrób test na
HIV 10 szt, ulotki kobieta seks zdrowie - 20 szt, Nie daj szansy
AIDS 30 szt, kolorowanki Zawsze razem 32 szt, książeczki
informacja o AIDS 60 szt.

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 33
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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straż i policja : /118

grono pedagogiczne : /33

281

Szkolenia służb mundurowych
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla strażaków powiatu
PSSE Węgorzewo
węgorzewskiego nt: Profilaktyka HIV, WZW C, miejsce Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, liczba
uczestników 7.

straż pożarna : 5/7

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

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

282

Szkolenie pielęgniarek z powiatu elbl
ąskiego
—————————————————
PSSE Elbląg

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla pielęgniarek
NZOZ Szkol-Med w Elblągu nt: profilaktyki HIV HCV,
epidemiologii, i chorób przenoszonych drogą płciową. Liczba
uczestników 19.

pielęgniarki: /19

liczba odbiorców: 19
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

283

Szkolenie dla stomatologów i pomocy
stomatologicznych w powiecie piskim.
—————————————————
PSSE Pisz

OT1.CO1.CSa.Z3
PSSE Pisz wraz z firmą Medilab zorganizowała szkolenie "jak
zapobiegać HIV w gabinetach stomatologicznych oraz
popularyzowano pracę PKD w kierunku HIV w Olsztynie i Ełku.

stomatolodzy, pomoce
stomatologiczne: /15

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

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

284

Szkolenie dla wybranych grup
społecznych i zawodowych
—————————————————
PSSE Ełk

OT1.CO1.CSa.Z3
organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników służby
zdrowia powiatu ełckiego liczba uczestników 21. Opracowanie
prezentacji multimedialnej.

pracownicy służby zdrowia : /21

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 21
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie nauczycieli, pedagogów,
pielęgniarek szkolnych.
—————————————————
PSSE Iława

OT1.CO1.CSa.Z3
nauczyciele, pielegniarki, pedagodzy:
z 3 szkół ponadgimnazjalnych i 4 gimnazjów powiatu iławskiego, z /10
HIV, HCV, HBV, i chorób przenoszonych drogą płciową oraz tzw
"nowych narkotyków". Liczba uczestników 10.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 10
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Szkolenie nt. zakażeń
krwiopochodnych wśród pracowników
służby zdrowia.
—————————————————
PSSE Giżycko

OT1.CO1.CSa.Z3
Tematyka szkolenia zakażenia krwiopochodne i znaczenie
kampanii zrób test na HIV adresat pielegniarki wykonujące
szczepienia z powiatu giżyckiego. Współorganizator firma Sanofi
Pasteur, liczba uczestników 19.

287

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą,
stoisko edukacyjne w szkole.
—————————————————
PSSE Lidzbark Warmiński

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/62
We Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim
nauczyciele : /9
zorganizowano punkt promocji zdrowia w ramach którego
Razem: 50/71
przeprowadzono poradnictwo i dystrybucję materiałów o HIV/AIDS
oraz o PKD Olsztyn. Liczba uczestników 71 osób w tym 9
nauczycieli. Przekazane materiały: Nie daj szansy AIDS ulotka
100 szt, Jak mogę uniknąć zakażenia 250 szt, broszura Wszystko
co powinieneś wiedzieć o AIDS 50 szt, książeczki Co musisz
wiedzieć o AIDS 16 szt.

288

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą.
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Przeprowadzenie 5 spotkań z młodzieżą nt profilaktyki zakażeń
PSSE Pisz
HIV, WZW typu B i C, w internacie Zespołu Szkół w Rucienem
Nida 85 osób) , Gimnazjum w Orzyszu (135), Gimnazjum w Piszu
( 109), Gminnym Zespole Szkół w Piszu ( 219) Zespole Szkół
katolickich (219).

289

Opracowanie i wydanie ulotki o PKD
Olsztyn
—————————————————
WSSE Olsztyn, KC ds AIDS

OT1.CO2.CSa.Z2
Zadanie zrealizowono. Ulotka trafiła do PSSE w warmińskomazurskim była wykorzystywana w PKD Olsztyn , na stojaku dla
interesantów i pacjentów WSSE w Olsztynie, na imprezach
organizowanych przez WSSE i PSSE w warmińsko-mazurskim
oraz podczas edukacji. Środki pozyskano z KC ds AIDS wsparcie
PKD Olsztyn w kierunku HIV . Punkt prowadzony jest przez
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Olsztynie, przy ogromnym wkładzie WSSE w Olsztynie .

ogół społeczeństwa: 3200/

liczba tytułów: 1
nakład: 3200

Planowana kwota: 960,00
Wydatkowana kwota:
960,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
960,00

290

Przekazywanie informacji o PKD za
pomocą internetu oraz w placówkach
służby zdrowia.
—————————————————
PSSE Działdowo

OT1.CO2.CSa.Z3
Zamieszczenie na stronach internetowych PSSE Działdowo,
Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Działdowie, ZOZ w
Działdowie, Urzędu Gminy w Działdowie, Rybnie, Iłowie i
Lidzbarku Welskim informacji o działalności PKD Olsztyn i Ełk.
Przekazanie ulotek o PKD do 8 placówek służby zdrowia w
powiecie działdowskim ( ZOZ-y i prywatnbe gabinety).

ZOZY i gabinety ginekologiczne : /8
strony internetowe : 5/8
Razem: 5/16

liczba punktów : 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
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pielegniarki: /19

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

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

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 71
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 646
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych
do kobiet które korzystają z poradni i
gabinetów ginekologicznych w
powiecie nowomiejskim.
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

OT1.CO2.CSb.Z2
lekarze ginekolodzy/położnicy: /9
Dystrybucja materiałów do 5 poradni ginekologiczno połozniczch
"Nie jaj sznasy AIDS, ulotek o PKD Olsztyn oraz broszur Kobieta i
seks do 4 poradni K.

liczba odbiorców: 9
nakład: 100

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

292

Dystrybucja ulotki o PKD w kierunku
HIV w Olsztynie.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO2.CSb.Z2
Dostarczono ulotki do 11 gabinetów ginekologicznych, 22
ośrodków zdrowia, do Szpitala Powiatowego w Szczytnie w celu
promowania bezpłatnych badań w kierunku HIV w Olsztynie.

liczba odbiorców: 34
nakład: 250

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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Zamieszczenie informacji o PKD w
Olsztynie i Ełku na stronach interneto
wych
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO2.CSc.Z2
strony internetowe: /3
Z inicjatywy PSSE Szczytno która wystąpiła do instytucji i urzędów
o zamieszczenie informacji o PKD na stronach internetowych
popularyzowano badania w kierunku HIV w PKD. Informacje
zamieszczono na stronie internetowej Komendy Powiaowej Policji
, na stronie gazety loklanej Nasz Mazur, , na stronie internetowej
PSSE Szczytno.

liczba odbiorców: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja poprzez konkurs.
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy nt HIV/AIDS dla
PSSE Giżycko
szkół gimnazjalnych ( 11) powiatu giżyckiego. W konkursie wzięło
udział 10 uczniów laureatów eliminacji szkolnych.
Współorganizator konkursu Centrum Profilaktyki i Integracji
Społecznej ufundowania nagród za 200 zł.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 11
liczba odbiorców: 10

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

295

Edukacja poprzez konkursy dla
młodzieży w powiecie nowomiejskim
—————————————————
PSSE Nowe Miasto Lubawskie

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 4
liczba odbiorców: 95

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

lekarze ginekolodzy/położnicy: 10/11
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /22
Razem: 10/33

młodzież powyżej 15 r.ż.: /10

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/80
Organizacja konkursu powiatowego Wiedzy o AIDS dla uczniów
media : /2
szkół gimnazjalnych ( 16) i ponadgimnazjalnych ( 9 osób). z 11
Razem: 100/82
szkół powiatu. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
odbyło sie na Powiatowej konferencji z okazji Światowego Dnia
AIDS 08-12-2012 roku w Nowym Mieście Lubawskim.
Organizatorzy PSSE Nowe Miasto Lubawskie, ZR PCK ,
Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół w Nowym Mieście
Lubawskim. Podczas uroczystości odbył się wykład nt
epidemiologii zakażeń HIV i działalności PKD. W konferencji wzięli
udział : przedstawiciele Gazety Nowomiejskiej, TV Eltronik. Liczba
uczestników ogółem 95 osób. PSSE pozyskała na realizacje
zadania 1000 zł od Starostwa Powiatowego i od organizacji
pozarządowych 500 zł.
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296

Edukacja uczniów w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy .
—————————————————
PSSE Nidzica

297

OT1.CO2.CSd.Z2
Tematyka drogi zakażenia HIV, HCV, leczenie inne choroby
przenoszone drogą płciową. Diagnostyka w kierunku HIV rola
PKD. Liczba uczestników 81. Liczba zespołów szkół 4.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /81

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 4
liczba odbiorców: 81

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

Obchody Światowego Dnia AIDS
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Wywiad do radia Planeta w Mrągowie nt profilaktyki HIV, nt
PSSE Mragowo
postaw prozdrowotnych i działalności PKD w kierunku HIV i ich
roli.

słuchacze radia: /1

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

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

298

Objęcie edukacją młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu giżyckie
go.
—————————————————
PSSE Giżycko

OT1.CO2.CSd.Z2
Edukacja w internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i
Agrobiznesu nt profilaktyki HIV i innych chorób przenoszonych
drogą płciową, nt. higieny osobistej, liczba uczestników 28.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /28

299

Organizacja wykładu dla opiekunów
szkolnych KÓŁ PCK.
—————————————————
PSSE Nidzica

OT1.CO2.CSd.Z2
Organizacja i wygłoszenie wykładu dla opiekunów SK PCK w
Olsztynie, nt: przyczyny, objawy, leczenie HIV/AIDS, droi
zakażenia, możliwości zmniejszania ryzyka zakażenia HIV, liczba
uczestników 18.

opiekunowie szkolnych kół PCK

300

Szkolenie dla pracowników Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Szczytnie.
—————————————————
PSSE Szczytno

OT1.CO2.CSd.Z2
Straz pożarna i policja : 30/31
Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Komendy
pracownicy PSSE Szczytno : /11
Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie w Świetlicy KP- 9 osób , Razem: 30/42
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie -23 osoby , oraz
pracowników PSSE Szczytno- 11 osób.Tematyka zajęć: budowa
wirusa, mechanizm zakażania, drogi zakażenia, omówienie
sytuacji gdzie nie dochodzi do zakażeń, gdzie można wykonać
testy w kierunku HIV, opieka nad zakażonym i nad chorym na
AIDS, życie z HIV, leczenie oraz postępowanie po ekspozycji na
krew i IPIM.
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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
liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 18

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

liczba podjętych działań/inicjatyw:
3
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 42

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

301

Zajęcia edukacyjne w szkołach w
powiecie ketrzyńskim.
—————————————————
PSSE Kętrzyn

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1699
Przeprowadzono zajęcia edukacyjne nt. promowania
odpowiedzialnych postaw wobec życia i partnera,
odpowiedzialności za zdrowie własne i bliskich . Zajęcia prowadzili
pedagodzy i pielęgniarki w szkołach ponadgimnazjalnych . Razem
zajęciami objęto 1699 uczniów.

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1
liczba odbiorców: 1699

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

302

Zajęcia edukacyjne z nauczycielami i
młodzieżą.
—————————————————
PSSE Olsztyn

OT1.CO2.CSd.Z2
Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z
pielęgniarkami medycyny szkolnej ( 22) oraz grupą młodzieżową
SIM ( 10 osób). Tematyka: epidemiologia, drogi zakażenia,
profilaktyka, działalności PKD w Olsztynie .

pielegniarki: 20/22
Grupa SIM : /10
Razem: 20/32

liczba podjętych działań/inicjatyw:
2
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 32

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

303

Edukacja więźniów w Zakładzie
Karnym w Dublinach k/Kętrzyna .
Współpraca z psychologiem z zakładu
karnego.
—————————————————
WSSE Olsztyn

OT2.CO1.CSa.Z2
Zrealizowano edukację więźniów w Zakładzie Karnym w
Dublinach k/Kętrzyna nt. współczesne zagrożenia chorób
przenoszonych drogą krwi: HIV, HCV, HBV. Zajęcia odbyły się
22 sierpnia 2012 roku trwały dwie godziny. Uczestnicy otrzymali
ulotkę o PKD Olsztyn.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 25/15

liczba odbiorców projektu: 15
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 50

Planowana kwota: 50,00
Wydatkowana kwota: 37,20
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

304

Edukacja wybranych grup
społecznych
—————————————————
PSSE Bartoszyce

OT2.CO1.CSa.Z2
pracownicy socjalni: /22
Szkolenie nt profilaktyki zakażeń HIV i innych chorób
służby mundurowe: 20/
przenoszonych drogą krwi jak HCV, HBV oraz chorób
Razem: 20/22
przenoszonych drogą płci wśród pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Liczba uczestników 22

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 22
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 22

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

305

Szkolenie w Areszcie Śledczym w Elbl
ągu.
—————————————————
PSSE Elbląg

OT2.CO1.CSa.Z2
Szkolenie dotyczyło profilaktyki zakażeń HIV, epidemiologii,
chorób przenoszonych drogą krwi i drogą płciową.Liczba
uczestników 14.

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 14
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 14

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

osoby pozbawione wolności: /14

Razem:
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Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Opole

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

306

Kampania społeczna "FAIR PLAY .
Gram fair, używam prezerwatyw"
—————————————————
WSSE Opole i 11 PSSE woj.
opolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Formy realizacji:
1) Akcje informacyjno-edukacyjne (5) dla studentów podczas
Piastonaliów w Opolu, w Opolskiej Strefie Kibica, w czasie
Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Pogranicza PolskoCzeskiego, Dni Głubczyc, Święta Powiatu Brzeskiego (z porad
bezpośrednich skorzystało 640 osób).
2) Dystrybucja materiałów wydawniczych, pakietów
informacyjnych i gadżetów kampanijnych - razem 4973 sztuk.
3) Publikacje medialne - prasa (1), radio (72 emisje spotów, 2
informacje), telewizja (1).
4) Emisje spotów w pubach i barach (5).

ogół społeczeństwa: /5000
pracownicy mediów: /11
Razem: /5011

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 27

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

307

Kontynuacja kampanii społecznych:
"Zrób test na HIV" oraz "Daj szansę
swojemu dziecku. Nie daj szansy AID
S".
—————————————————
WSSE Opole i 11 PSSE woj.
opolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Formy realizacji:
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do
wybranych grup odbiorców,
- stoiska informacyjno-edukacyjne w trakcie imprez lokalnych w
powiecie oleskim: Powiatowych Targów Pracy w Oleśnie oraz
Forum Ekonomicznego "Zielony Koszyk" w Oleśnie,
- działania medialne: informacje na stronach internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych, emisja planszy informacyjnej w
telewizji kablowej w Namysłowie.

ogół społeczeństwa: 800/1300

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 47

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

308

Obchody Światowego Dnia AIDS

ogół społeczeństwa: 800/55

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

Planowana kwota: 2000,00
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
Wojewoda: 0,00
Marszałek: 0,00

OT1.CO1.CSa.Z1
Konferencja wojewódzka zorganizowana przez Wojewódzki
————————————————— Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
WSSE Opole i 11 PSSE woj.
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (55 uczestników).
opolskiego
Umieszczenie symbolu czerwonej kokardki na budynkach PSSE
w Oleśnie oraz Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
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309

Konkursy o tematyce HIV/AIDS
adresowane do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
—————————————————
PSSE Brzeg, PSSE Kluczbork, PSSE
Głubczyce, PSSE Krapkowice, PSSE
Namysłów, PSSE Olesno, PSSE
Strzelce Op., PSSE Nysa

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/121
W roku 2012 zorganizowano 13 konkursów: powiatowe konkursy młodzież powyżej 15 r.ż.: 140/1043
wiedzy (8), konkursy fotograficzne pt. "Wiem jak unikać zakażenia Razem: 440/1164
HIV" (2), konkursy plastyczne pt. "Uczymy się życia bez ryzyka
HIV" (2), konkurs na prezentację multimedialną pt. "Mam sposób
na HIV, zmam sposób na AIDS" (1). Nagrody dla laureatów
zakupione zostały przez Opolski Urząd Wojewódzki oraz
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach i Starostwo Powiatowe w
Nysie.

liczba szkoleń/działań: 13
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 53
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkół gimnazjalnych - 9
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
szkół ponadgimnazjalnych - 33

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

310

Szkolenia i narady dla
współorganizatorów działań w
zakresie prfilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Opole i 11 PSSE woj.
opolskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenie (1) dla pedagogów szkolnych oraz szkolnych
koordynatorów działań w powiecie głubczyckim.
Szkolenie (1) dla partnerów działań w powiecie krapkowickim:
przedstawicieli jednostek samorządowych, pielegniarek,
pedagogów szkolnych, pracowników PSSE w Krapkowicach.
Narady indywidualne i grupowe (44) z realizatorami działań w
placówkach oświatowych, jednostkach służby zdrowia,
jednostkach samorządu terytorialnego, mediach.

partnerzy i współrealizatorzy działań :
/90

liczba szkoleń/działań: 46
liczba odbiorców: 90
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

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

311

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, w tym
młodzieżowych liderów zdrowia
(wykłady, prelekcje, zajęcia warsztato
we).
—————————————————
WSSE w Opolu i 11 PSSE woj.
opolskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Zajecia edukacyjne dla uczniów zorganizowane zostały w 23
szkołach ponadgimnazjalnych, z udziałem specjalistów z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS (psychologa, terapeuty uzależnień, lekarza
chorób zakaźnych). Środki finansowe pozyskano z Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /19
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1532
Razem: 1000/1551

liczba szkoleń/działań: 23
liczba odbiorców: 1551
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 36

Planowana kwota: 4900,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 0,00

312

Zwiększenie dostępności do
informacji nt. profilaktyki HIV/AIDS
ogółu społeczeństwa poprzez
dystrybucję materiałów informacyjnoedukacyjnych, strony internetowe
stacji sanitarno-epidemiologicznych i
współpracujących jednostek oraz
współpracę ze środkami masowego pr
zekazu.
—————————————————
WSSE Opole i 11 PSSE woj.
opolskiego

OT1.CO1.CSb.Z3
1.Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS - ogółem 17391 sztuk
materiałów przekazano do 194 placówek.
2.Umieszczanie informacji na stronach internetowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych oraz współpracujących jednostek
(31 stron internetowych).
3. Współpraca ze środkami masowego przekazu: 4 wydawnictwa
prasowe - 5 artykułów, 4 stacje radiowe - 80 informacji, 2 telewizje
lokalne - 4 informacje.

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

liczba tytułów: 10
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
stron internetowych - 31

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - lokal
PIS: 0,00
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313

Opolski Dzień Testowania w kierunku
HIV
—————————————————
WSSE Opole

OT2.CO2.CSa.Z1
Opolski Dzień Testowania w kierunku HIV (16.06.2012)
zorganizowany został przez Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
w Opolu, WSSE w Opolu (Laboratorium), Pełnomocnika Zarządu
Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Pełnomocnika Wojewody Opolskiego ds. Narodowego Programu
Zdrowia. Punkt diagnostyczny czynny był od godziny 9.00 do
21.00. Z badania w kierunku HIV i poradnictwa skorzystało 38
osób.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 60/38

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 38
liczba konsultacji: 45
liczba wykonanych testów: 38
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
partnerów i współorganizatorów
zadania - 7

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

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

314

Akcje informacyjno - edukacyjne,
happening oraz przemarsz ulicami
miasta o okazji Światowego Dnia
AIDS.
—————————————————
17 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Z okazji Światowego Dnia AIDS zorganizowano 4 happeningi i
przemarsze ulicami miast z udziałem 3750 uczniów,
funkcjonowało 5 punktów informacyjno - edukacyjnych oraz 5
wystaw tematycznych.

ogół społeczeństwa: 26000/5000
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 5000/3750
Razem: 31000/8750

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
1700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1700,00

315

Kampania "Zrób test na HIV" dla
ogółu społeczeństwa oraz
uroczystości organizowane z okazji
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
W 17 powiatach odbyły się uroczyste podsumowania konkursów
połączone z wykładami, spektaklami teatralnymi, projekcją filmów
lub prezentacjami multimedialnymi, uczestniczyło w nich ok. 800
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zorganizowano 3 konferencje popularno -naukowe dla 428 osób.

ogół społeczeństwa:
8500000/8500000
uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 1000/1228
Razem: 8501000/8501228

Planowana kwota: 1800,00
Wydatkowana kwota:
2859,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 117,00
Starostwo Powiatowe:
1523,00
Urząd Miasta: 869,00
Urząd Gminy: 350,00

316

Kampania "5 zasad bezpiecznego i
OT1.CO1.CSa.Z1
zdrowego kibicowania"
Kampania została zawieszona. Matriały do kampanii zostały
————————————————— wycofane z powodu błędów.
WSSE Poznań, 31PSSE
województwa wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 850000/

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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Kampania "Fair Play"
—————————————————
WSSE Poznań, 31PSSE
województwa wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
W Poznaniu oraz w miejscach przebywania kibiców w tym: w
sąsiedztwie stadionów, stref kibica i stref turystycznych
rozdysponowano materiały kampanijne: 6000 pakietów
edukacyjnych zawierających prezerwatywę, 2000 chorągiewek,
3000 ulotek oraz 700 gadżetów. 31 PSSE rozpowszechniono
materiały kampanijne na swoich stronach internetowych oraz w
lokalnych mediach.

ogół społeczeństwa: 850000/50000
osoby przebywające w strefie kibica:
1000/117000
Razem: 851000/167000

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

318

Konkurs wojewódzki dla młodzieży gi
mnazjalnej.
—————————————————
WSSE Poznań, 31PSSE
województwa wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Konkurs na fotografię pt.: "Młodość - Bezpieczeństwo - HIV" dla
uczniów I, II i III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa
wielkopolskiego.
Regulamin konkursu został przekazany do wszystkich szkół
gimnazjalnych (580 placówek - 100%) z terenu województwa
wielkopolskiego.
Na etap szkolny wpłynęły 132 prace ze 130 szkół gimnazjalnych
(22% wszystkich szkół gimnazjalnych), na etap powiatowy 85
prac, natomiast na etap wojewódzki zakwalifikowało się 29 prac
(laureatów I miejsca etapu powiatowego). W uroczystym
podsumowaniu etapu wojewódzkiego wzięło udział 120 osób z
całego województwa.

młodzież szkół gimnazjalnych:
50000/58500

Planowana kwota: 6000,00
Wydatkowana kwota:
9602,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 2000,00
PIS: 3371,00
Marszałek: 2215,00
Starostwo Powiatowe:
1666,00
Urząd Miasta: 350,00

319

Konkursy powiatowe dla młodzieży
OT1.CO1.CSa.Z1
szkolnej organizowane z okazji
Zorganizowało 18 konkursów dla 5814 uczniów szkół
Światowego Dnia AIDS.
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
18 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież szkolna: 7500/5814

Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota:
2370,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 465,00
Starostwo Powiatowe:
1090,00
Urząd Miasta: 515,00
Urząd Gminy: 300,00
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320

Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS dla
OT1.CO1.CSa.Z1
młodzieży szkolnej organizowane z
Zorganizowało 10 olimpiad wiedzy o HIV/AIDS z udziałem 3068
okazji Światowego Dnia AIDS.
uczniów ze 88 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
—————————————————
12 PSSE województwa
wielkopolskiego

młodzież szkolna: 12800/3068

Planowana kwota:
27700,00
Wydatkowana kwota:
6431,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 135,00
Starostwo Powiatowe:
6246,00
Urząd Miasta: 50,00

321

Udział w projektach i konkursach
zaproponowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS oraz inne
organizacje pozarządowe.
—————————————————
31 PSSE wjewództwa wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Zjednoczenia
"Pozytywni w Tęczy" udział w projekcie "Patchwork 4", w
konkursie fotograficzno - plastyczny "Getting to zero- Dążymy do
zera!" oraz w konkursie na zakładkę do książki związaną
tematycznie z problematyką HIV/AIDS. Zaproszenie do udziału w
w/w przedsięwzięciach zostało przesłane do wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych na terenie województwa
wielkopolskiego; łącznie do 1136 placówek szkolnych, do domów
kultury oraz klubów plastycznych. Ponadto informację o nich
rozpowszechniono na stronach internetowych powiatowych stacji
sanitarno - epidemiologicznych.

ogół społeczeństwa: /5000
osoby przed inicjacją seksualną:
/30000
Razem: /35000

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

322

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych
na AIDS.
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z2
W związku z Dniem Pamięci o Zmarłych na AIDS zorganizowano
wystawy tematyczne, wykłady i akcje informacyjne dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zamieszczono
informację na stronach internetowych powiatowych stacji
sanitarno - epidemiologicznych województwa wielkopolskiego.

ogół społeczeństwa: 237550/20000
młodzież szkolna: /500
Razem: 237550/20500

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1700,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Gminy: 1700,00
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Projekt edukacji rówieśniczej
"Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra
HIV".
—————————————————
WSSE, 31 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 620/1060
W I połowie 2012r. w ramach projektu "Młodzieżowi Liderzy
edukatorzy: /48
Zdrowia- kontra HIV" zorganizowano 25 szkoleń z udziałem 440
Razem: 620/1108
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W II połowie 2012r w ramach
w/w projektu odbyło się 1 szkolenie dla 48 edukatorów na temat
HIV/AIDS oraz 31 szkoleń dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych - 620 osób.

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
25713,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
NGO: 2498,00
Marszałek: 23215,00

324

Segregator "Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą
płciową. Edukacja młodzieży szkolnej"
.
—————————————————
5 PSSE województaw wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3700/3000
Przeprowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych wg scenariusza
zajęć zaproponowanego w segregatorze "Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja
młodzieży szkolnej".

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

325

Informacja o Punktacj Konsultacyjno Diagnostycznych na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej województwa wielkopolskie
go.
—————————————————
WSSE Poznań, 31PSSE
województwa wielkopolskiego

OT1.CO2.CSc.Z3
Opublikowanie listy placówek wykonujących anonimowe i
bezpłatne badania na obecność przeciwciał anty HIV oraz
bieżących informacji z podejmowanych działań profilaktycznych
na stronie internetowej PIS. Dystrybucja plakatu informującego o
nowej siedzibie PKD w Poznaniu.

326

Akcja "Bezpieczne Wakacje".
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Akcja "Bezpieczne wakacje" prowadzona w biurach podróży i w
6 PSSE województwa wielkopolskiego lokalnych mediach.

327

Akcja "Bezpieczne Walentynki".
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

ogół społeczeństwa: 850000/850000

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

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/560
osoby korzystające z hoteli i biur
podróży: 18000/1200
redakcje lokalnych mediów: 7/7
Razem: 19007/1767

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

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/450
PSSE przesłały do szkół ponadgimnazjalnych pisma zachęcające społeczność lokalna: 5000/5000
do organizacji akcji informacyjno - edukacyjnej na temat HIV/AIDS Razem: 5500/5450
w dowolnej formie np. konkursów tematycznych, dyskusji,
pogadanek, warsztatów, ekspozycji materiałów edukacyjnych, itp.
W dniu zakochanych - 14 lutego PSSE w Miedzychodzie ogłosiła
konkurs - krzyżówka w prasie nt. profilaktyki HIV/AIDS pod
hasłem "Zrób test na HIV" adresowany dla społeczności lokalnej
powiatu. Na konkursu zgłoszono 219 prac.
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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

328

Edukacja w zakresie HIV/AIDS
młodzieży szkolnej.
—————————————————
PSSE Konin, Międzychód, Piła,
Pleszew,

OT1.CO2.CSd.Z2
Zorganizowanie 9 szkoleń dla 550 uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz 6 warsztatów dla 110 uczniów z 5 szkół
ponadgimnazjalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /200
młodzież powyżej 15 r.ż.: /460
Razem: /660

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

329

Szkolenia i warsztaty dla młodzieży
szkolnej organizowane z okazji
Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
31 PSSE województwa
wielkopolskiego

OT1.CO2.CSd.Z2
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS zorganiowano 34
prelekcje i szkolenia, w których udział wzięło 5360 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

młodzież poniżej 15 r.ż.: 900/1050
młodzież powyżej 15 r.ż.: 4000/4310
Razem: 4900/5360

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

330

Edukacja w zakresie HIV/AIDS osób
dorosłych z różnych grup
społeczniych.
—————————————————
PSSE Gniezno, PSSE Grodzisk
Wlkp., PSSE Konin

OT2.CO1.CSa.Z2
Zorganizowano wykład dla osadzonych (22 osób) w Zakładzie
Karnym, szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS dla 15
pracowników Komendy Powiatowej Policji, 8 szkoleń dla 122
szkolnych koordynatorów wychowania zdrowotnego.

osoby pozbawione wolności: /22
pracownicy oświaty: /122
służby mundurowe: /15
Razem: /159

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
Razem:
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50 375,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Rzeszów

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

331

Kontynuacja społecznej kampanii
multimedialnej "Zrób test na HIV" i
obchodów Światowego Dnia AIDS
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 5000/291893
W ramach realizacji społecznej kampanii "Zrób test na HIV" i
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 i portale internetowe, monitory
LED i telebimy oraz regionale i lokalne mass media.

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 895
Wskaźnik dodatkowy 1:
zorganizowano i przeprowadzono
26 konkursów wiedzy,
plastycznych, fotograficznych,
olimpiad, imprez, w których
uczestniczyło 4528 osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
997,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Starostwo Powiatowe:
1300,00
Urząd Miasta: 985,00
Sponsor prywatny: 850,00

332

dystrybucja materiałów informacyjno edukacyjnych
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z1
Materiały informacyjno edukacyjne otrzymane z Krajowego
Centrum ds. AIDS ( ok. 14000 ) zostały wykorzystane podczas
kampanii, szkoleń, narad i realizacji programów edukacyjnych.

ogół społeczeństwa: 20000/14000

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1:
dystrybucję prowadziło 20 PSSE i
WSSE
Wskaźnik dodatkowy 2: materiały
przekazano do: 217 plac. sł. zdr.,
12 sanatoriów, 503 szkół, 26
wyższych uczelni, 13 zakładów
pracy, lokali gastr. i hoteli,
urzędów, policji, centrów
handlowych, dworców i innych

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

333

włączenie się do multimedialnej
kampanii społecznej "Fair play. Gram
fair, używam prezerwatyw"
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach realizacji kampanii prowadzono rozdawnictwo
materiałów informacyjno edukacyjnych, prezerwatyw i gadżetów.
Współpracowano z lokalnymi samorządami, wykorzystywano
współczesne nośniki informacji ( strony i portale internetowe,
telebimy, ekrany LED i mass media). Główne działania
prowadzone były na przejściach granicznych z Ukrainą i
międzynarodowym porcie lotniczym w Jasionce.

ogół społeczeństwa: 5000/83642

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 172
Wskaźnik dodatkowy 1: działania
inicjowane były przez 20 PSSE i
WSSE

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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VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego "Porozmawiajmy o AID
S"
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z2
Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego
"Porozmawiajmy o AIDS" dla szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
Współpartnerem działań i fundatorem nagród był Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

nauczyciele, młodzież szkolna:
300/620

liczba programów oraz inicjatyw: 1
Planowana kwota: 400,00
liczba podmiotów realizujących
Wydatkowana kwota: 80,00
zadanie: 96
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: na
pozafinansowe - lokal
konkurs wpłynęło 408 prac z 71
pozafinansowe - sprzęt
szkół, nagrodzono 7 osób,
pozafinansowe - kadra
wyróżniono 22
pozafinansowe - materiały
Wskaźnik dodatkowy 2: 28
informacyjne
listopada 2012r. uroczyście
pozafinansowe - inne
wręczono nagrody laureatom, w
Marszałek: 5000,00
holu WSSE przygotowano
wystawę prac, która była
prezentowana do końca lutego
2013 r.
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem"
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z2
Wojewódzki konkurs plastyczny "Zawsze Razem" w roku
szkolnym 2011/2012 ogłoszony był dla szkół realizujących
program edukacyjny "Zawsze Razem". Współpartnerem i
fundatorem nagród był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Rzeszowie.

dzieci i nauczyciele: 120/260

liczba programów oraz inicjatyw: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 74
Wskaźnik dodatkowy 1: na etap
wojewódzki konkursu wpłynęło
155 prac z 47 szkół, nagrodzono
33 osoby
Wskaźnik dodatkowy 2: 13
czerwca 2012 roku uroczyście
wręczono nagrody laureatom, w
holu WSSE przygotowano
wystawę prac, która była
prezentowana do końca sierpnia.

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

336

Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet ciężarnych i
planujących ciążę.
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z3
Edukacja kobiet prowadzona była głównie poprzez rozmowy
indywidualne i rozdawnictwo materiałów wydanych przez KC ds.
AIDS.

kobiety ciężarne, planujace ciążę, w
wieku prokreacyjnym: 1555/2500

liczba szkoleń/działań: 300
liczba odbiorców: 2500
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Edukację
kobiet w wieku prokreacyjnym,
ciężarnych inicjuje PSSE w
Ustrzykach Dolnych w plac. sł.
zdrowia

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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poradnictwo metodyczne i
merytoryczne dla kadry
pedagogicznej, szkolnej służby
zdrowia, organizatorów przedsięwzięć
prozdrowotnych, młodzieży szkolnej
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone narady
szkoleniowe, szkolenia, instruktaże, pogadanki dla uczniów,
warsztaty profilaktyczne, sesje edukacyjne, konsultacje, punkty
informacyjne, sondaże

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/1830
nauczyciele, sł. zdrowia,
organizatorzy przedsięwzięć i inni:
2000/975
Razem: 2050/2805

liczba szkoleń/działań: 425
liczba odbiorców: 2805
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: zadanie
jest inicjowane i realizowane
przez 20 PSSE i WSSE

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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szkolenia różnych grup zawodowych OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/538
————————————————— szkolenia dla pracowników zakładów fryzjerskich i kosmetycznych prac. zakł. kosmetycznych i
WSSE Rzeszów
oraz dla młodzieży
fryzjerskich, inni: 80/39
Razem: 100/577

liczba szkoleń/działań: 23
liczba odbiorców: 577
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Kampania "Edukacja młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w zakresie HIV/AIDS i nowych narkoty
ków"
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z4
Kampania "Edukacja młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w zakresie HIV/AIDS i nowych narkotyków"
realizowana była po raz pierwszy., w okresie wrzesień - grudzień
2012 r. Uczestniczyło w niej 16 szkół ponadgimnazjalnych.
Partnerem kampanii był Uniwersytet Rzeszowski i Fundacja
Wzrastanie.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /758
rodzice, nauczyciele: /237
Razem: /995

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 4486
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 40
Wskaźnik dodatkowy 1: W
kampanii uczestniczyło 16 szkół,
edukacją objęto 758 uczniów,
dokonano analizy 623 ankiet
indywidualnych
Wskaźnik dodatkowy 2:
Realizatorzy i koordynatorzy
kampanii uczestniczyli w 2
szkoleniach, informacje wraz z
materiałami umieszczono na
stronach internetowych WSSE i
PSSE.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej"
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z4
Program edukacyjny "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej"
realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 w 60 szkołach
ponadgimnazjalnych, edukacją objęto 8655 uczniów, informacją
2763 nauczycieli i rodziców, monitorując program
przeprowadzono 43 wizytacje.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 7000/8655
rodzice i nauczyciele: 1500/2763
Razem: 8500/11418

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 11418
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 60
Wskaźnik dodatkowy 1: 33 narady
szkoleniowe dla 108 osób,
realizatorom udzielono 47
instruktaży

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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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
Razem"
—————————————————
wsse rzeszów

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z4
W roku szkolnym 2011/2012 program realizowało 218 szkół
podstawowych (20 % szkół podstawowych ), edukacją objęto
8469 uczniów, 2782 rodziców i nauczycieli, monitorując program
przeprowadzono 132 wizytacje programu, zebrano 149 "Ocen
programu ...". WSSE wydrukowała 9 tys. kolorowanek dla dzieci.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 8000/8469
rodzice, nauczyciele: 2400/2782
Razem: 10400/11251

liczba szkoleń/działań: 2
liczba odbiorców: 11251
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 218
Wskaźnik dodatkowy 1: 69 narad
szkoleniowych, 85 instruktaży
Wskaźnik dodatkowy 2:
informacje na stronach
internetowych PSSE i WSSE

Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota:
1244,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Program edukacyjny "Mali przyjaciele" OT1.CO1.CSa.Z4
————————————————— Program edukacyjny "Mali przyjaciele" realizowany był w roku
WSSE Rzeszów
szkolnym 2011/2012.

dzieci przedszkolne, rodzice i
nauczyciele: /287

liczba szkoleń/działań: 3
liczba odbiorców: 287
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
realizowany w 3 przedszkolach
powiatu mieleckiego,
uczestniczyło 160 dzieci, 105
rodziców i 22 nauczycieli

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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Wizytacje w ramach programu
edukacyjnego "Zapobieganie
HIV/AIDS i chorobom przenoszonym
drogą płciową. Edukacja młodzieży sz
kolnej".
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z4
Monitoring programu "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej" w
roku szkolnym 2011/2012 prowadzony był w oparciu o wizytacje.

nauczyciele, dyrektorzy szkół: 40/62

liczba szkoleń/działań: 43
liczba odbiorców: 62
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1:
pracownicy ozipz Inspekcji
Sanitarnej przeprowadzili 43
wizytacje programu ( tj. 72%
placówek).

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

344

Wizytacje w ramach programu
edukacyjnego "Zawsze Razem"
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO1.CSa.Z4
Program edukacyjny dla klas I - III szkół podstawowych "Zawsze
Razem" w roku szkolnym 2011/2012 monitorowany był poprzez
wizytacje i analizę kwestionariuszy "Informacja z realizacji ..... ".

nauczyciele, dyrektorzy szkół:
110/156

liczba szkoleń/działań: 132
liczba odbiorców: 156
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21
Wskaźnik dodatkowy 1: W
ramach monitoringu programu
przeprowadzono 132 wizytacje (
tj. 61 % placówek ), dokonan
analizy 149 ankiet ( tj. 68 % ).

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

345

opracowanie i wydanie ulotki "Nie baw
się swoim życiem. HIV nie wybiera"
—————————————————
WSSE Rzeszów

OT1.CO2.CSa.Z1
opracowanie i wydanie ulotki "Nie baw się swoim życiem. HIV nie
wybiera". Ulotka została opracowana przez WSSE w Rzeszowie,
wydana ze środków finasowych WSSE i Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie.

ogół społeczeństwa: 10000/15000

liczba odbiorców: 15000
nakład: 15000

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
851,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 500,00
Razem:
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3 172,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

346

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Konferencje tematyczne, obchody
Światowego Dnia Walki z AIDS i
realizacja kampanii Fair Play oraz Czy
jestes zakażony ? Zrób test ! na hiv.
Umieszczanie informacji na stronach
internetowych, nawiązanie współpracy
z lokalnymi mediami.
—————————————————
WSSE Szczecin i wybrane PSSE
woj.zachodniopomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Działania nagłośniono w lokalnej prasie, TV, radio i Internecie
(łącznie ukazały się 103 informacje &#8211; WSSE Szczecin i 18
PSSE: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień
Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Police, Pyrzyce,
Sławno, Łobez, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin,
Świnoujście, Wałcz);
Przeprowadzono 7 tematycznych konferencji dla 936 osób (5
PSSE:Goleniów, Łobez, Szczecin, Szczecinek, Świdwin);

pracownicy mediów: 250/103
młodzież szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych: 500/688
nauczyciele i przedstawiciele władz
lokalnych: 100/161
pielęgniarki : 50/81
studenci: 250/100
Razem: 1150/1133

Działania w ramach Kampanii i Światowego Dnia Walki z AIDS:
WSSE Szczecin: Spotkanie z młodzieżą czerwiec 2012r.
W ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania
Zakażeniom HIV oraz w ramach Multimedialnej Kampanii
Społecznej KC ds. AIDS &#8222;Fair Play &#8211; gram fair,
używam prezerwatyw&#8221; przeprowadzono 01.06.2012r.
wykład dla 73 uczniów i nauczycieli z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS oraz warsztaty zajęciowe w Zespole Szkół Łączności
w Szczecinie. Przeprowadzono prelekcję na temat profilaktyki
HIV/AIDS, w tym przekazano informacje dot. dróg zakażeń
wirusem, możliwości testowania się bezpłatnie i anonimowo w
PKD, bezpiecznych zachowań seksualnych, itd. Ponadto
odpowiadano i wyjaśniano wszelkie wątpliwości i zagadnienia
zadawane przez uczniów związane z HIV/AIDS. Przeprowadzono
krótkie warsztaty zajęciowe z młodzieżą, gdzie wykorzystano
zadania typu &#8222;prawda, fałsz&#8221;i test &#8222;jesteś
osobą odpowiedzialną?&#8221;. Na zakończenie przedstawiono
emisję filmu pt. &#8222;Świadome horyzonty życia&#8221;
otrzymanego ze Stowarzyszenia &#8222;Pozytywni w
tęczy&#8221;. Ponadto przekazano materiały informacyjnoedukacyjne: ulotki, broszury, prezerwatywy, koszulki, piłki
antystresowe, torby bawełniane i chorągiewki.
WSSE Szczecin: Kampania &#8222;Fair Play&#8221; w związku
z EURO 2012.
Krajowe Centrum ds. AIDS od 8 czerwca 2012r. do 1 lipca 2012r.
w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej zorganizowało
społeczną kampanię multimedialną pt. &#8222;FAIR PLAY. Gram
fair, używam prezerwatyw&#8221;. Kampania skierowana była do
kibiców &#8211; osób dorosłych podejmujących ryzykowne
zachowania seksualne. Odbiorcami byli obywatele polscy oraz
goście przyjeżdżający z innych krajów. W związku z realizacją
kampanii Oddział OZiPZ WSSE Szczecin przeprowadził
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

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

dystrybucję otrzymanych materiałów akcydensowych: ulotek,
pakietów edukacyjnych z prezerwatywą, koszulek bawełnianych,
chorągiewek, piłeczek antystresowych i toreb bawełnianych.
Dystrybucja miała miejsce głównie podczas organizowanych
przez WSSE i PSSE stoisk edukacyjnych w czasie trwania EURO
2012.
PSSE Goleniów: szkolenie i wykład
Z okazji obchodów 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS w
dniu 30.11.2012r. zorganizowano szkolenie dla dyrektorów i
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
i gimnazjalnych, którzy ukończyli 15 rok życia, pielęgniarek
szkolnych i środowiskowych oraz lokalnych mediów i pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie. Szkolenie zostało
objęte honorowym patronatem przez Starostę Powiatu
Goleniowskiego i Burmistrza Gminy Goleniów. Prelegentami byli
specjaliści z Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w
Szczecinie i Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie oraz dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie. W szkoleniu uczestniczyło 138 uczniów z 4
gimnazjów i 4 szkół ponadgimnazjalnych oraz 33 dorosłych
uczestników szkolenia.
Podczas szkolenia zorganizowano stolik edukacyjny. Na stronie
internetowej Stacji zamieszczono informację z przebiegu
szkolenia oraz fotorelację, na stronie Internetowej stacji widniała
również informacja na temat Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS.

PSSE Myślibórz: działania w ramach Światowego Dnia Walki z
AIDS
30 listopada 2012 roku we współpracy z Gimnazjum Publicznym
im. A. Fiedlera w Dębnie zorganizowano II międzygminny konkurs
wiedzy pod hasłem &#8222;Wiedza Ratuje Życie&#8221;.
W konkursie wzięło udział 171 osób. Konkurs składał się w dwóch
etapów: przygotowanie ulotki skierowanej do młodzieży związanej
z problematyką HIV/AIDS i II etap &#8211; test wiedzy.
Dodatkowo równorzędnie prowadzony był konkurs na plakat (21
uczestników). Na terenie szkoły zorganizowano również wystawę
plakatów, gdzie widziało je około 350 osób.
Natomiast 5.12.2012r. w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w
Myśliborzu odbyła się impreza upamiętniająca Światowy Dzień
Walki z AIDS. Zorganizowana została przez ZSP nr 2 w
Myśliborzu we współpracy z PSSE w Myśliborzu. Hasłem
przewodnim była &#8222;Tolerancja wobec osób żyjących z
HIV&#8221;. PSSE w Myśliborzu ogłosiła 2 konkursy. Na
pierwszy z nich uczniowie przygotowali komiks multimedialny (2
uczestników) i rozwiązanie krzyżówki
(48 uczestników). Całość imprezy uświetniła drama
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zaprezentowana przez uczniów.
PSSE Łobez: konferencja i turniej wiedzy
W ramach obchodów &#8222;Światowego Dnia AIDS&#8221;
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łobzie
zorganizowała Konferencję poświęconą tematyce HIV/ AIDS,
której odbiorcami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
nauczyciele oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych. Ideą
przedsięwzięcia było pogłębienie wiedzy o HIV/ AIDS oraz
zwrócenie uwagi młodzieży na zachowania ryzykowne w
kontekście przenoszenia się wirusa HIV. W trakcie Konferencji
przeprowadzony został ponadto Powiatowy Turniej Wiedzy o HIV/
AIDS, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im.
Tadeusza Kościuszki w Łobzie oraz Zespołu Szkół w Resku. I
miejsce w w/w konkursie zajęli uczniowie z Zespołu Szkół w
Łobzie, natomiast miejsce II - uczniowie z Zespołu Szkół w Resku.
Urozmaiceniem imprezy były występy teatralne przygotowane
przez uczniów szkół uczestniczących w przedsięwzięciu. Dla
uczniów, którzy wzięli udział w Turnieju Wiedzy oraz dla uczniów,
którzy przygotowali przedstawienia, Starostwo Powiatowe w
Łobzie oraz Gmina Łobez ufundowały nagrody- zasięg 120 osób.
PSSE Szczecin: Współorganizacja konferencji VII Młodzieżowe
Dni Filmu HIV/AIDS 2012
Pracownicy OZiPZ PSSE Szczecin nawiązali współpracę z
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Szczecinie, z uczelniami wyższymi, Zachodniopomorskim
Kuratorium Oświaty, koordynatorami programów profilaktycznych
w szkołach oraz z dyrektorami szkół w ramach organizacji
konferencji VII Młodzieżowe Dni Filmu HIV/AIDS 2012. Impreza
odbyła się na Zamku Książąt Pomorskich &#8211; Sala Anny
Jagiellonki 28.11.2012r. Zaproszono młodzież wraz z opiekunami
z 8 placówek. W tym roku w konferencja cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem, uczestniczyło w niej 150 osób.
PSSE Szczecin: Konferencja dla studentów
W dniu 26.04. 2012r w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS, w których uczestniczyli studenci pedagogiki Wyższej
Szkoły Humanistycznej, Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium
Ballticum oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego IKF,
Studenci Medycyny PUM oraz Wydziału Zdrowia Publicznego
PUM łącznie w warsztatach uczestniczyło 100 osób. W trakcie
szkolenia kierownik OZiPZ przeprowadził zajęcia warsztatowe.
Ponadto w czasie przerwy w szkoleniu pracownicy PSSE
prowadzili stoisko z materiałami edukacyjnymi i uczono
prawidłowego zabezpieczania kontaktów seksualnych .
PSSE Szczecin: Konferencja dla pielęgniarek &#8222;Profilaktyka
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ryzykownych zachowań&#8221;
W dniu 15.05.12r. PSSE w Szczecinie sekcja OZIPZ we
współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej UW zorganizowała
konferencję szkoleniową dla pielęgniarek w Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie. W trakcie konferencji kierownik
OZiPZ poprowadził szkolenie z zakresu HIV/AIDS . Ponadto w
trakcie przerwy prowadzone było stoisko z materiałami
edukacyjnymi oraz uczono uczestników konferencji prawidłowego
zabezpieczania kontaktów seksualnych. W szkoleniu wzięło udział
38 pielęgniarki. W dniu 16.05.12r. Kierownik OZIPZ, PSSE w
Szczecinie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej UW
zorganizował konferencje szkoleniową dla pielęgniarek w
Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Koszalinie. W trakcie
konferencji kierownik OZiPZ poprowadził szkolenie z zakresu
HIV/AIDS. W trakcie przerwy prowadzone było stoisko z
materiałami edukacyjnymi oraz uczono uczestników konferencji
prawidłowego zabezpieczania kontaktów seksualnych. W
szkoleniu wzięło udział 28 pielęgniarek. Łącznie w obu
szkoleniach wzięło udział 66 pielęgniarek z całego województwa
zachodniopomorskiego, które zaoferowały edukację w młodzieży
w swoich placówkach.
EMISJE SPOTÓW
WSSE Szczecin : spot został umieszczony na stronie internetowej
WSSE Szczecin.
PSSE Białogard: Od stycznia do grudnia 2012r. w Kinie Centrum
w czasie weekendu przed seansem filmowym był emitowany spot
TV pt. &#8222;Zrób Test na HIV&#8221; zachęcający do
wykonywania badań w kierunku HIV.
PSSE Goleniów: spot pt. &#8222;Zrób Test na HIV&#8221;
umieszczono na stronie internetowej stacji.
PSSE Kołobrzeg: w ramach Euro 2012 i Kampanii &#8222;Fair
Play&#8221; dostarczono spot telewizyjny do Telewizji Kablowej
Kołobrzeg.
PSSE Myślibórz: do lokalnej telewizji TVB 24 przekazano spoty:
Scrabble i Homevideo. Spoty emitowane były od września 2011
roku do maja 2012 roku. Emisja spotu &#8222;Zrób sobie test na
HIV&#8221; odbywała się od maja do grudnia 2012. Spoty
emitowane były bezpłatnie w ramach bardzo dobrze układającej
się współpracy z TVB24.
PSSE Łobez: był do końca maja 2012r. emitowany spot pt.
&#8222;Zrób Test na HIV&#8221; w telewizji regionalnej NTV
Rega.
PSSE Świdwin: emisja spotu pt. &#8222;Zrób Test na
HIV&#8221; w TV(NTV Rega) do maja 2012r.
PSSE Wałcz: na stronie internetowej PSSE Wałcz zamieszczono
spot reklamowy dotyczący kampanii &#8222;Fair Play&#8221;.
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Burmistrz Gminy Goleniów udostępnił bezpłatnie sale
konferencyjną.
Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie i
Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
przeprowadzili darmowe wykłady podczas konferencji w
Goleniowie.
Łobeski Dom Kultury udostępnił bezpłatnie salę na organizacje
konferencji.
347

Narady i szkolenia ( z
przedstawicielami władz lokalnych i
samorządowych, pielęgniarkami,
nauczycielami i pedagogami,
przedstawicielami centrów kultury,
przedstawicielami mediów,
dyrektorów szkół, osadzonych w
zakładach karnych); Wystosowanie
listów intencyjno-informacyjnych do
placówek szkolno-wychowawczych,
ZOZ-ów, NZOZ-ów, starostw
powiatowych, urzędów miasta i gmin,
poradni i gabinetów ginekologicznych;
Wspólpraca z mediami lokalnymi i
innymi partnerami.
—————————————————
WSSE Szczecin i wybrane PSSE
woj.zachodniopomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
Przeprowadzono 9 narad z przedstawicielami władz lokalnych i
samorządowych, pielęgniarkami, nauczycielami i pedagogami,
przedstawicielami centrów kultury, przedstawicielami mediów. W
naradach brały udział łącznie 33 osoby (5 PSSE: Drawsko
Pomorskie, Gryfice, Kamień Pomorski, Police, Wałcz);
Przeprowadzono 22 szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, pedagogów
szkolnych, dyrektorów szkół, pracowników domów społecznych,
pracownic agencji towarzyskiej, funkcjonariuszy policji. Łącznie w
szkoleniach uczestniczyły 734 osoby (WSSE i 8 PSSE: Goleniów,
Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Szczecin,
Szczecinek, Świnoujście); Rozesłano 619 listów intencyjnych do
placówek szkolno-wychowawczych, ZOZ-ów, NZOZ-ów, starostw
powiatowych, urzędów miasta i gmin, poradni i gabinetów
ginekologicznych, (15 PSSE: Choszczno, Goleniów, Gryfice,
Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Police,
Pyrzyce, Sławno, Szczecinek, Stargard Szczeciński, Świdwin,
Wałcz);
Podjęta współpraca przez WSSE i PSSE: Urząd Miasta Szczecin
&#8211; Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki
&#8211; 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,
Studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego, Studenci Zdrowia Publicznego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Gimnazjum Nr 2 w
Białogardzie, Kino w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w
Białogardzie, Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie, Szkoła
Podstawowa w Mielenku Drawskim, Starosta Goleniowski,
Burmistrz Gminy Goleniów, Dyrektor i psycholog Zakładu Karnego
w Goleniowie, Starostwo Powiatowe Gryfice, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gryficach, Liceum Ogólnokształcące w
Gryficach, ZSP Nr 1 w Chojnie, ZSP Nr 2 w Gryfinie, Gimnazjum
w Chojnie, Gimnazjum w Góralicach, ZSO w Gryfinie, Gimnazjum
w Baniach, Gimnazjum w Widuchowej, Kamieński Dom Kultury w
Kamieniu Pomorskim, Międzynarodowy Dom Kultury w

osoby pozbawione wolności: 80/16
pracownicy administarcji rządowej i
samorządowej: 400/480
pracownicy massmediów: 200/60
uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej:
400/280
pracownicy oświaty: 500/250
uczniowie szkoły gimnazjalnej:
250/300
Razem: 1830/1386
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liczba szkoleń/działań: 73
liczba odbiorców: 1386
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16

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

Międzyzdrojach, Gminny Ośrodek Kultury w Wolinie, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Kamieniu Pomorskim, Urząd Miasta Kołobrzeg, PCK Kołobrzeg,
Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, Straż Miejska w
Kołobrzegu, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, MOSiR
Kołobrzeg, Telewizja Kablowa Kołobrzeg, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji Kołobrzeg, Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Kołobrzegu, Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie, Miejski Ośrodek
Adaptacji Społecznej w Koszalinie, Centrum Kultury w Koszalinie,
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Urząd Miasta w Dębnie i
Myśliborzu iw Dębnie, Urząd Gminy w Bolszewicach, ZS im.
Noblistów Polskich w Myśliborzu, Gimnazjum im. Fiedlera w
Dębnie, Urząd Miasta i Gminy w Barlinku, Dębnowski Ośrodek
Kultury, Biblioteka w Myśliborzu i Dębnie, Gimnazjum nr 3 w
Policach, Urząd Miejski w Policach, UMiG w Nowym Warpnie,
Urząd Gminy w Dobrej, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,
Zespół Szkół Nr 2 w Pyrzycach, Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Zespół Szkół w Lipianach, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Lipianach, Miejska Biblioteka w Sławnie,
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Sławnie, Szpital Powiatowy w Sławnie, Zespół Szkół im.
Tadeusza Kościuszki w Łobzie, Zespół Szkół w Resku, Starostwo
Powiatowe w Łobzie, Gmina Łobez, Stargardzkie Centrum
Kultury, Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Gimnazjum
Gminy w Stargardzie Szczecińskim, Liceum Ogólnokształcące nr
1 w Stargardzie Szczecińskim, Zespół Szkół BudowlanoTechnicznych w Stargardzie Szczecińskim, Centrum Edukacji
Licealnej w Stargardzie Szczecińskim, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w Stargardzie
Szczecińskim, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie
Szczecińskim, SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim, WOMP
Przychodnia Kolejowa nr 7 w Stargardzie Szczecińskim, Zespół
Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, Liceum Ogólnokształcące
nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, Agencja Towarzyska
&#8222;Ekstaza&#8221; w Świnoujściu, Zespół Szkół nr 4 RCKU
w Wałczu, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Księgarnia ABK Merklejn Szczecin,
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji, Komenda Wojewódzka
Policji w Szczecinie (Wydział Prewencji i Oddział Prewencji),
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, PKD Szczecin, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku, ZSZ nr 16 Szczecin,
GSSE Szczecin i GSSE Świnoujście, Zakład Karny w
Szczecinku, LO w Barwicach, Gimnazjum w Barwicach,
Gimnazjum w Silnowie, ZS w Bornem Sulinowie, Gimnazjum w
Bornem Sulinowie, Łubowie i Silnowie, Rewir Dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, UMiG w Bornem
Sulinowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie,
Starosta Powiatu Świdwińskiego, Świdwiński Ośrodek Kultury.
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Współpraca z lokalnymi mediami: WSSE Szczecin: TV
&#8222;Pomerania&#8221;; PSSE Szczecin : &#8222;TVP
Szczecin&#8221;, &#8222;Radio Tok FM&#8221;, &#8222;Moje
Miasto&#8221;, &#8222;Polskie Radio Szczecin&#8221;,
&#8222;Kurier Szczeciński&#8221;, &#8222;Głos
Szczeciński&#8221;; PSSE Białogard: &#8222;Tygodnik
Białogardzianin&#8221;; PSSE Gryfino: &#8222;Gazeta
Gryfińska&#8221;, &#8222;Gazeta Chojeńska&#8221;, &#8222;7
Dni Gryfina&#8221;; PSSE Myślibórz: &#8222; Myśliborskie
Wieści&#8221;, &#8222; Merkuriusz Dębnowski&#8221; &#8222;
Echa Barlinka&#8221; Telewizja Lokalna: TVB 24; PSSE Gryfice :
Lokalne radio &#8222;PLUS&#8221; Gryfice, Redakcje lokalnych
gazet: &#8222;Gazeta Gryficka&#8221;, &#8222;Trybun
Ludu&#8221;, &#8222;Gryfickie Echa&#8221;, &#8222;Nasz Głos
z Wybrzeża&#8221;, &#8222;ECHO&#8221;, &#8222;Kurier
Gryficki&#8221;; PSSE Kamień Pomorski : portal www.ikamien.pl;
PSSE Koszalin : &#8222;Głos Koszaliński; PSSE Police:
&#8222;TV KAB Police&#8221;; PSSE Pyrzyce: &#8222;Nasz
Powiat&#8221;, &#8222;Radio PLUS Lipiany&#8221;,
&#8222;Telewizja Kablowa AURA&#8221; ; PSSE Sławno:
&#8222;Obserwator Lokalny&#8221;; PSSE Łobez: &#8222;Nowy
Tygodnik Łobeski&#8221; i telewizja Regionalna Rega; PSSE
Wałcz: Telewizja lokalna ASTA Sp.zo.o. Piła.
WSSE Szczecin: Szkolenia funkcjonariuszy Policji styczeń
&#8211; luty 2012r.
W ramach przygotowań do Euro 2012, OZiPZ WSSE Szczecin
podjął współpracę z Komedą Wojewódzką Policji w Szczecinie, w
ramach której przeprowadzono cykl szkoleń poświęconych
ekspozycji zawodowej funkcjonariuszy na zakażenia HIV, HBV i
HCV w związku z zadaniami podejmowanymi w czasie służby.
Łącznie zrealizowano 8 szkoleń i przeszkolono 160
funkcjonariuszy Policji Oddziału Prewencji, którzy uczestniczyli w
zabezpieczaniu imprez masowych w czasie Euro 2012. Szkolenia
przeprowadzono z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pt.
&#8222;Profilaktyka zakażeń HIV i zasad bezpieczeństwa
zdrowotnego podczas podejmowania działań
prewencyjnych&#8221; oraz zajęć warsztatowych. Ponadto
przekazano funkcjonariuszom ulotki pozyskane z Krajowego
Centrum ds. AIDS, na temat ekspozycji zawodowej pt.
&#8222;Nie ryzykuj, Pamiętaj! Każda ekspozycja niesie
potencjalne ryzyko zakażenia HIV/HBV, HCV !&#8221; oraz
ogólnych informacjach o HIV/AIDS pt. &#8222;Musisz to wiedzieć!
To dotyczy także Ciebie&#8221;, a także plakaty tematyczne pt.
&#8222;Zasady postępowania po ekspozycji zawodowej&#8221;.
Szkolenia ewaluowano post-testem, który potwierdził duże
zainteresowanie policjantów tematyką bezpieczeństwa
zdrowotnego.
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348

Organizacja i przeprowadzenie takich
działań jak: wykłady, warsztaty
edukacyjno-profilaktyczne, stoiska
edukacyjne, prelekcje, przeglądy
teatralne, konkursy, olimpiady wiedzy,
quizy i inne.
—————————————————
WSSE Szczecin i 15 PSSE
woj.zachodniopomorskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach działań edukacyjno-informacyjnuch w zakresie
HIV/AIDS zrealizowano następujące działania:
Przeprowadzono 34 wykłady dla osadzonych w zakładach
karnych, młodzieży szkolnej, nauczycieli i opiekunów. Łącznie w
spotkaniach udział wzięło 1 755 osób (WSSE Szczecin i 4 PSSE:
Goleniów, Gryfice, Stargard Szczeciński, Szczecinek);
Zorganizowano 19
olimpiad/konkursów/quizów/happeningów/przeglądów na temat
wiedzy o AIDS dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnzjalych,
uczestników imprez, dla 908 osób (12 PSSE: Białogard,
Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg,
Koszalin, Myślibórz, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Wałcz);
Zorganizowano 50 warsztatów zajęciowych dla 1610 osób (5
PSSE: Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecin, Szczecinek);
Zorganizowano 9 stoisk edukacyjnych dla 378 osób (WSSE
Szczecin i 2 PSSE: Myślibórz, Szczecin);
Przeprowadzono 15 prelekcji dla 923 uczniów (3 PSSE:
Myślibórz, Stargard Szczeciński, Szczecinek).

osoby pozbawione wolności: 80/16
pracownicy oświaty: 300/129
studenci: 500/656
uczniowie szkół gimnazjalnych:
2000/1986
uczniowie szkół ponadgimnzjalnych:
3500/2787
Razem: 6380/5574

Działania wybranych PSSE, które zasługuja na uwagę:
PSSE Białogard: Konkurs plastyczny
W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS PSSE
Białogard zorganizował konkurs plastyczny pt. &#8222;Nie daj
szansy AIDS &#8211; Bądź świadomy !&#8221;. Do konkursu
zostały zaproszone cztery szkoły gimnazjalne z terenu miasta. 23
listopada 2012r. do PSSE wpłynęło 6 prac konkursowych z
Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie. Nagrody dla laureatów zostały
wręczone w Stacji.
PSSE Choszczno: Olimpiada
Zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o AIDS. Olimpiada odbyła się 5
grudnia 2012 roku w Internacie Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie.
Wzięło w niej udział 21 uczniów z 6 gimnazjów i 3 szkół
ponadgimnazjalnych powiatu. Zorganizowano również wystawę
plakatów i punkt informacyjny dla uczestników Olimpiady w holu
Internatu. Ponadto przekazano 45 sztuk materiałów edukacyjnych.
PSSE Goleniów: wykład
Zakład karny:
Na prośbę psychologa z Zakładu Karnego w Goleniowie w dniach
16.04.2012 r. i 04.10.2012r zostało przeprowadzone szkolenie na
temat &#8222;Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS&#8221;. W
szkoleniu uczestniczyło 16 osadzonych.
PSSE Gryfice: IV Powiatowy Konkurs Wiedzy . &#8222;Być
młodym w dobie AIDS &#8230;&#8221;
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liczba szkoleń/działań: 127
liczba odbiorców: 5
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 16
Wskaźnik dodatkowy 1: 34
wykłady dla 1755 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: 15
prelekcji dla 923 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: 9 stoisk
edukacyjnych dla 378 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: 50
warsztatów zajęciowych dla 1610
osób
Wskaźnik dodatkowy 1: 19
olimpiad
wiedzy/quizów/konkursów dla 908
osób

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8574,33
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 584,00
PIS: 763,00
Starostwo Powiatowe:
992,00
Urząd Miasta: 5774,00
Urząd Gminy: 459,00

W ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV zorganizowano VI Powiatowy
Konkurs Wiedzy, pt. &#8222;Być młodym w dobie AIDS
&#8230;&#8221;, który został przeprowadzony w 3 placówkach
ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego.
W ramach konkursu przeprowadzono test dla młodzieży, w którym
uczestniczyło 220 uczniów. Etap powiatowy odbył się 7.12.12r. w
siedzibie PSSE. Po przeprowadzonym teście wytypowano i
nagrodzono laureatów I, II, III miejsca, którzy otrzymali nagrody w
formie książki encyklopedii oraz urządzeń pen drive. Poza tym
wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymali drobne
upominki. Nauczycielom wręczono podziękowania.
PSSE Gryfino: Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
Zorganizowano konkurs, który miał na celu podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie HIV i AIDS oraz promocje testowania w
kierunku HIV zwłaszcza w punktach konsultacyjno &#8211;
diagnostycznych (PKD). W konkursie wzięli udział uczniowie ze
szkół ponadgimnazjalnych w liczbie 3 i gimnazjalnych w liczbie 4,
w zespołach 3-osobowych, tj.21 osób. Konkurs składał się z 2
rund. W pierwszej rundzie były trzy etapy: odpowiedzi na pytania
za 1 punkt, pytania za 3 punkty, pytania za 5 punktów oraz
pytania do krzyżówki profilaktycznej. Natomiast w drugiej rundzie
zespoły 3 osobowe odgrywały scenkę teatralną dotyczącą
problematyki HIV/AIDS, mając ją do wyboru 7 sytuacji. Finał
konkursu nastąpił 30.11.2012r. Nagrody rzeczowe zapewniła
szkoła z zespołu ponadgimnazjalnego nr 1 w Chojnie.
PSSE Kołobrzeg: Konkurs i olimpiada wiedzy
Wzorem lat ubiegłych kontynuowano współpracę przy realizacji
konkursu plastycznego organizowanego przez Urząd Miasta
Kołobrzeg. Konkurs pt. &#8222;HIV/AIDS nie zna granic&#8221;,
w którym wzięło udział 36 uczniów. W Zespole Szkół Morskich w
Kołobrzegu odbyła się także Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, w
której uczestniczyło 39 osób.
PSSE Police: XII Olimpiada Wiedzy o AIDS
Konkurs odbył się 28 listopada w Gimnazjum Nr 3 w Policach. Do
uczestnictwa w etapie powiatowym zgłosiło się 16 uczniów z 160,
którzy brali udział w etapie szkolnym. Olimpiada polegała na
rozwiązaniu testu z pytaniami typu zamkniętego jednokrotnego
wyboru.
Po sprawdzeniu prac i obradach komisji konkursowej, odbyło się
uroczyste rozdanie dyplomów i nagród. Podczas narady z
pedagogami i nauczycielami biologii uzyskano informacje, iż
uczniowie do olimpiady na etapie szkolnym przygotowywali się
poprzez emisję filmu, pogadanki, ekspozycję wizualną, lekcje
biologii i organizowane testy wiedzy.
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PSSE Pyrzyce: warsztaty zajęciowe
Przeprowadzono w 2 placówkach oświatowo &#8211;
wychowawczych cykl zajęć warsztatowych:
w dniach 04 i 09.01.2012r. Zespół Szkół Nr 2 w Pyrzycach
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego &#8211; 4 klasy I,
100 uczniów, w dniu 04.12.2012r. Zespół Szkół w Lipianach
&#8211;
3 klasy szkoły gimnazjalnej, 48 uczniów. Warsztaty poprzedzono
wykładem na temat medycznych aspektów i diagnostyki zakażeń
HIV i choroby AIDS. Podczas warsztatów podzielono uczniów na
grupy, przydzielono im zadania,
w których aktywnie i zaangażowaniem uczestniczyli. Ogółem w
roku 2012 przeprowadzono 7 szkoleń warsztatowych, w których
uczestniczyło łącznie 148 uczniów. Podczas spotkań
rozdystrybuowano wśród młodzieży materiały edukacyjne.
PSSE Szczecin: XVI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS
XVI Powiatowy finał konkursu wiedzy o HIV/AIDS odbył się
3.12.12r.
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Udział w
finale wzięło łącznie 80 uczestników, którzy 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: VII Powiatowy przegląd sztuk teatralnych dot.
profilaktyki HIV/AIDS
pt. &#8222;Zastosuj wiedzę&#8221;.
VII Powiatowy Przegląd Sztuk Teatralnych &#8222;Razem
przeciw AIDS&#8221;. Adresatami inicjatywy poświęconej
profilaktyce HIV/AIDS/STI oraz przeciwdziałaniu narkomanii, była
młodzież Szczecina i opiekunowie grup teatralnych. Dnia
27.11.12r. w Gimnazjum nr 12 w Szczecinie odbył się finał
Przeglądu, w którym publiczność (80 osób) obejrzała 4
przedstawienia przygotowane przez 4 szkoły. Wśród widzów poza
młodzieżą szkolną uczestniczącą
w Przeglądzie i ich opiekunami zasiedli dyrektorzy szkół, oraz
przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Szczecin i Wydziału Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnicy
przedstawień teatralnych otrzymali nagrody w postaci książek.
Nagrody te zostały ufundowane przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego.
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349

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS (materiały programowe,
kampanijne) adresowane do grup doc
elowych
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 PSSE
woj.zachodniopomorskiego

OT1.CO1.CSb.Z3
W ciągu całego roku 2012 pracownicy pionu OZiPZ WSSE
Szczecin i PSSE rozdysponowali 24 596 szt. materiałów
edukacyjnych, w tym materiały z kampanii Fair Play i Zrób Test na
HIV (WSSE Szczecin 13 277 szt. i 20 PSSE 11 319 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 równiez przy okazji organizowania stoisk edukacyjnych,
których zorganizowano 9 dla 378 osób (WSSE Szczecin i 2
PSSE: Myślibórz, Szczecin).

pracownicy oświaty: 200/600
pracownicy socjalni: 100/300
służby mundurowe: 60/180
kobiety w wieku
prokreacyjnym,kobiety ciężarne i
planujące ciążę: 1200/2000
ogół społeczeństwa: 3000/4500
osoby pozbawione wolności: 150/20
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 200/180
pracownicy massmediów: 500/116
studenci: 5000/1700
uczniowie szkoły gimnazjalnej:
4000/7000
uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej:
3000/8000
Razem: 17410/24596
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liczba tytułów: 17
Planowana kwota: 0,00
nakład: 24
Wydatkowana kwota: 0,00
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
Wsparcie z innych źródeł:
Fair Play pakiety z
pozafinansowe - materiały
prezerwatywami 3500 sztuk
informacyjne
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania zadanie realizowane przez
Fair Play ulotka informacyjna
pracownika w ramach etatu
1000 sztuk
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
Fair Play koszulki bawełniane 100
sztuk
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
Fair Play chorągiewki 500 sztuk
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
Kobieta, Sex, Zdrowie
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
Fair Play piłeczki antystresowe
200 sztuk
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
Fair Play pakiety dla prasy 8 sztuk
Wskaźnik dodatkowy 1: Kampania
Fair Play torby bawełniane 50
sztuk
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka i
plakat Nie ryzykuj - ekspozycja
zawodowa
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
Co musisz wiedziec o HIV i AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
A,B,C wiedzy o AIDS
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
Druga Strona Wakacji
Wskaźnik dodatkowy 1: Zakładka
do książki Kocham-chcę chronić
siebie i innych
Wskaźnik dodatkowy 1:
Kolorowanki Zawsze razem
Wskaźnik dodatkowy 1:
Książeczki Mail przyjaciele
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka
informacyjna PKD Szczecin
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszurki
Informacja o HIV/AIDS

350

Rozpowszechnianie informacji na
temat anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku zakażenia HIV
w PKD (WSSE Szczecin i 20 PSSE)
w województwie zachodniopomorskim
.
—————————————————
WSSE Szczecin i 20 PSSE
woj.zachodniopomorskiego

OT1.CO2.CSc.Z3
Informowano w szczególności kobiety w ciąży i w wieku
prokreacyjnym, młodzież i studentów, a takż eogół społeczeństwa
o możliwości wykonywania testu w kierunku zakażenia wirusem
HIV w PKD. Ponadto prowadzono kolportaż ulotek i plataków
zawierających dane i informacje o PKD w Szczecinie (materiały
pozyskane od koordynatora PKD w Szczecinie, który
wyprodukował je w ramach uzyskanej dotacji od Pana Wojewody
Zachodnioopomorskiego na projekt "Test w kierunku HIV odpowiedzilane macierzyństwo" rok 2012 oraz część ulotek
równiez z projektu za rok 2011 "Test w kierunku HIV - bespieczna
przyszłość dla Twojego dziecka".

ogół społeczeństwa: 200/192
pracownicy oświaty: 100/79
studenci: 300/469
uczniowie szkół gimnazjalnych:
150/83
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
150/164
kobiety w wieku
prokreacyjnym,kobiety ciężarne i
planujące ciążę: 500/619
Razem: 1400/1606
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
115
Wskaźnik dodatkowy 1: plakat
PKD Szczecin
Wskaźnik dodatkowy 1: ulotka
PKD Szczecin

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

Razem:

8 574,33

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

351

Audycje/nagrania w lokalnym radio
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Udzielono 3 wywiadów w rozgłośniach radiowych prze
3 PSSE woj. mazowieckiego
Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Audycje radiowe
skierowane były do lokalnych odbiorców i dotyczyły kampanii
FAIR PLAY.

ogół społeczeństwa: 39000/5000

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

352

Dystrybucja materiałów
OT1.CO1.CSa.Z1
—————————————————
16 PSSE i WSSE

353

Ekspozycje wizualne
OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 27400/42000
————————————————— Na terenie woj. mazowieckiego zorganizowano 280 ekspozycji
38 PSSE i WSSE
wizualnych dot. m.in. kampanii FAIR PLAY oraz innych kampanii
prowadzonych w latach ubiegłych przez KC ds. AIDS. Ekspozycje
przygotowane były na podstawie materiałów wydanych przez KC
ds AIDS.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 39

Planowana kwota: 120,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00

354

Emisja spotów edukacyjnych
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Dzięki pracownikom PSSE udało się przeprowadzić na terenie
14 PSSE i WSSE
całego woj. mazowieckiego 250 emisji spotów radiowych i
telewizyjnych dotyczących kampanii FAIR PLAY. Autorem spotu
jest KC ds AIDS. Emisje miały miejsce w lokalnych mediach, na
stronach internetowych PSSE: Urzędów Miast i Gmin,

ogół społeczeństwa: 463000/460000

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 15

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

355

Informacje dla prasy
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— 10 PSSE, na terenie których organizowane były strefy kibica,
10 PSSE
przekazało lokalnym mediom 17 informacji na temat prowadzonej
kampanii FAIR PLAY.

ogół społeczeństwa: 16750/8050

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

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

356

Informacje na stronie internetowej
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— 38 PSSE i WSSE zamieściło na swoich stronach internetowych
38 PSSE i WSSE
materiały otrzymane z KC ds AIDS i dotyczące kampanii FAIR
PLAY.

internauci: 66100/66000

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 39

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

357

Narady
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— Pracownik PSSE zorganizował dla przedstawicieli mediów 2
1 PSSE
narady dot. kampanii FAIR PLAY.

pracownicy mediów: 2/5
Inni (pracownicy samorządów,
pracownicy zoz, nauczyciele): 20/5
Razem: 22/10

liczba kampanii: 1

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

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

STRONA 128 z 263

358

Punkty informacyjne
OT1.CO1.CSa.Z1
————————————————— 14 PSSE zorganizowało 14 punktów informacyjnych w
14 PSSE
placówkach oświatowo- wychowawczych, przedsiębiorstwach
podmiotów leczniczych oraz w siedzibach PSSE dla społeczności
lokalnej. W punktach informacyjnych prowadzone były rozmowy
indywidualne oraz dystrybucja ulotek, broszur, prezerwatyw
edukacyjnych.

ogół społeczeństwa: 3000/3000
pracownicy służby zdrowia, szkół
podstawowych i gimnazjalnych: 800/
Razem: 3800/3000

359

Koncert rockowy
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— W Piasecznie odbył się koncert rockowy pt. "Muzyka wolna od
1 PSSE (jako partner)
narkotyków" . Głównym organizatorem było Centrum Kultury w
Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie. Sekcja
OZiPZ PSSE pomogła w organizacji oraz udostępniła materiały
edukacyjne otrzymane z KC. ds. AIDS i Krajowego Biura
Przeciwdziałania Narkomanii, które były dystrybuowane przez
wolontariuszy w czasie trwania imprezy. Organizatorzy oceniają,
że było ok. 500 uczestników zabawy. Oplakatowano plac 20 szt
plakatów, rozdano ok. 300 ulotek, 100 zakładek.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/500

360

Konkursy (plastyczne na ulotkę,
plakat, z wiedzy, literackie)
—————————————————
13 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
13 PSSE było organizatorami lub współorganizatorami 28
konkursów dot. profilaktyki HIV/AIDS. Np. konkurs z wiedzy i na
plakat pt. Zatrzymać AIDS;powiat płocki.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 160/733
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1962/865
inni: 15/
Razem: 2137/1598

361

Msza Święta z okazji Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
1 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS
współpracowano z proboszczem Parafii Klasztor w Sierpcu, który
odprawił mszę święta za zakażonych wirusem HIV
i chorych na AIDS. W Mszy uczestniczyło ponad 300 osób.
Proboszcz modlił się między innymi za zakażonych wirusem HIV i
chorych na AIDS oraz o siłę i cierpliwość dla osób, które
nieustannie niosą pomoc w cierpieniu. Przy wyjściu z kościoła
osoby zainteresowane powyższą tematyką mogły ze sobą zabrać
materiały edukacyjne w formie ulotek, składanek, broszur itp.

ogół społeczeństwa: 250/310

362

Narady
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— 2 PSSE woj. mazowieckiego zorganizowało 11 narad dot.
2 PSSE
cyklicznych działań prowadzonych w ramach profilaktyki
HIV/AIDS. Narady zorganizowano dla 105 przedstawicieli szkół,
UMiG oraz pracowników PCK.

dyrektorzy szkół,pracownicy
PCK,nauczyciele,przedstawiciele
UMiG: /105
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liczba podmiotów realizujących
zadanie: 14

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

liczba odbiorców: 1598

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
Urząd Miasta: 350,00
Urząd Gminy: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 105
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

363

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Na terenie 3 PSSE zorganizowano XXI Olimpiadę Zdrowego Stylu
3 PSSE woj. mazowieckiego
Życia - etap rejonowy. Młodzież rozwiązywała test z wiedzy nt.
zdrowego stylu życia (uwzględnione były pytania z zakresu
HIV/AIDS) i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 440/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 690/118
pracownicy Oświaty: 20/13
Razem: 1150/231

Planowana kwota: 2800,00
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: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00

364

Pogadanki
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań- 29
4 PSSE

młodzież poniżej 15 r.ż.: 750/838
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5050/644
pracownicy oświaty: 25/
Razem: 5825/1482

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

365

Powiatowy Przegląd Sztuk Teatralnyc
h
—————————————————
1 PSSE woj. mazowieckiego

młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/400
inni (np. pracownicy oświaty): 40/20
Razem: 140/420

Planowana kwota: 3500,00
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
Urząd Miasta: 0,00
Sponsor prywatny: 0,00

366

Szkolenia
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— Liczba zadań- 4
3 PSSE

OT1.CO1.CSa.Z3
Liczba zadań- 1
To przykład działania nacelowanego na bezpośrednią aktywizację
młodzieży oraz na wyposażenie jej w wiedzę dotyczącą HIV/AIDS.
IV Przegląd Sztuk Teatralnych pod hasłem Żyj bezpiecznie - nie
ryzykuj, odbył się 5 grudnia 2012 roku na scenie w Centrum
Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1.
W przedsięwzięciu udział wzięły 4 szkoły; w sumie 36
wykonawców, 5 opiekunów. Uczniowskim aktorom towarzyszyła
szkolna publiczność, która przybyła z 4 Zespołówm Szkół z terenu
PSSE.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wsparciem
władz lokalnych i mediów, co zaowocowało ukazaniem się
artykułów min. na portalach internetowych: www.egarwolin.pl ;Teatralnie o AIDS; www.wirtualnygarwolin.pl Młodzi młodym o
AIDS; www.podlasie24.pl - O AIDS na scenie garwolińskiego
CSiK;

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/132
pielęgniarki: /19
Razem: 50/151
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Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00

367

Warsztaty Porozmawiajmy o AIDS
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— W kwietniu i maju br. w dwóch ostrowskich szkołach tj. Liceum
1 PSSE woj. mazowieckiego
Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Nr 1 realizowany był
cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS pt.
"Porozmawiajmy o AIDS". W dwudziestu 3-godzinnych
warsztatach uczestniczyło 561 uczniów klas pierwszych. Podczas
zajęć młodzież otrzymała podstawowe wiadomości na temat
zakażeń HIV i rozwoju AIDS na świecie i w Polsce. Ze szczególną
uwagą omawiano drogi zakażenia HIV, w tym zachowania, które
są przyczyną szerzenia się zakażeń. Najważniejszym celem
prowadzonych zajęć było zrozumienie osobistego zagrożenia
zakażeniem HIV i konsekwentne unikanie ryzykownych
zachowań. Wszystkie zajęcia prowadził pracownik PSSE w
Ostrowi Mazowieckiej, który jest certyfikowanym edukatorem w
zakresie HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 310/300
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/261
inni (np. pracownicy oświaty): 70/
Razem: 680/561

368

Artykuły w prasie lokalnej
OT1.CO2.CSa.Z1
—————————————————
1 PSSE

ogół społeczeństwa: 22500/3000

369

Dystrybucja materiałów
OT1.CO2.CSa.Z1
—————————————————
38 PSSE i WSSE

370

Informacje na stronie internetowej
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— Liczba zadań-4
4 PSSE

ogół społeczeństwa: 19000/4500

371

Telefon informacyjny
OT1.CO2.CSa.Z1
————————————————— PSSE w Siedlcach podczas obchodów Światowego Dnia AIDS
1 PSSE
zorganizowała punkt konsultacyjny i telefon zaufania.

ogół społeczeństwa: 30/30

372

Dystrybucja
OT1.CO2.CSb.Z1
————————————————— Dystrybucja przebiegła na terenie całego województwa.
38 PSSE i WSSE

lekarze ginekolodzy/położnicy

liczba szkoleń/działań: 20
liczba odbiorców: 561

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
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:
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 przez
pracownika w ramach etatu
liczba odbiorców: 30
liczba konsultacji: 30

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

373

Narady
OT1.CO2.CSb.Z1
pracownicy służby zdrowia: 15/40
————————————————— Na terenie woj. mazowieckiego przeprowadzono 22 narady dla 40
PSSE
pracowników służby zdrowia. Spotkania dotyczyły promowania
wiedzy o możliwości wykonania testu w kierunku HIV przez
kobiety planujące ciążę lub będące w ciąży.

374

Współpraca z ZOZ/ Listy intencyjne
OT1.CO2.CSb.Z1
—————————————————
38 PSSE

lekarze ginekolodzy/położnicy:
235/300

375

Ekspozycje wizualne
OT1.CO2.CSb.Z4
————————————————— 7 Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych
7 PSSE
zorganizowało 14 ekspozycji wizualnych dla pacjentów poradni K.
Ekspozycje dotyczyły informacji na temat możliwości wykonania
testu w kierunku HIV przez kobiety będące w ciąży lub planujące
ciążę.

kobiety planujące zajście w ciążę:
3700/3000

376

Współpraca z poradnią K
OT1.CO2.CSb.Z4
—————————————————
38 PSSE

kobiety w wieku prokreacyjnym: 850/

377

Informacja na stronie internetowej
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— 3 PSSE i WSSE zamieściły na swoich stronach internetowych
3 PSSE i WSSE
informacje na temat działania punktów prowadzących anonimowe
i bezpłatne testowanie w kierunku HIV.

ogół społeczeństwa: 10700/3000

378

Informacje w lokalnej prasie
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— Pracownik PSSE zamieścił w "Życiu Grójca" artykuł dotyczący
1 PSSE
promocji punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV oraz Obchodów Światowego Dnia
Walki z AIDS.

ogół społeczeństwa: 19000/5000

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

379

Informacje w radio
OT1.CO2.CSc.Z3
————————————————— W Radiu Mazowsze odbyła się audycja dotycząca promocji
1 PSSE
punktów prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV oraz Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

ogół społeczeństwa: 5500/5000

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

380

Współudział WSSE w organizacji
OT1.CO2.CSc.Z3
punktu konsultacyjno- diagnostyczneg W siedzibie WSSE przy ul. Nowogrodzkiej 82 funkcjonuje Punkt
o
Konsultacyjno- Diagnostyczny.
—————————————————
WSSE

ogół społeczeństwa
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liczba odbiorców: 40

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

liczba odbiorców: 3000

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

liczba podjętych działań/inicjatyw:
4

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

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

381

Prelekcje
OT1.CO2.CSd.Z1
————————————————— Liczba zadań-11
1 PSSE

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: /64
1 PSSE
Razem: /64

382

Szkolenie
OT1.CO2.CSd.Z1
autorzy i realizatorzy programów
————————————————— Na terenie powiatu grójeckiego przeprowadzono szkolenie dla
edukacyjno-profilaktycznych: 100/38
1 PSSE
koordynatorów i realizatorów programu w placówkach nauczania i
wychowania.

383

Wykład
OT1.CO2.CSd.Z1
————————————————— Liczba zadań- 1
1 PSSE

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 40/50
młodzież gimnazjalna: /100
Razem: 40/150

384

Ekspozycje wizualne
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— 3 Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne woj.
3 PSSE
mazowieckiego zorganizowały 32 formy wizualne dla uczniów
nauczycieli, pacjentów podmiotów leczniczych, czytelników
bibliotek, jak również pracowników i interesantów PSSE oraz
Urzędów Miast i Gmin.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3400/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 19500/4000
ogół społeczeństwa: 1900/1000
Razem: 24800/6000

385

Obchody Światowego Dnia AIDS
OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież poniżej 15 r.ż.: /1300
————————————————— W ramach obchodów organizowano imprezy prozdrowotne w
WSSE i 38 PSSE
szkołach, apele okolicznościowe, umieszczano czerwone kokardki
na stronach WSSE, PSSE i partnerów, przekazywano informacje
lokalnym mediom.
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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
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

Planowana kwota: 3500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 0,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 0,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

liczba podjętych działań/inicjatyw:
32
liczba podmiotów podejmujących
działania: 3

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 0,00

liczba podmiotów podejmujących
działania: 39

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

386

Pogadanki
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— Pracownicy 4 PSSE przeprowadzili 49 pogadanek dot. profilaktyki
4 PSSE
HIV/ AIDS. Odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 6000/577
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3990/594
rodzice: 700/
Razem: 10690/1171

liczba podjętych działań/inicjatyw:
49
liczba odbiorców: 1171

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

387

Prelekcje
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— 2 PSSE zorganizowały 7 prelekcji na temat profilaktyki HIV/ AIDS
2 PSSE
skierowanych do młodzieży szkolnej.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1250/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1080/1300
Razem: 2330/1300

liczba podjętych działań/inicjatyw:
7
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 1300

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

388

Projekcje filmów
OT1.CO2.CSd.Z2
————————————————— 2 PSSE wspólnie ze szkołami gimnazjalnymi zorganizowały 17
2 PSSE
emisji filmów edukacyjnych dotyczących edukacji w zakresie
ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1740/
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1920/1300
pracownicy oświaty: 18/
Razem: 3678/1300

liczba podjętych działań/inicjatyw:
17
liczba podmiotów podejmujących
działania: 2
liczba odbiorców: 1300

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

389

Rozpropagowanie ogólnopolskich
OT1.CO2.CSd.Z2
konkursów o tematyce HIV/AIDS
WSSE i PSSE przesyłają do szkół i lokalnych mediów informacje
————————————————— dotyczące ogólnopolskich konkursów o tematyce HIV/AIDS.
WSSE i 38 PSSE

liczba podmiotów podejmujących
działania: 39

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

390

Ekspozycje wizualne
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— 10 PSSE woj. mazowieckiego zorganizowało 58 ekspozycji
10 PSSE
wizualnych dot. ochrony przez zakażeniami HIV. Ekspozycje
zorganizowane zostały w siedzibach PSSE, szkołach
gimnazjalnych oraz placówkach opieki zdrowotnej.

osoby aktywne seksualnie: /2130
uczniowie: /4550
Razem: /6680

391

Emisje filmów edukacyjnych
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— W szkołach gimnazjalnych 6 powiatów woj. mazowieckiego
6 PSSE
przeprowadzono 50 emisji filmów edukacyjnych. Filmy dotyczyły
edukacji w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową lub drogą krwi ze szczególnym uwzględnieniem
HIV.

uczniowie: /1560
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

392

Pogadanki
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Pracownicy 11 PSSE przeprowadzili 168 pogadanek dot. ochrony
11 PSSE
przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową dla
pracowników oświaty i młodzieży szkolnej.

pracownicy oświaty: /100
młodzież: /3430
Razem: /3530

liczba odbiorców projektu: 3530

393

Poradnictwo indywidualne
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Liczba zadań- 45
6 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: 20/
uczniowie : /858
uczniowie
Razem: 20/858

394

Spotkania edukacyjne (prelekcje)
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— Na terenie woj. mazowieckiego przeprowadzono 125 prelekcji na
6 PSSE
temat profilaktyki HIV/AIDS do więźniów, funkcjonariuszy
więziennictwa i pracowników cywilnych, uczniów, uczestników
wypoczynku letniego, kadry pedagogicznej i rodziców. M. in. akcja
edukacyjna dla osadzonych i funkcjonariuszy w Zakładzie Karnym
w Przytułach Starych, uczestniczyło 106 osób (powiat ostrołęcki).

osoby pozbawione wolności: /132
służby mundurowe: /137
narkomani, młodzież: 150/405
pacjenci: /97
Razem: 150/771

liczba odbiorców projektu: 771

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

395

Szkolenia
OT2.CO1.CSa.Z2
————————————————— 2 PSSE zorganizowały 4 szkolenia dla pracowników ochrony
2 PSSE
zdrowia i pracowników oświaty.

osoby pozbawione wolności: 300/
pracownicy ochrony zdrowia: 110/30
pracownicy oświaty: 20/46
Razem: 430/76

liczba odbiorców projektu: 76

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

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

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

0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

396

zorganizowanie 2 konferencji
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
z okazji Dnia Pamięci Zmarłych na AIDS we Wrocławiu
współorganizowano ze Stowarzyszeniem Plus Minus konferencję
w której wzięło udział łącznie 60 osób(uczniowie szkół
gimnazjalnych, studenci, pedagodzy szkolni, nauczyciele,
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wrocławiu). W Bolesławcu z okazji Światowego Dnia Walki z
AIDS odbyła się konferencja w Teatrze Starym z udziałem
nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych

ogół społeczeństwa: /60
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/300
Razem: /360

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

397

promowanie testowania w kierunku
HIV wśród kobiet planujących ciążę
lub będących w I trymestrze ciąży
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z2
promowano testowanie w kierunku HIV wśród kobiet planujących
ciążę lub będących w I trymestrze ciąży podczas działań
informacyjno- edukacyjnych m.in na stronach internetowych woj.
dolnośląskiego, w utworzonych punktach konsultacyjnych w
placówkach ochrony zdrowia

ogół społeczeństwa: 3000/3000
pracownicy ochrony zdrowia: 40/40
pracownicy socjalni: 20/20
Razem: 3060/3060

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

398

utworzono 44 punkty informacyjno - k
onsultacyjne
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z2
ogół społeczeństwa: 2000/9230
w punktach informacyjno - konsultacyjnych utworzonych podczas
różnorodnych imprez środowiskowych m.in na Dolnośląskim
Festiwalu Kultury w Zgorzelcu, Targach Turystycznych, festynie
integracyjnym ph. "Postaw na siebie" w Jeleniej Górze udzielano
porad w zakresie problematyki HIV/AIDS oraz informowano o
możliwościach i adresach placówek wykonujących anonimowo i
badania w kierunku HIV, zainteresowanym przekazywano
materiały informacyjno- edukacyjne.

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

399

przeprowadzono 8 zajęć
edukacyjnych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
przeprowadzono zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą płciową ze szczególnym
uwzględnieniem HIV/AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 200/202
młodzież powyżej 15 r.ż.: 400/440
Razem: 600/642
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Finansowanie
Pozostałe

400

przygotowano i przeprowadzono 141
prelekcji
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1500/2240
podczas prelekcji dla uczniów szkół różnego poziomu kształcenia młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/3000
przedstawiano prezentacje multimedialne nt. profilaktyki HIV/AIDS Razem: 4500/5240
opracowane we własnym zakresie

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

401

wystawiono 19 spektakli teatralnych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
we współpracy z nauczycielami oraz pracownikami Ośrodków
Kultury wystawiono 19 spektakli teatralnych w wykonaniu
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce
HIV/AIDS. Sztuki teatralne od wielu lat na terenie naszego
województwa cieszą się dużą popularnością jako jedną z
ciekawszych form przekazu m.in. na terenie powiatu
zgorzeleckiego przedstawiono spektakl para teatralny &#8222;
"Chory na AIDS w zetknięciu z tolerancją
społeczną".&#8221Natomiast w powiecie wołowskim do udziału w
Komisji Konkursowej Przeglądu Sztuk Teatralnych zaproszono
aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu p. Jana Bleckiego, który
służył uczestnikom imprezy swoim kunsztem aktorskim od strony
artystycznej wystawianych spektakli.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1020
młodzież powyżej 15 r.ż.: /940
kadra pedagogiczna: /40
Razem: /2000

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

402

zorganizowano i przeprowadzono 3
OT1.CO1.CSa.Z3
olimpiady wiedzy nt .HIV/AIDS
3 olimpiady m.in. pod hasłem.&#8222"HIV/AIDS a zdrowie
————————————————— człowieka"&#8221;
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/56

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
845,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
400,00
Urząd Miasta: 445,00

403

zorganizowano i przeprowadzono szk
olenia
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/1408
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
400/400
nauczyciele, służby mundurowe,
pracownicy ochrony zdrowia : /100
Razem: 700/1908

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

OT1.CO1.CSa.Z3
przeprowadzono 90 szkoleń dla różnych grup docelowych
(młodzieżowi liderzy zdrowia, edukatorzy szkolni, kadra
pedagogiczna, pracownicy ochrony zdrowia, zakładów
fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej oraz
tatuażu, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież
ponadgimnazjalna oraz akademicka)
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404

organizacja 5 imprez środowiskowyc
h
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

405

OT1.CO1.CSa.Z3
na uwagę m.in zasługiwał Przegląd Spektakli Teatralnych o
tematyce HIV/AIDS na terenie powiatu wołowskiego w dwóch
kategoriach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz koncert
"Rock przeciw AIDS" w Świdnicy oraz impreza iventowa w
związku z Kampanią "Fair play "we Wrocławiu

młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/2000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/2000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
1000/1000
Razem: 5000/5000

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
2500,00
Urząd Miasta: 2000,00

przeprowadzono wykłady
OT1.CO1.CSa.Z3
————————————————— przygotowano i przeprowadzono 55 wykładów
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: /3122

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

406

przygotowano i przeprowadzono 495
pogadanek
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z3
podczas zajęć szkolnych z uczniami przy współudziale
pedagogów szkolnych przeprowadzono 495 pogadanek w
placówkach oświatowo -wychowawczych

młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/4000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 7000/8500
osoby powyżej 50 r.ż.
Razem: 10000/12500

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

407

przeprowadzono 3 szkolenia
metodami aktywizującymi
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO1.CSa.Z4
podczas 3 szkoleń dla młodzieży gimnazjalnej oraz młodocianych
osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbywały się
zajęcia teoretyczne oraz warsztatowe m.in "burza mózgów",
"asertywność"

młodzież powyżej 15 r.ż.: /24
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
młodociani w Areszcie Śledczym: /20
Razem: /44

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

408

przeprowadzono 45 konkursów
dotyczących problematyki HIV/ AIDS ,
w tym: 38 konkursów wiedzy, 2
konkursy na najlepszą inscenizację
teatralną oraz 5 konkursów plastyczny
ch

OT1.CO1.CSa.Z4
5 konkursów plastycznych mi.in. pod hasłem ,,O życiu decydują
chwile&#8221 ,,Stop AIDS -Stop HIV"&#8221; na konkursy
pozyskiwano nagrody książkowe m.in od Zarządu Polskiego
Czerwonego Krzyża w Środzie Śląskiej

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/1050
Razem: 800/2050

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
8160,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
2000,00
Urząd Miasta: 6160,00

—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego
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realizacja programu edukacyjnego/aut OT1.CO1.CSa.Z4
orskiego/lokalnego
realizacją programu objęto młodzież szkół gimnazjalnych na
"Razem przeciw zagrożeniom" - XVI e terenie powiatu wałbrzyskiego
dycja
—————————————————
PSSE Wałbrzych

młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/481

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

410

realizacja programu
edukacyjnego/autorskiego/lokalnego'
Promocja Zdrowia w Sztuce
Teatralnej Dziecięcej i MłodzieżowejWybieram zdrowie"-XX edycja
—————————————————
PSSE Wałbrzych

OT1.CO1.CSa.Z4
w ramach realizacji programu odbył się m.in festiwal spektakli
teatralnych o tematyce HIV/AIDS w wykonaniu uczniów szkól
podstawowych i gimnazjalnych o ogólnym zasięgu 240 osób

młodzież poniżej 15 r.ż.: 150/150
młodzież powyżej 15 r.ż.: 90/90
Razem: 240/240

Planowana kwota:
100000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00

411

realizacja programu lokalnego
"Profilaktyka HIV/AIDS i uzależnień
wśród młodzieży"- IX edycja
—————————————————
PSSE Wałbrzych

OT1.CO1.CSa.Z4
w ramach realizacji programu edukacyjnego
/lokalnego&#8222;Profilaktyka HIV/AIDS i uzależnień wśród
młodzieży szkól gimnazjalnych miasta Wałbrzycha.&#8221;
przeprowadzono 45 szkoleń dla młodzieży oraz 2 szkolenia dla
edukatorów
przeprowadzono badanie wiedzy i postaw młodzieży w zakresie
HIV/AIDS - / badaniem ankietowym objęto 769 uczniów/

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/943

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

412

przeprowadzenie warsztatów dydakty OT1.CO1.CSb.Z2
cznych
Warsztaty dydaktyczne były prowadzone dla młodzieżowych
————————————————— liderów zdrowia ze szkół gimnazjalnych
PSSE Lubin

młodzieżowi liderzy zdrowia: 200/208

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 300,00

413

dystrybucja różnorodnych materiałów
informacyjno-edukacyjnych
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/4000
ogół społeczeństwa: 2000/3000
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
1000/1000
pracownicy ochrony zdrowia:
1500/1500
Razem: 7500/9500

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

OT1.CO2.CSa.Z1
materiały informacyjno - edukacyjne przekazywano do placówek
oświatowo-wychowawczych, ochrony zdrowia, do zakładów
karnych
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opracowywano artykuły oraz
informacje, które przekazywano
lokalnym mediom
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT1.CO2.CSd.Z1
lokalne media: /10
9 artykułów przekazano do gazet lokalnych m.in.
społeczność lokalna: /80000
&#8222;Roland&#8221;, "Express Miejski", "Express Średzki",
Razem: /80010
Gazeta &#8222;Nowa&#8221;, &#8222;Kurier Gmin&#8221;
oraz udzielono 5 wywiadów TV dotyczących problematyki
HIV/AIDS m.in. Miejska Telewizja w Brzegu Dolnym, Dolnośląska
Telewizja Te-De

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

415

rozmowy indywidualne oraz
instruktaże metodyczne dla
współrealizatorów programu
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT5.CO1.CSc.Z1
przeprowadzono 5563 rozmów indywidualnych z adresatami
działań, udzielono 75 instruktaży metodycznych w zakresie
realizacji programu

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

416

przeprowadzono 103 wizytacje
działalności oświatowo -zdrowotnej w
zakresie realizacji programu
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

OT5.CO1.CSc.Z5
koordynatorzy szkolni: /103
z wizytacji działalności oświatowo -zdrowotnej w zakresie
realizacji programu prowadzonych w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych wynika, ze realizatorzy oraz uczestnicy
programu uważają, iż warto kontynuować projekt edukacji
młodzieży poprzez szkolenia kaskadowe wzmocnione spektaklami
teatralnymi. Część koordynatorów zgłosiła problemy związane z
brakiem dostatecznej wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS
wśród odbiorców oraz brakiem zainteresowania programem
twierdzili, że uczniowie mimo wielu przekazów wiedzy nie wiedzą
jak się zachować w kontakcie z człowiekiem zakażonym wirusem
HIV. Często wiarygodnym sprawdzianem umiejętności nabytych
podczas szkoleń przez nauczycieli i wychowawców było
przygotowanie ich podopiecznych na turniej wiedzy o HIV/AIDS,
w czasie którego wykazali się dobrym poziomem zrozumienia
zagadnień, a także postawą tolerancji i akceptacji wobec chorych i
zakażonych. Również w konkursach plastycznych zostały
uwidocznione w.w. postawy uczestników. W czasie realizacji
programu część koordynatorów zgłaszała brak dostatecznej ilości
materiałów informacyjno- edukacyjnych w tym poradników dla
nauczycieli, broszur i filmów edukacyjnych dla młodzieży oraz
brak jakichkolwiek środków finansowych na szkolenia
koordynatorów oraz zabezpieczenie organizacji konkursów i
nagród dla uczestników.

realizatorzy Programu: 100/336
uczestnicy zajęć edukacyjnych:
150/5563
Razem: 250/5899

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

Razem:
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Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

417

a) 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.CO3.CSa.Z1
uczniowie szkół podstawowych,
a) W preambule podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalny:
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z
4823198/
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 4, poz. 17), 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.

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

418

b) 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.CO3.CSa.Z1
organizacje pozarządowe
Wskaźnik dodatkowy 1:
Kształcenie i wychowanie uczniów w szkołach odbywa się
szkoły i placówki systemu oświaty: 28/
zgodnie z obowiązującą podstawą programową, w której
Razem: 28/
działalność edukacyjna szkoły jest określona m.in. przez szkolny
zestaw programów nauczania, który uwzględniając wychowawczy
wymiar szkoły, obejmuje całą działalność szkoły z punktu
widzenia dydaktycznego; program wychowawczy szkoły,
obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym; program profilaktyki dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
W ramach działań wspierajacych MEN ogłosiło konkurs na
realizację zadania publicznego dla jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych pn. ŻyjMy z PASJĄ .
Projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka,
wychowania w partnerstwie, wzajemny szacunek i akceptację.
Jeden z modułów konkursu ma na celu promowanie zdrowego
stylu życia i kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.

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

OT1.CO3.CSa.Z1
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.

nauczyciele, specjaliści szkolni

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
programów profilaktycznych - 26

420

d) Wspieranie rozwoju sieci szkół
promujących zdrowie.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ośrodek Rozwoju Edukacji

OT1.CO3.CSa.Z1
sieć szkół promujących zdrowie i
Szkoły promujące zdrowie tworzą warunki, które sprzyjają
pretendujących do sieci: 2000/2000
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 ok. 2 tys. placówek. Są one zorganizowane w rejonowe i
wojewódzkie sieci. Pracę szkół wspierają wojewódzcy
koordynatorzy, z którym współpracuje krajowy koordynator,
powołany przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zaplanowano systematyczne spotkania krajowego koordynatora
sieci szkół promujących zdrowie z wojewódzkimi koordynatorami
w celu poszerzania sieci i uzyskiwania krajowych certyfikatów
przez szkoły, które złożą wnioski . Uczestniczenie w spotkaniach
Rady Programowej sieci szkół promujacych zdrowie i wysuwanie
propozycji dotyczacych kierunku rozwoju działań w 2012 roku.

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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e) Upowszechnianie przykładów
dobrych praktyk z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia na stronach
Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Ośrodka Rozwoju Edukacji.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji narodowej we
współpracy z instytucjami rzadowymi i
samorządowymi.

20.1.2.5.OT1.CO3.CSa.Z1
Rozbudowa strony internetowej MEN
www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl w obszarach "promujemy
zdrowy styl życia", "przeciwdziałamy uzależnieniom"..

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

ogół społeczeństwa
instytucje rzadowe i samorządowe

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

0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

422

Seminarium "Sport dla wszystkich
OT1.CO1.CSa.Z3
strategia jutra"
moduł poświęcony profilaktyce aids i zapobiegania zakażeniom
————————————————— HIV
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich

młodzież powyżej 15 r.ż.: 40/40
osoby powyżej 50 r.ż.: 40/40
Razem: 80/80

liczba odbiorców: 80

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

423

Szkolenie Kadr Kultury Fizycznej dla
środowiska akademickiego
—————————————————
Zarząd Główny Akademickiego
Związku Sportowego

młodzież powyżej 15 r.ż.: 110/110

liczba odbiorców: 110

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne

OT1.CO2.CSa.Z1
umieszczenie tematyki zapobiegania zakazeniom HIV w
programie konferencji i szkoleń organizatorów kultury fizycznej i
animatorów sportu

Razem:
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6 500,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

424

Włączenie się w działania
regionalnych i ogólnopolskich
kampanii społecznych i przedsięwzięć
dotyczących problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
Komenda Główna Policji (KPP, KWP,
KMP)

OT1.CO1.CSa.Z1
Komendy Wojewódzkie, Miejskie oraz Powiatowe Policji a także
Szkoły Policji włączały się w różnego typu kampanie i działania
lokalne i regionalne, organizowane na danym terenie, dotyczące
problematyki HIV/AIDS, w tym:
- działania związane z EURO 2012 w aspekcie zakażeń
HIV/AIDS,
- w ramach lokalnych imprez Policjanci rozdawali ulotki i materiały
informacyjne dotyczące HIV/AIDS,
- organizowano i uczestniczono w spotkaniach z młodzieżą
dotyczących problematyki narkomanii, uzupełnianych
zagadnieniami zakażeń HIV/AIDS. W ramach tego typu
przedsięwzięć na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
Policjanci prowadzili program "Bezpieczne i zdrowe wakacje
2012", natomiast wspólnie z WSSE w Olsztynie prowadzili akcję
"Bezpieczne Wakacje - Dzielnicowy w szkole" w ramach której na
terenie 520 szkół przeprowadzono 1490 spotkań,
- szkolenia organizowane dla Policjantów przez komórki
szkoleniowe komend, np. KMP w Bydgoszczy zorganizowała
szkolenie dla 55 funkcjonariuszy dotyczące problematyki
HIV/AIDS.
Zakres i liczba przedsięwzięć w jakich uczestniczyli
funkcjonariusze Policji jest bardzo duży.

425

Działania i inicjatywy profilaktyczne
dotyczące problematyki HIV/AIDS
podejmowane przez Straż Graniczną.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

OT1.CO1.CSa.Z2
pracownicy ochrony zdrowia
Działania edukacyjne i profilaktyczne mające na celu podnoszenie służby mundurowe: /4129
poziomu wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV wśród
Razem: /4129
funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych (prowadzone w
formie szkoleń i konferencji) z zakresu:
- kształtowania postaw, nawyków i zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze specyfiki służby,
- nauki zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.

ogół społeczeństwa
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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:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

426

Działania edukacyjne podejmowane
przez Państwową Inspekcję Sanitarną
MSW, mające na celu wzrost poziomu
wiedzy na temat HIV/AIDS wśród
funckjonariuszy i pracowników
cywilnych Policji, PSP, SG, BOR,
placówek ochrony zdrowia oraz
kształtowanie postaw, nawyków i
zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby lub p
racy.
—————————————————
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenia obejmowały następujące obszary:
- podstawowa wiedza o zakażeniu HIV i zespole nabytego
upośledzenia odporności AIDS,
- postępowanie z odpadami niebezpiecznymi,
- profilaktyka poekspozycyjna na zakażenie wirusowe,
- sterylizacja i dezynfekcja,
- higiena w gabinecie stomatologicznym ,
- zakażenia szpitalne,
- zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym u osób narażonych
na kontakt z materiałem zakaźnym.

inni: /210
pracownicy służby zdrowia: /351
służby mundurowe: /10055
Razem: /10616

liczba szkoleń/działań: 474
liczba odbiorców: 10616

427

Organizacja działań edukacyjnych i
profilaktycznych w formie konferencji,
warsztatów szkoleniowych, wykładów
i prelekcji z zakresu promocji i
ochrony zdrowia przez zakażeniem HI
V.
—————————————————
Zakłady Opieki Zdrowotnej MSW

OT1.CO1.CSa.Z3
W ramach realizacji zadania:
- SP ZOZ MSW w Koszalinie, Szczecinie oraz Olsztynie
zorganizowały 11 konferencji szkoleniowych poświęconych
problematyce zakażeń HIV/AIDS dla funkcjonariuszy resortu
spraw wewnętrznych,
- przeprowadzono 66 wykładów i prelekcji dla różnych grup
wiekowych oraz zawodowych dotyczących problematyki
HIV/AIDS,
- zorganizowano 8 warsztatów psychologicznych, w tym min. dla
rodzin osób zakażonych HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa (dzieci, młodzież,
dorośli): 650/871
pracownicy służby zdrowia: 50/54
służby mundurowe: 400/706
Razem: 1100/1631

liczba szkoleń/działań: 85
liczba odbiorców: 1631
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 21

Planowana kwota:
45600,00
Wydatkowana kwota:
37950,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne

428

Organizacja szkoleń dla
funkcjonariuszy oraz pracowników
służby zdrowia Biura Ochrony Rządu
dotyczących zapobiegania
zakażeniom HIV/AIDS.
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

OT1.CO1.CSa.Z3
Szkolenia medyczne w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS dla
- funkcjonariuszy BOR,
- pracowników cywilnych BOR,
- pracowników służby zdrowia BOR.

inni: /87
pracownicy ochrony zdrowia: /18
służby mundurowe: /232
Razem: /337

liczba szkoleń/działań: 9
liczba odbiorców: 337
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

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

429

Dystrybucja materiałów edukacyjno informacyjnych adresowanych do
grup docelowych.
—————————————————
Komenda Główna Policji (KPP, KWP,
KMP)

OT1.CO1.CSb.Z3
Dystrybucja materiałów edukacyjno - informacyjnych przy okazji
spotkań z młodzieżą oraz przedsięwzięć lokalnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS, organizowanych przez jednostki Policji.

430

Dystrybucja materiałów informacyjno edukacyjnych adresowanych do grup
docelowych
—————————————————
Biuro Ochrony Rządu

OT1.CO1.CSb.Z3
Dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych
adresowanych do grup docelowych, przygotowanych przez
pracowników służby zdrowia BOR. Jednocześnie przygotowano
materiały informacyjne zawierające wykaz miejsc pomocy, gdzie
osoby zakażone HIV/AIDS mogą uzyskać pomoc na terenie kraju.
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
nakład: 28

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

431

Zapewnienie możliwości korzystania z
poradnictwa oraz zajęć terapii
indywidualnej dotyczącej zagrożeń
związanych z HIV/AIDS dla pacjentów
leczonych w ZOZ MSW
—————————————————
Zakłady Opieki Zdrowotnej MSW

OT1.CO2.CSa.Z1
W ramach prowadzonej przez SP ZOZ MSW działalności
pomocowej:
- odbyły się 22 spotkania terapii wspierającej indywidualnej dla
osób zakażonych oraz członków ich rodzin i bliskich,
- udzielono 280 porad z zakresu zagadnień HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 275/296

432

Wykonywanie testów w kierunku
OT1.CO2.CSc.Z1
HIV/AIDS kandydatom do służby w
Straży Granicznej oraz testów
poekspozycyjnych funkcjonariuszom i
pracownikom Straży Granicznej
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

służby mundurowe: /535

433

Podnoszenie poziomu wiedzy na
temat zapobiegania zakażeniom HIV
poprzez szkolenia oraz kampanie
intranetowe z zakresu kształtowania
odpowiednich postaw i zachowań z
uwzględnieniem zagrożeń
wynikających ze specyfiki służby w
Straży Granicznej.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

OT3.CO1.CSa.Z1
W ramach podejmowanych działań prowadzono ciągłą kampanię
edukacyjną (w tym także w intranecie) poprzez:
- zapewnienie stałego dostępu do materiałów edukacyjnych w
ambulatoriach Straży Granicznej
- zamieszczeniu na stornie intranetowej materiału szkoleniowego
z zakresu profilaktyki zawodowego narażenia na zakażenie HIV
- rozpowszechnianie w placówkach SG materiałów edukacyjnych
pozyskanych z KC ds AIDS

służby mundurowe

434

Szkolenia pracowników SP ZOZ MSW
w zakresie umiejętności pomocy
osobom zakażonym HIV, chorym na
AIDS oraz członkom ich rodzin i
bliskim oraz w zakresie ochrony
własnej przed zakażeniem w związku
z wykonywanymi obowiązkami zawod
owymi.
—————————————————
Zakłady Opieki Zdrowotnej MSW

OT3.CO1.CSa.Z4
W ramach realizacji zadania:
- zorganizowano 11 wewnątrzzakładowych szkoleń dla personelu
medycznego dotyczącego m.in. takich zagadnień jak: nosiciele
HIV w miejscu pracy, jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w
praktyce pielęgniarskiej, postępowanie po ekspozycji na
zakażenie HIV, profilaktyka poekspozycyjna po zawodowej
ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał,
- dofinansowano udział 9 pracowników SP ZOZ MSW w
szkoleniach zewnętrznych dotyczących problematyki HIV/AIDS

pracownicy ochrony zdrowia: 90/188

liczba szkoleń: 14
liczba uczestników szkoleń: 188

435

Uwzględnienie problematyki
zakażenia HIV/AIDS, w formie bloku
edukacyjnego, w programach szkoleń
i kursów realizowanych przez
Państwową Straż Pożarną.
—————————————————
Państwowa Straż Pożarna

OT3.CO1.CSa.Z4
Szkolenia, miały na celu nabycie wiadomości i umiejętności
postępowania z:
- poszkodowanymi w czasie zdarzenia, jako potencjalnymi
nosicielami,
- odpadami medycznymi, skażonymi płynami i wydzielinami
ustrojowymi

służby mundurowe: /14

liczba uczestników szkoleń:
14274
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liczba odbiorców: 296
liczba konsultacji: 302

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9720,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9095,00

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: 1700,00
Wydatkowana kwota:
3250,00

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

436

Podejmowanie działań mających na
celu zmianę postaw i akceptację osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS
—————————————————
Szkoły Policji

OT3.CO1.CSb.Z1
W ramach szkolenia zawodowego podstawowego realizowano
2-godzinne zajęcia z problematyki antydyskryminacyjnej , w tym
także zasad postępowania policjanta wobec osób zakażonych
HIV.
W celu podniesienia świadomości i wypracowania właściwych
postaw funkcjonariuszy w obszarze przeciwdziałania
dyskryminacji i stygmatyzacji osób żyjących z wirusem HIV
dokonano modyfikacji programu szkolenia zawodowego
podstawowego wprowadzając do niego tematy dotyczące
przestępczości z nienawiści (decyzja nr 347 KGP z dnia 5
listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia zawodowego podstawowego). W ramach ww.
szkolenia wykorzystywane były materiały zawarte w poradniku
opracowanym z inicjatywy Pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji ds. Ochrony Praw Człowieka pn. "Służyć i chronić wskazówki do procesu kształtowania pożądanych postaw i
zachowań w toku szkolenia zawodowego podstawowego"
dotyczące traktowania osób z grup najczęściej
dyskryminowanych.
Od roku 2011 realizowany jest w Policji "Program zwalczania
przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony
porządku publicznego", który ma na celu promowanie postaw
wolnych od uprzedzeń i lęków oraz podniesienie poziomu
akceptacji społecznej wobec osób stygmatyzowanych, w tym
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich.

437

Kontynuacja szkoleń w zakresie
postępowania poekspozycyjnego dla
pracowników ochrony zdrowia oraz
innych grup zawodowych Straży
Granicznej oraz zakup odpowiednich
preparatów.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

OT3.CO2.CSb.Z1
pracownicy ochrony zdrowia
W ramach realizacji zadania:
służby mundurowe: /1961
- kontynuowano szkolenia z zakresu postępowania
Razem: /1961
poekspozycyjnego dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup
zawodowych,
- opracowano, wdrożono i informowano o ujednoliconej
procedurze postępowania związanego z ekspozycją na zakażenie
HIV,
- podpisano porozumienia z podmiotami leczniczymi w sprawie
konsultacji funkcjonariuszy Straży Granicznej po ekspozycji
zawodowej na krew,
- zakupiono preparaty oraz środki ochrony osobistej

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
12001,94
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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72 016,94

Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

438

Działania edukacyjne skierowane do
funkcjonariuszy i pracowników Służby
Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

439

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

OT1.CO1.CSa.Z2
Zrealizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Służby
Więziennej obejmujących założenia programowe skirowane na
przeciwdziałąnie stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z
HIV.

Finansowanie
Pozostałe

służby mundurowe: /43

liczba programów oraz inicjatyw:
43
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 6

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

Działania edukacyjne skierowane do
OT1.CO1.CSa.Z2
osób pozbawionych wolności
Realizacja szkolen, pogadanek i transmisja audycji skierownych
obejmujące założenia programowe w do osób pozbawionych wolności.
zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji i stygmatyzacji
promujące postawy wolne od
uprzedzeń i lęków.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby pozbawione wolności: /111

liczba programów oraz inicjatyw:
111
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 7

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

440

Działania informacyjno-edukacyjne
skierowane do funkcjonariuszy i
pracowników Słuzby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT1.CO2.CSa.Z1
Kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących
system informacyjny funkcjonujący wśród ogólu społeczeństwa,
wykorzystującyc wszystkie środki przekazu.

służby mundurowe: 29000/29000

liczba odbiorców: 29000

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

441

Działania informacyjno-edukacyjne
skierowane do każdej osoby przyjętej
do zakładu i osadzonych we
wszystkich jednostkach
penitencjarnych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT1.CO2.CSa.Z1
Kolportaż materiałów informacyjno edukacyjnych wśród osób
pozbawionych wolności, promowanie systemu informacyjnego
funkcjonującego wśród ogółu społeczeństwa.

osoby pozbawione wolności :
170000/170000

liczba odbiorców: 170000

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

442

działania edukacyjne skierowane do
OT2.CO1.CSa.Z1
osób pozbawionych wolności
Realizacja szkoleń, pogadanek i audycji radiowych dla osób
obejmujące filozofię i działan
pozbawionych wolności.
praktycznych w zakresie redukcji szkó
d
—————————————————
Jednostki organizacyjne SW

osoby pozbawione wolności: /4871

liczba zrealizowanych projektów:
4871
liczba odbiorców projektu: 17233

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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443

Działania informacyjno edukacyjne
OT2.CO1.CSa.Z2
skierowane do funkcjonariuszy i
Realizacja szkoleń skierowanych do funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej
pracowników Służby Więziennej
obejmujące założenia programowe w
zakresie ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową i/lub
drogą krwi (w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji) ze
szczególnym uwzględnieniem HIV
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: /64

liczba zrealizowanych projektów:
64
liczba odbiorców projektu: 4069

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2043,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

444

Działania informacyjno edukacyjne
skierowane do każdej osoby
przyjmowanej do zakładu i
osadzonych we wszystkich
jednostkach penitencjarnych.
—————————————————
Jednostki organizacyjne SW

OT2.CO1.CSa.Z2
Kolportaż materiałów informacyjno edukacyjnych pozyskiwanych
z KCdsAIDS, Stacji Sanitarno-Epiemiologicznych, Oddziałów
Oświaty Zdrowotnej, 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 pozbawione wolności:
170000/170000

liczba odbiorców projektu: 170000

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

445

Realizacja programów
substytucyjnych dla osób
pozbawionych wolności
uzależnionych od opiatów.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT2.CO3.CSb.Z1
Rozszerzanie bazy oferty terapeutycznej w zakresie substytucji d
la osadzonych uzależnionych od opiatów. Wdrażanie nowych
programów i rozszerzanie już istniejących.

osoby pozbawione wolności: /111

liczba odbiorców programu: 111

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

446

W ramach realizacji Programu
Zdrowotnego Ministra Zdrowia pt.:
"Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z HIV w Polsce"
zapewnienie osobom pozbawionym
wolności zakażonym HIV dostępu do
leczenia antyretrowirusowego (ARV)
oraz jego ciągłości zgodnie z
międzynarodowymi standardami
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT3.CO2.CSa.Z1
Każda osoba przyjęta do ZK/AS leczona ARV w Poradniach
HIV/AIDS, ma kontynuowaną terapię zgodnie z obowiązującymi
procedurami - w każdej jednostce penitencjarnej (156), jak
również każdej osobie żyjącej z HIV/AIDS wymagającej leczenia
ARV w warunkach pozbawienia wolności zapewnia się
prowadzenie terapii przy wymaganej diagnostyce i opiece

osoby zakażone HIV: /233

liczba placówek prowadzących
leczenie ARV: 156
liczba osób objętych leczeniem
ARV: 233

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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447

zapewnienie ujednoliconej diagnostyki
specjalistycznej wykonywanej przez
certyfikowane laboratoria
monitorującej zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT3.CO2.CSa.Z5
osoby zakażone HIV: /233
Współpraca z ośrodkami referencyjnymi leczącymi osoby żyjące z
HIV i chore na AIDS w zakresie zapewnienia specjalistycznej
diagnostyki dla osób pozbawionych wolności żyjących z HIV/AIDS

liczba wykonanych badań : 619

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
227096,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

448

Działania informacyjno edukacyjne
OT3.CO2.CSb.Z2
skierowane do funkcjonariuszy i
Realizacja szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia i innych
pracowników Służby Więziennej
grup zawodowych Służby Więziennej
obejmujące w założeniach
programowych postępowanie
poekspozycyjne na materiał
biologicznie zakaźny
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

służby mundurowe: /105

liczba placówek: 156
liczba ekspozycji: 63
liczba szkoleń: 105
liczba przeszkolonych osób: 4155

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

449

Prowadzenie komputerowego
systemu monitoringu dotyczącego
podstawowych danych
epidemiologicznych populacji osób
pozbawionych wolności leczonych
ARV i gospodarowania lekami.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT5.CO1.CSc.Z1
Monitoring epidemiologiczny i leczenia ARV realizowany na
podstawie miesięcznych zapotrzebowań na leczenie ARV
zglaszanych z podległych jednostek organizacyjnych SW

realizatorzy Programu: /156

liczba i rodzaj realizowanych
programów: 1

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

450

monitoring i ewaluacja
funkcjonowania systemu opieki
medycznej nad osobami
pozbawionymi wolności żyjącymi z
HIV/AIDS poprzez prowadzenie
informatycznej bazy danych w
zakresie realizacji leczenia antyretrowi
rusowego
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

OT5.CO1.CSd.Z1
Zadanie realizowane na podstawie okresowych i rocznych
sprawozdań presyłanych z podleglych jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej, kontroli doraźnych oraz bieżących
zapotrzebowań na leczenie ARV.

zakłady opieki zdrowotnej: /156

sprawozdania roczne: 15
liczba placówek prowadzących
leczenie: 156
liczba osób leczonych ARV: 233
koszty leczenia: 9087937,38
liczba placówek prowadzących
opiekę/leczenie dla dzieci: 1
liczba pacjentów objętych
badaniem: 233

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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229 139,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

OT1.CO1.CSa.Z1
Wywieszono 50 gazetek ściennych i plakatów w siedzibach
komórek organizacyjnych, przeprowadzono 800 rozmów
indywidualnych, zorganizowano 15 pogadanek dla ok. 150
odbiorców

Finansowanie
Pozostałe

451

Udział w kampaniach informacyjnych
—————————————————
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy- Kolejowego Zakładu Medycyny
Pracy

Funkcjonariusze straży ochrony kolei
Pracownicy objęci profilatyczną
opieką zdrowotną

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

452

Dystrybucja materiałów informacyjnyc OT1.CO1.CSb.Z3
Pracownicy objęci profilatyczną
h
Dystrybucja materiałów informacyjnych. Rozprowadzono ok. 1000 opieką zdrowotną
————————————————— ulotek i broszur informacyjnych
Funkcjonariusze straży ochrony kolei
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna
Pracy- Kolejowego Zakładu Medycyny
Pracy

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

453

Badania na nosicielstwo HIV
studentów
—————————————————
Akademia Morska w Szczecinie

OT1.CO2.CSc.Z1
Badania na nosicielstwo HIV studentów kierunków : nawigacja
oraz mechanika i budowa maszyn. W celu uzyskania
międzynarodowego świadectwa zdrowia.

Studenci

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

454

Badania na nosicielstwo HIV
studentów kierunków : nawigacja oraz
mechanika i budowa maszyn IIIi IV
roku studiów w celu uzyskania
międzynarodowego świadectwa zdro
wia.
—————————————————
Akademia Morska w Szczecinie

OT1.CO2.CSc.Z1
Badania na nosicielstwo HIV studentów kierunków : nawigacja
oraz mechanika i budowa maszyn IIIi IV roku studiów w celu
uzyskania międzynarodowego świadectwa zdrowia.

Studenci III i IV roku studiów:
3300/2200

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

455

Badania przeprowadzone przez
przychodnie Lekarską dla
Pracowników i Studentów Akademii
Morskiej w Szczecinie na żądanie
armatora na nosicielstwo HIV
studentów ubiegających się o
międzynarodowe świadectwo zdrowia
marynarza.
—————————————————
Akademia Morska w Szczecinie

OT1.CO2.CSc.Z1
Badania przeprowadzone na ewentualne żadania armatora, na
nosicielstwo HIV studentów ubiegających sie o międzynarodowe
świadectwo zdrowia marynarza.

Pracownicy i studenci AM w
Szczecinie
Studenci

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
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456

Badanie na nosicielstwo HIV
OT1.CO2.CSc.Z1
studentów ubiegających się o
Badanie na nosicielstwo HIV studentów ubiegających się o
międzynarodowe świadectwo zdrowia międzynarodowe świadectwo zdrowia marynarza
marynarza
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

studenci tzw."specjalnosci morskich":
300/378

457

Szkolenia grup studenckich
OT1.CO2.CSc.Z1
kierowanych na praktykę.
Szkolenia grup studenckich kierowanych na praktykę.
—————————————————
Akademia Morska w Szczecinie

Studenci

458

Szkolenie osób przyjmowanych do
OT1.CO2.CSc.Z1
pracy na statkach szkolnych Akademii Szkolenie osób przyjmowanych do pracy na statkach szkolnych
Morskiej w Gdyni
Akademii Morskiej w Gdyni
—————————————————
Akademia Morska w Gdyni

osoby przyjmowane do pracy na
statkach szkolnych w\ AM w Gdyni:
20/37

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

STRONA 158 z 263

0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

459

Analiza istniejących systemów
OT5.CO1.CSa.Z1
zbierania danych dotyczących
HIV/AIDS w celu wykorzystania ich do
oceny kompletności zgłoszeń
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego-Państwowy Zakład
Higieny

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

460

Gromadzenie danych
OT5.CO1.CSa.Z2
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku HI
V

Planowana kwota: 2700,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego-Państwowy Zakład
Higieny
461

Gromadzenie i weryfikacja danych
epidemiologicznych na temat osób, u
których wykryto zakażenie HIV,
rozpoznano AIDS oraz zgonów osób
żyjących z HIV/AIDS.

OT5.CO1.CSa.Z2

Planowana kwota:
12700,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

OT5.CO1.CSa.Z2

Planowana kwota: 6400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny
462

Przeprowadzenie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce

—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny
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463

Publikacja danych dotyczących
OT5.CO1.CSa.Z2
HIV/AIDS w Polsce na stronie internet
owej.

Planowana kwota: 3200,00
Wydatkowana kwota: 0,00

—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny
464

Współpraca z Europejskim Centrum
OT5.CO1.CSa.Z3
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

Planowana kwota: 3400,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Polityki
Społecznej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

465

XIX Konferencja "Człowiek zyjący z
HIV w rodzinie i społeczeństwie" hotel
Marriott, Warszawa 3-4 grudnia 2012
(wsparcie finansowe).
—————————————————
organizacje pozarządowe (dane na
rok 2012)

OT1.CO1.CSa.Z2
Konferencja odbyła się 3-4 grudnia 2012 r. i organizowana była
we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS oraz Krajowym
Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wsparcia przy
przygotowywaniu Konferencji udzielali również sponsorzy i
dyrekcja hotelu Marriot.

ogół społeczeństwa: 1000/1000

466

Prowadzenie działalności
informacyjno - edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI.
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" (um.
4/44/2012, dane na 2012 rok)

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 5970/4000
1. 01.02.2012 - 31.07.2012 oraz 01.09.2012 r. - 31.12.2012 r. studenci: /550
PARTYWORKING W KLUBACH STUDENCKICH - W tym
Razem: 5970/4550
działaniu zostały uruchomione oddziaływania środowskowe
realizowane metodą partyworkingu w 4 klubach. Odbyły się dwa
dyżury w misiącu x 2 godziny x 2 osoby (kobieta i męzczyna)
przez okres dziesięciu miesięcy. Razem 160 godzin pracy metodą
partyworkingu. W trakcie realizacji zadania z Klubu Proxima na
Klub Ferment.
2. 01.02.2012 - 31.07.2012 oraz 01.09.2012 - 31.12.2012 UTWORZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNOKONSULTACYJNYCH I DYZURY W WYBRANYCH DOMACH
STUDENTA. Zostały uruchomione 4 punkty informacyjnokonsultacyjne w Doamch Studenta. Jeden dyżur w miesiącu x 2
godziny x 2 osoby (kobita i mężczyzna) przez okres dziesięciu
miesięcy. Razem 80 godzin pracy metodą streetworkingu.
3. 01.02.2012 - 31.12.2012 - DYZURY STACJONARNE
KONSULTANTÓW W LOKALU STOWARZYSZENIA.
Uruchomiony stały, stacjonarny dyżur konsultantów - 2x w
miesiacu - dwie osoby (kobieta i mężczyzna). Razem 44 godzin.
4. 01.02.2012 - 30.06.2012 oraz 01.10.2012 - 31.12.2012 SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA STUDENTÓW
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO.
Zeralizowano 40 godzin zajęć edukacyjnych dla 400 studentów
medycyny, przyszłych lekarzy i 150 przyszłych lekarzystoamtologów.
5. 01.02.2012 - 31.12.2012 - UTRZYMANIE I STAŁA
AKTUALIZACJA STRONY WŁASNEJ PROJEKTU
WWW.KOCHAJBEZPIECZNIEJ.PL ORAZ EMISJA SPOTU
RADIOWEGO W RADIOAKTYWNE. Wyemitowano spot radiowy
w akademickim radiu Politechniki Warszawskiej Radioaktywne.
Spot emitowany był codziennie przez okres czterech miesięcy w
godzinach popołudniowych.
6. 01.02.2012 - 31.12.2012 - PROMOCJA ZADANIA. Podjeto
współpracę z Rzecznikiem Prasowym SGGW (newsletter),
zamieszczono banner projektu na stronie polibuda.info oraz
Stowarzyszenia studentów IAESTE Polska.
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Finansowanie
Pozostałe

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 3

liczba odbiorców: 4000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Dyżury w
wybranych Domach Studenta 1200 porad i/lub konsultacji.
Wskaźnik dodatkowy 1: Spotkania
edukacyjne dla studentów
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego - 550 osób.
Wskaźnik dodatkowy 1: Dyżury
stacjonarne konsultantów w lokalu
Stowarzyszenia - 220
porad/konsultacji

Planowana kwota:
73500,00
Wydatkowana kwota:
73500,00

Planowana kwota:
30841,00
Wydatkowana kwota:
30841,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00

7. 01.02.2012 - 31.12.2012 - KOORDYNACJA PROJEKTU.
Opieka organizacyjno-logistyczna nad prawidłowym przebiegiem
realizacji projektu. Koordynacja wszelkich działań związanych
bezposrednio z realizacją projektu. jedna osoba przez okres 11
miesięcy.
467

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 2012)

OT1.CO1.CSa.Z3
1. 01.02.2012 - 20.12. 2012 STREETWORKING/PARTYWORKING. Jeden dwugodzinny
dyżur w tygodniu, praca metodą outrechworkingu.
2. 01.02.2012 - 31.12. 2012 - KOORDYNACJA PROGRAMU.

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
300/321

468

Prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych z
zakresu profilaktyki HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z Nami" (um. 4/68/2012,
umowa roczna)

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 80/86
1. Do 5 marca 2012 r. koordynator programu przeprowadziła
spotkanie realizatorów. Wówczas przydzielono zadania i funkcje
oraz ustalono sposób dokumentacji. W dniu 13.02.2012 r. w
Urzedzie miasta ul. Niecała, zorganizowano szkolenie dla
realizatorów. Szkolenie prowadzone było przez Wiesława
Skookoluka i dotyczyło sposobu jego autorskiego projektu.
2. W okresie marzec - wrzesień odbyły się spotkania
koordynatorów programu z dyrekcvją szkoły w celu przedstawia
programu. W marcu nawiązany został kontakt z Dyrektorem ZS Nr
107 i poczyniono wstępne ustalenia, co do harmonogramu zajęć
w miesiącach marzec -czerwiec. Kontakt ponowiono we wrzesniu i
ustalono harmonogram na miesiace wrzesień - listopad. Końcowe
opracowanie mayeriałów edukacyjnych i ich wydruk, odbył sie w
okresie kwietnia i grudnia 2012 r.
3. Marzec - grudzień 2012 r. realizacja warsztatów dla uczniów,
która odbyła się w 4 grupach tj.: grupa I
18.04.2012;09.05.2012;13.06.2012; grupa II 23.04.2012;
14.05.2012; 16.05.2012; Grupa III 11.10.2012; 18.10.2012;
8.11.2012 oraz grupa IV 15.11.2012; 22.11.2012; 29.11.2012.
Programem została objeta szkoła nr 107. zajęcia przeprowadzono
w 4 grupach (dwie grupy w semestrze jesiennym i dwie w
semestrze wiosennym). Uczestnikami były dziewczeta
uczęszczajace do Zs Nr 107 przy Pogotowiu Opiekuńczym przy
ul. Dembińskiego 1 w warszawie. Program obejmoweał trzy
moduły szkoleniowe (kazdy moduł obrjmował po 3 godziny)
prowadzony przez zespół dwóch edukatorek. zajęcia były
realizowane w oparciu o specjalne przygotowane scenariusze,
zgodnie z programem opracowanym przez p. Wiesława Sokoluka.
Warsztaty prowadzone były metodami interaktywnymi, z
nastawieniem na zdobywanie umiejetniści praktycznych i
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liczba odbiorców: 321
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Rozdano
3 tysiące ulotek profilaktycznych.
Wskaźnik dodatkowy 1: Rozdano
5 tysięcy prezerwatyw, ponad
tysiac żeli (tubki i saszetki) oraz
210 opakowań chusteczek do
higieny intymnej.

Planowana kwota:
19159,00
Wydatkowana kwota:
18979,38
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00

liczba szkoleń/działań: 4
liczba odbiorców: 86
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Rozdano
materiałów informacyjnoedukacyjnych - 86 pakietów.

Planowana kwota: 3840,00
Wydatkowana kwota:
3840,00

merytorycznych poprzez prace indywidualną i grupowa, dyskusje
problemowe, "Burzę Mózgów", odgrywanie scen, analiza
[rzpadku. uzupełnienie stanowiły mini wykłady i prezentacje.
Uczestniaczace młodzież wypełniła ankiety ewaluacyjne (przed
zaj eciami i na zakończenie spotkań) oraz materiały edukacyjne.
W zajęciach nie uczestniczyły osoby z grona pedagogicznego.
4. marzec - grudzień 2012 r.. Ewaluacja, która obejmowała
ankiety w czasie szkoleń oraz na bieżąco prowadzona
dokumentacja projektu.
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Powadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnosć HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Pomoc Socjalna (um.
4/46/2012 na 3 lata, dane na rok
2012)

OT2.CO2.CSa.Z1
1. 1.02.2012 r. - 31.12.2012 r. - Ustalenie z laboratorium
wojewódzkiego szpitala Zakaźnego rodzaju wykonywanego testu,
ceny za wykonanie badania, terminu dostrczenia krwi, terminu
odbioru wyników, formy i terminu płatności.
2. 1.02.2012 r. - 31.12.2012 r. - Zakup sprzetu do pobierania krwi
(igły, strzykawki, rękawiczki, waciki, plaster).
3. 1.02.2012 r. - 31.12.2012 r. - Wywieszenie informacji o punkcie
testowania, o godzinach i warunkach wykonania testu.
4. 1.02.2012 r. - 31.12.2012 r. - Realizacja zadań związanych z
wykonaniem testów tj.:
- Porada "Przed testem". W rozmowie ustalone jest okienko
serologiczne (czas kiedy można przeprowadzic test), szacujemy
ryzyko zakażenia HIV, przeprowadzany jest wywiad na taemat
mozliwości zakażenia HIV(ryzykowne kontakty seksualne, barnie
narkotyków jedna igłą z innymi itp.), ustalany jest termin i miejsce
odbioru wyniku badania.
- Pobranie krwi przez wykwalifikowaną pielegniarkę w gabinecie
zabiegowym dokad prowadzi osoba przeprowadzajaca poradę
przed testem.
- Odbiór wyniku oznaczonego dnia (wynik wydaje osoba, która
wczesniej przeprowadzała wywiad).
- Rozmowa "Po teście" (informacja co oznacza wynik testu,
zlecenie testu potwierdzającego zakażenie HIV - test Western
Bloot. Informacje o dalszym postępowaniu przy wyniku HIV(+)
wykonanie testem Western Bloot: rozmowa wspierająca,
informacyjna, kierowanie do lekarza internisty. Pobrana krew na
testy jest odwozona do laboratorium Wojewódzkiego Szpitala
Zakąznego przy ul. Wolskiej 37 w Warszawie.
- Wyniki przynoszone są nastepnego dnia rano przed
rozpoczęciem działalności punktu. Wyniki zostają zaksiegowane
wpiasne w kartę pacjenta zakładaną na wybrane przez
zainteresowanego hasło.

osoby aktywne seksualnie: /592
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 700/681
Razem: 700/1273
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liczba klientów PKD: 681
liczba konsultacji: 420
liczba wykonanych testów: 681
liczba wykrytych zakażeń HIV: 29
Wskaźnik dodatkowy 1: Osoby
badane to 463 mężczyzn i 218
kobiet;
Wskaźnik dodatkowy 1: Kontakty
homoseksualne - 320 osób;
Wskaźnik dodatkowy 1:
Poradnictwo przed i po teście (3
osoby) - 420 godzin;
Wskaźnik dodatkowy 1: Używanie
dozylnie środków
psychoaktywnych - 39 osób;
Wskaźnik dodatkowy 1:
Pobieranie krwi w punkcie
anonimowego testowania ( 3
osoby) - 480 godzin;
Wskaźnik dodatkowy 1: Kontakty
heteroseksualne - 272 osoby

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
60000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00
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Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnosc HIV.
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej (um.
4/48/2012 na 3 lata, dane na rok
2012)

OT2.CO2.CSa.Z1
1. 01.07.2012 - 31.12.2012 - PROWADZENIE PORADNICTWA
OKOŁOTESTOWEGO W PKD ORAZ POBIERANIE KRWI NA
BADANIA W KIERUNKU HIV.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 1768/1073
osoby zakażone: /15
Razem: 1768/1088

liczba klientów PKD: 997
liczba konsultacji: 20
liczba wykonanych testów: 997
liczba wykrytych zakażeń HIV: 15

Planowana kwota:
220000,00
Wydatkowana kwota:
126713,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00
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Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związanego z
testowaniem na obecnośc HIV.
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjacych z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" (um.
4/47/2012 na 3 lata, dane na 2012
rok)

OT2.CO2.CSa.Z1
osoby podejmujące ryzykowne
01.03.2012 r. - 31.12.2012 r. - Uruchomienie i funkcjonowanie
zachowania: 1200/123
Punktu Konsultacyjnego-Diagnostycznego prowadzącego
poradnictwo okłotestowe i wykonującego bezpłatne i anonimowe
testy w kierunku HIV przy Poradni Internistyczno-Specjalistycznej
przy ul. Jagielońskiej 34 w warszawie, 2 dyzury w tygodniu po 2
godziny realizowane przez dwóch certyfikowanych doradców plus
jedna osoba z wykawlifikowanego personelu odpowiedzialna za
pobieranie krwi do badań przez okres 10 miesięcy.
01.02.2012 r. - 31.12.2012 r. - Promocja zadania. Dystrybucja
ulotek w formie kart pocztowych, biletów wizytowych, plakatów
oraz realizacja internetowej akcji edukacyjno-informacyjnej
zachęcajacej do bezpłatnego i anonimowego testowania w
kierunku HIV i jednocześnie promujacej działalność PKD.
01.02.2012 r. - 31.12.2012 r. - Koordynacja projektu, opieka
organizacyjno-logistyczna nad prawidłowym przebiegiem realziacji
projektu, obsługa księgowa oraz koordynacja wszelkich działąń
związanych bezposrednio z realizacją projektu.

liczba konsultacji: 125
liczba wykonanych testów: 123
liczba wykrytych innych zakażeń:
1
Wskaźnik dodatkowy 1:
wydrukowano 3000 szt kart
pocztowych promujacych
anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV.

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
50460,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00
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Prowadzenie poradnictwa
okołotestowego związaneo z
testowaniem na obecnośc HIV.
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS (um.
4/49/2012, na 3 lata, dane na rok
2012)

OT2.CO2.CSa.Z1
1. 01.02.2012 - 31.12.2012 r - Poradnictwo okołotestowe prowadzenie poradnictwa przed i po wykonaniu testu w kierunku
HIV. Realizator Społeczny Komitet ds. AIDS.
2. 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. - Obsługa pielegniarska czynności związane z pobraniem krwi i podstawowym
przygotowaniem do wykonania testu. Realizatro KLSP IZIS.
3. 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. - Koordynacja zadania - nadzór
merytoryczny nad jakością wykonywanego zadania. Czynności
administracyjne. Realizator Społęczny Komitet ds. Aids.

liczba klientów PKD: 520
liczba konsultacji: 1040
liczba wykonanych testów: 520
liczba wykrytych innych zakażeń:
20
Wskaźnik dodatkowy 1: odbyło się
25 porad około testowych bez
zlecenia wykonania testu.

Planowana kwota:
110000,00
Wydatkowana kwota:
50000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 1105/520
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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, do 31.12.2014, dane na rok
2012)

OT3.CO1.CSa.Z1
ich rodziny i bliscy: 315/208
1. Poradnictwo dla rodzin. 1.02.2012 - 31.12.2012 r. Realizator
osoby zakażone HIV: 657/
Stowarzyszenie "Sieć Plus".
Razem: 972/208
2. Konsultacje socjalne. 1.02.2012 - 31.12.2012 r.Realizator
Stowarzyszenie "Sieć Plus".
3. Konsultacje psychologiczne.1.02.2012 - 31.12.2012 r.Realizator
Stowarzyszenie "Sieć Plus".
4. Konsultacje prawne. 1.02.2012 - 31.12.2012 r. Realizator
Stowarzyszenie "Sieć Plus".
5. Warsztaty umiejetności społecznych. 25.02 28.04-30.06.-28.08.27.10-29.12.2012 r. Realizator
Stowarzyszenie "Sieć Plus".
6. wykłady dydaktyczne. 8.12.2012 r. Realizator Stowarzyszenie
"Sieć Plus".
7. Pogadanka na podstawie przygotowanego konspektu.
8.12.2012 r. Realizator Stowarzyszenie "Sieć Plus".
8. Nadzór i koordynacja. 1.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

liczba uczestników szkoleń: 208
Wskaźnik dodatkowy 1:
Pogadanka na podstawie
przygotowanego konspektu - 15
osób
Wskaźnik dodatkowy 1:
Konsultacje prawne - 26 osób
Wskaźnik dodatkowy 1:
Konsultacje socjalne - 249
Wskaźnik dodatkowy 1:
Konsultacje psychologiczne - 158
osób
Wskaźnik dodatkowy 1: warsztaty
umięjetności społecznych - 68
osób

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
56360,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00
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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 2012)

OT3.CO1.CSa.Z1
1. 1.02.2012 do 31.12.2012 r. Prowadzenie Punktu Przyjęć.
Prowadzenie pełnego serwisu informacyjnego w zakresie
HIV/AIDS i udzielano informacji. Kierowanie benificjentów do
odpowiednich specjalistów, motywywano do zajęc edukacyjnych,
wsparcia, aktywizacyjnych i integracyjnych. Rozpowszechniaino
materaiły edukacyjne, informacyjne i promocyjne. Utzrymano stały
kontakt internetowy i telefoniczny z klientami. W ramach parcy
srodowiskowej utrzymany kontakt z instytucjami pomocy oraz
palcówkami słuzby zdrowia, pomoc systematyczna podopiecznym
w czasie choroby poprzez zakup, odbiór leków antywirusowych.
łacznie 440 godziny.
2. 1.02.2012 r. do 31.12.2012 r. Prowadzenie wsparcia
indywidulanego. Konsultacje z parwnikiem, specjalista ds.
HIV/AIDS. Poradnictwo psychologiczne oarz wsparcia z
elementami edukacji zdrowotnej.
3. Prowadzenie grupy wsparcia. A. Grupy z
terapeutą/psychologiem dla osób w kryzysie 4x 2h w okresie
10.03.2012 r.; 26.05.2012 r.; 13.10.2012 r.; 17.11.2012 r.
dla kobiet 4 x 2 h w okresie 14.04.2012 r.; 11.08.2012 r.
22.09.2012 r. 17.11.2012 r.
dla bliskich i rodzin osób zakażonych 2 x2 h w okresie 19.05.2012
r.; 13.10.2012 r.
B. Prowadzenie grup samopomocowych:
grupa koedukacyjna 5 x 2h w okresie 29.02.2012 r.; 25.04.2012 r.;
27.06.2012 r.; 31.10.2012 r.; 28.11.2012 r.
dla kobiet 5 x 2h w okersie 23.02.2012 r.; 15.03.2012 r.;
24.05.2012 r.; 18.10.2012 r.; 20.12.2012 r.
dla męzczyzn 5 x 2h w okresie 07.03.2012 r.; 09.05.2012 r.;
19.07.2012 r. 12.09.2012 r.; 07.11.2012 r.

liczba akcji/informacji: 1
liczba uczestników szkoleń: 98

Planowana kwota:
40000,00
Wydatkowana kwota:
40000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 0,00

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV: 98/98
brak podziału na "rodzina i bliscy" i
"osoby zakażone HIV .
Razem: 98/98
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spotkania grupowe rozowju umiejetnosci społecznych i
kształtowania postaw prozdrowotnych. Cykl zajęć weekendowych
z psychologiem dotyczacych radzenia sobie w zyciu z HIV,
motywujacych do zmian prozdrowotnych, z wykłądami na temat
edukacji zdrowotnej profilaktyki.
Cykl dwugodzinnych zajęc edukacyujnych dotyczącyhc wiedzy na
teamt HIV profilaktyki zachowań prozdrowotnych.
Koordynacja od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r. poprtzez
przekazywania nabieżaco infoprmacji z działalnosci programu,
promocja. Nabór uczestników. kontakt z uczestnikami,.
sprawozdawczośc.
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Pomoc postrehabilitacyjna
prowadzona w programie mieszkań re
adaptacyjnych.
—————————————————
Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"
(um. 4/52/2012, na 3 lata, dane na
2012 rok)

OT3.CO1.CSa.Z3
1. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. - KOORDYNACJA ZADANIA zawieranie i przedłużanie umów najmu, opłacanie czynszów,
prowadzenie komisji kwalifikacyjnej, nadzór nad pracą zespołu,
prowadzenie dokumentacji merytorycznej programu.
2. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. - NADZÓR NAD PROCESEM
READAPTACJI - prowadzenie kontroli mieszkań readaptacyjnych
ilości wizyt minimum raz w tygodniu, kontrola trzezwości,
zaświadczeń o pracy, rachunków, rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych, spraw związanych z kontaktami z bliskimi,
opłacanie bieżacych rachunków i inne sparwy związane z
codziennym funkcjonowaniem podopiecznych programu.
3. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. - WSPARCIE INDYWIDUALNE
-indywidualne konsultacje psychologiczne dotyczące
rozwiązywania osobistych problemów.
4. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. - GRUPY WSPARCIA omawianie trudnych sytuacji w procesie readaptacji, wymiana
doświadczeń, praca nad utrzymaniem abstynencji,
indentyfikowanie sygnałów ostrzegawczych w nawrocie, itp., w
zależności od sytuacji w programie.
5. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. - KONSULTACJE Z RODZINĄ indywidualne spotkania z bliskimi pacjentów majace na celu
nawiązanie lub odbudowanie zerwanych kontaktów,
rozwiązywanie konfliktów, inne trudne sytuacje.
6. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. - KONSULTACJE SOCJALNE normalizacja sytuacji socajlnej pacjentów w zakresie aktywności
zawodowej, uprawnień do świadczeń, spraw prawnych.
7. 21-22.09.2012 i 14-15.12.2012 r. WARSZTATY AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ - nabycie nowych umiejętności z zakresu
poruszania się na rynku pracy, podstawowych informacji z
zakresu prawa pracy, umiejetności autoprezentacji, określania
własnych zainteresowań oraz słabych i mocnych stron.

ich rodziny i bliscy: 10/9
osoby zakażone HIV: 25/18
Razem: 35/27
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liczba podmiotów realizujących: 1
liczba odbiorców: 6
Wskaźnik dodatkowy 1: 3 osoby
w trakcie pobytu przechodziły
leczenie z powodu WZW typu C
Wskaźnik dodatkowy 1: Odbyło
sie 12 grup wsparcia. W
spotkaniach brały udział wszystkie
osoby zakwalifikowane do
programu.
Wskaźnik dodatkowy 1: Kontrola
przebiegu readaptacji - 250
godzin; Wsparcie psychologiczne
indywidulane - 60 godzin;
Konsultacje socjalne - 60 godzin;
Prowadzenie grup wsparcia 36
godzin; Konsultacje rodzin - 60
godzin; Warsztaty aktywizacji
zawodowej - 24 godziny.
Warsztatach

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
56263,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 56263,00

Razem:

566 956,38

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

476

Podniesienie poziomu wiedzy przez
ogół społeczeństwa z zakresie
profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

OT1.CO2.CSa.Z1
młodzież powyżej 15 r.ż.
Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu - wydrukował ogół społeczeństwa
100 szt. plakatów i 200 szt. wizytówek informujących o
działalności PKD, które rozdysponowano w gabinetach lekarskich,
punktach pobrań materiału do badań w powiecie zgorzeleckim i
jego okolicach oraz 2000 szt. ulotek z informacją dla pacjentów,
wykonujących badanie w kierunku HIV;
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Zwiększenie ilości wykonywanych
badań testowych, prowadzenie
poradnictwa okołotestowego.
—————————————————
Urzad Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

OT1.CO2.CSc.Z3
ogół społeczeństwa
Z budżetu Województwa Dolnośląskiego została przyznana
dotacja celowa Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień w 2012 r. - w wysokości 5 000,00 zł na wynagrodzenie
doradcy i pielęgniarki oraz zakup artykułów medycznych w
ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds.
HIV/AIDS, a także na szkolenie certyfikujące z zakresu
poradnictwa około testowego.W Punkcie KonsultacyjnoDiagnostycznym ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze wykonywane są
anonimowe i bezpłatne badania wykrywające zakażenia HIV
połączone z poradnictwem około testowym. Wykonano 912 testów
laboratoryjnych. Stwierdzono 1 wynik dodatni HIV. Przyjęto 666
kobiet ciężarnych, u których nie stwierdzono wyników dodatnich.
Wszystkie osoby zgłaszające się do punktu otrzymały poradę i
wykonano im niezbędne badania. Punkt dostępny był w każdą
środę przez 4 godziny - od godz. 15.00 do 19.00.
W programie udział wzięli mieszkańcy powiatu miasta Jelenia
Góra (614 osób), powiatu jeleniogórskiego (158 osób) w sumie
772 osoby oraz 140 osób przyjezdnych (około 15%), w tym 3
spoza województwa - 699 osób z miasta i 213 mieszkańców wsi.
Wśród osób zgłaszających się do Punktu kobiety stanowiły 81%
osób przebadanych.
Dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala - SP ZOZ w
Zgorzelcu przekazano dotację w wysokości 5 000,00 zł na
dofinansowanie Punktu Anonimowego w kierunku HIV w
Zgorzelcu, w tym na zwiększenie ilości wykonywanych badań
testowych, prowadzenie poradnictwa około testowego i
psychospołecznego w ramach programu bezpłatnego i
anonimowego testowania w kierunku wirusa HIV oraz zakup
materiałów edukacyjno-promujących.
W programie udział wzięli mieszkańcy województwa
dolnośląskiego (125 osób z miasta i 59 mieszkańców wsi), w tym
98% osób z powiatu zgorzeleckiego. W ramach oferty Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego wykonano 189 testów
przesiewowych i 2 testy potwierdzenia Western blota, w czym 2
potwierdziły zakażenie wirusem HIV. Przeprowadzono 189 porad
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - wolontariat
Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Marszałek: 10000,00

przed testem (132 kobiety i 58 mężczyzn) i 169 porad po teście
(117 kobiet i 52 mężczyzn).
478

Przeprowadzenie programu redukcji
szkód. Zwiększenie dostępności usług
terapii indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych metadonem.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

OT2.CO3.CSb.Z1
osoby stosujące środki
Z budżetu Województwa Dolnośląskiego Wrocławskiemu Centrum psychoaktywne
Zdrowia SP ZOZ przekazano dotację w wysokości 24 000,00 zł,
na zwiększenie dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej
oraz interwencji środowiskowej dla osób objętych programem
metadonowym.W ramach uzupełnienia kontraktu NFZ programem
psychologicznej pomocy osobom uczestniczącym w programie
leczenia substytucyjnego metadonem objęto 170 osób. Poza tym
udzielono 130 porad i konsultacji indywidualnych osobom z poza
programu oczekującym na terapię oraz ich rodzinom.
Wyniki realizacji programu metadonowego:
&#61607; W terapii utrzymało się około 90% osób
&#61607; Dwie osoby zostały wyzerowane
&#61607; Każdy pacjent (poza kontraktem z NFZ) skorzystał z 4
terapii indywidualnych, 11 porad terapeutycznych oraz 1 usługi
pracownika socjalnego
&#61607; Wszystkie osoby uczestniczące w terapii objęte są
systematyczną opieka lekarzy specjalistów
&#61607; Ponad 70% osób pracuje, 2 osoby uczą się
&#61607; Wszystkie osoby mają ustabilizowaną sytuację
społeczną (miejsce zamieszkania i nawiązywanie relacji
rodzinnych, zaniechanie działalności przestępczej, umiejętność
załatwianie swoich spraw w urzędach)
&#61607; Wszystkie osoby uczestniczące w terapii uzyskały
minimum wiedzy i umiejętności potrzebnych do utrzymania
abstynencji
&#61607; Wszystkie osoby zgłaszające się do Poradni objęte
zostały poradnictwem w tym 17 zostało zakwalifikowanych jako
spełniające kryteria przyjęcia do terapii substytucyjnej
Wnioski z realizacji programu metadonowego:
Należałoby zwiększyć dostępność do terapii poprzez:
- rozważanie możliwości uruchomienia drugiego programu terapii
substytucyjnej oraz programu niskoprogowego, co może mieć
wpływ na zjawisko handlu metadonem;
- realizowanie poradnictwa i terapii indywidualnej oraz pomoc
pacjentom w rozwiązywaniu problemów socjalnych jako formy
pomocy wybieranej przez pacjentów;
- uruchomienie programów postrehabilitacyjnych, w tym w
szczególności hostelu dla pacjentów biorących udział w
programie, zwłaszcza dla osób z poza Wrocławia i bezdomnych.
Należy utrzymać motywację do podjęcia leczenia u osób
oczekujących na terapię. Należy także kontynuować program
edukacyjno - informacyjny dla osób pracujących w obszarze
uzależnień.
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Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
24000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Marszałek: 24000,00

Razem:
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35 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

479

Obchody Światowego Dnia AIDS (201
2)
—————————————————
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 i w lokalnej prasie,
d) zorganizowano koncert z okazji Światowego Dnia AIDS.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 8450,00
Wydatkowana kwota:
8450,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 1145,00
Urząd Miasta: 6000,00

480

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
wykonujące badania wykrywające
zakażenia HIV anonimowo i
bezpłatnie, połączone z poradnictwem
przed i po teście
—————————————————
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
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 795
liczba wykonanych testów: 759
liczba wykrytych zakażeń HIV: 7

Planowana kwota:
21000,00
Wydatkowana kwota:
21000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
34000,00
NGO: 504,00

481

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
HIV/AIDS wraz z programem
wsparcia i pomocy osobom
zakażonym HIV, chorym na AIDS i ich
rodzinom (2012)
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy
"Razem" (Toruń)

OT3.CO1.CSa.Z1
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.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

liczba akcji/informacji: 64

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 1714,00
Urząd Miasta: 7000,00

Razem:

STRONA 174 z 263

38 450,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

482

współudział w kampaniach
medialnych organizowanych przez KC
ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
Udział w kampanii: "FAIR PLAY. Gram fair, używam
prezerwatyw",
Udział w promocji logotypu: "Czerwona kokardka"
Dystrybucja materiałów informacyjnych
Udział z konferencji z okazji Światowego Dnia AIDS

ogół społeczeństwa

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

483

realizacja programów służących
przeciwdziałaniu stygmatyzacji i
dyskryminacji osób żyjących z HIV i
chorych na AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z2
wspieranie inicjatyw i kampanii organizowanych przez:
- Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
AGAPE - poradnictwo w ramach punktu konsultacyjnodiagnostycznego
- Poradnię Profilaktyki Uzależnień MONAR w Puławach poradnictwo w ramach programu pomocy dla osób i rodzin
dotkniętych problemem oraz HIV/AIDS
- Udział w konferencji pod hasłem: Człowiek żyjący z HIV w
rodzinie i społeczeństwie - organizowanej przez Fundację Res
Humanae

ogół społeczeństwa

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

484

wspieranie progrmów edukacyjnych
dla określonych grup społecznych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
w ramach pracy i promocji punktów konsultacyjno diagnostycznych prowadzono akcje edukacyjne. Informacja nt.
działalności punktów jest dostępna m.in. na stronach
internetowych ROPS. Przygotowano informacje dot. bazy danych
podmiotow m.in. realizujących zadanie związane z profilaktyką w
zakresie HIV

młodzież poniżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

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

485

wspieranie programów z zakresu
profilaktyki selektywnej
ukierunkowanych na grupy mające
doświadczenie z używaniem
substancji psychoaktywnych
—————————————————
Towarzystwo Nowa Kuźnia

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z4
wsparcie programu wczesnej interewncji "FreD goes net".
programem objęto 6 grup po 10 uczestników w wieku 16-17 lat.
Organem kierującym do programu były szkoły.

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.: /60
Razem: /60

486

dystrybucja materiałów opracowanych
przez KC ds. AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

20.1.2.5.OT1.CO1.CSb.Z3
Na stronach internetowych ROPS ukazywały się na bieżąco
informacje o planowanych i realizowanych przez KC ds. Aids
akcjach. Realizowane kampanie:
- czerwona kokardka
- telefony zaufania
- kampania Fair Play. Gram fair, używam prezerwatyw
- Światowy Dzień AIDS
-

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
służby mundurowe
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liczba szkoleń/działań: 6
liczba odbiorców: 60
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
9200,00

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

487

realizacja redukcji szkód zdrowotnych
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy AGAPE

20.1.2.5.OT2.CO1.CSa.Z1
Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób zakażonych
oraz dla ich osób bliskich 50 osób, Poradnictwo specjalistyczne 90 osób, poradnictwo odbywało się w Punktach KonsultacyjnoDiagnostycznych

osoby aktywne seksualnie: /418
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci),
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
Razem: /418

488

wspieranie finasowe i pozafinasowe
punktów konsultascyjnodiagnostycznych wykonujacych
anonimowe i bezpłatne testy w
kierunku HIV połączone z
poradnictwem okołotestowym
—————————————————
Katolickie Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy AGAPE

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Dofinansowanie organizacji pozarządowej: Katolickie
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy AGAPE, które prowadzi PKD.
Była to jedyna organizacja, która zgłosiła projekt w tym zakresie

klienci PKD ich rodziny i bliscy: /418
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
Razem: /418

489

udział w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Przeciwdziałania
Narkomanii i HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

20.1.2.5.OT5.CO1.CSb.Z2
realizatorzy Programu
pracownicy ROPS uczestniczyli w pracach Wojewódzkiego
Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad żyjącymi z
HIV, Chorymi na AIDS,

490

coroczny Raport Wojewódzki pn.
20.1.2.5.OT5.CO1.CSc.Z3
"Problemy związane z narkotykami,
przygotowano Raport Wojewódzki
ich używaniem, rynkiem oraz
realizuacją ustawy o przeciwdziałąniu
narkomanii na terenie województwa
lubelskiego" z szeroką informacją o
HIV i AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

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

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 418
liczba konsultacji: 140
liczba wykonanych testów: 418

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
11420,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:
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20 620,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

491

Kontynuacja lokalnej kampanii
informacyjno-edukacyjnej w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS z okazji
Światowego Dnia Walki z AIDS organizacja konkursów wiedzy nt.
HIV/AIDS przed emisją filmu "Transit"
w salach wykładowych Uniwersytetu
Zielonogórskiego w dniu 1 grudnia
2012 roku
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

OT1.CO2.CSa.Z1
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/
Realizowane przedsięwzięcia spotykają się z ogromnym
ogół społeczeństwa: 5000/
zainteresowaniem podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który
Razem: 7000/
odbywała się w 2012 roku podczas obchodów Dni Województwa
Lubuskiego, podczas Przystanku Woodstock w Kostrzynie n/Odrą
w Miasteczku "Lubuskie - tu gramy"

492

Wsparcie finansowe punktu
konsultacyjno-diagnostycznego w
ramach dofinasowania działań
organizacji pozarządowych w 2012 sfinansowanie prowadzenia
dodatkowego dnia anonimowego
testowania w kierunku HIV wraz z
profesjonalnym poradnictwem
okołotestowym
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

OT2.CO2.CSa.Z1
Zadanie zlecone organizacji pożytku publicznego (Towarzystwo
Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze) zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowane od
28 kwietnia -31 grudnia 2012 roku (14 000,00 zł) oraz w ramach
lubuskich obchodów światowego Dnia Walki z AIDS
zorganizowanie akcji dodatkowych dni testowania w kierunku HIV
w Punkcie Konsultacyjno -Diagnostycznym w Gorzowie
Wielkopolskim (1 560,00 zł) i w Zielonej Górze (855,00 zł)

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne

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

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
16415,00

Razem:
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20 415,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

493

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Wiedza wygrywa z HIV - wojewódzka
dwuetapowa kampania edukacyjno-inf
ormacyjna
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

OT1.CO1.CSa.Z1
I etap Kampanii: Do osiągnięcia zakładanych wyżej celów
realizacji zadania publicznego zostały zorganizowane
profesjonalne szkolenia z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS.
Szkoleniami objęto 18 grup uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. W rezultacie 272
osoby odbyły gruntowną edukację, by następnie prowadzić
rozmowy na temat HIV/AIDS wśród swoich rówieśników.
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali pakiety materiałów
edukacyjnych, przygotowane przez PTOZ. Na zakończenie
szkolenia uczestnicy wypełniali test wiedzy, i po pozytywnym
zaliczeniu testu, otrzymywali certyfikaty Liderów Edukacji
HIV/AIDS.
II etap Kampanii: Kreacje Kampanii informacyjnej zostały
przygotowane w dłuższej i krótszej wersji elektronicznej.
Założeniem było, aby przekaz idei Kampanii odebrało
przynajmniej 150 000 adresatów. Strategia kampanii
informacyjnej została ułożona tak, aby najintensywniejsze
działania przebiegały w okresie dwóch tygodni, poprzedzających
Światowy Dzień AIDS 1 grudnia. Od 18 listopada do 1 grudnia w
strategicznych punktach 5 największych miast województwa
łódzkiego (Bełchatowie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim,
Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim) były emitowane
kreacje kampanii WIEDZA WYGRYWA Z HIV.

ogół społeczeństwa: 150000/150272
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Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
51340,00
Wydatkowana kwota:
51340,00

494

Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa: 2000/1940
W ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Walki z
AIDS w 2012 roku RCPS w Łodzi we współpracy z WSSE w Łodzi
zorganizowało po raz drugi Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy na
temat HIV/AIDS ph. Młodzież o HIV/AIDS;. Olimpiada adresowana
była do młodzieży szkół ponagimnazjalnych z terenu
województwa łódzkiego i przebiegała w dwóch etapach. I etap
Olimpiady (który odbył się w listopadzie) pisało 170
dwuosobowych zespołów z 20 powiatów województwa łódzkiego.
Decyzją Jury do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 22
dwuosobowe zespoły, które zdobyły najwyższą ilość punktów
w poszczególnych powiatach. Finał II Wojewódzkiej Olimpiady
obył się 30 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wielokrotnego
wyboru składającego się z 20 pytań oraz udzielenie odpowiedzi
na 8 zadań problemowych. Spośród finalistów nagrody pieniężne
otrzymały 3 najwyżej ocenione dwuosobowe Zespoły. Pozostali
uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi. Tego
samego dnia młodzież uczestniczyła w spotkaniu z osobą
zakażoną wirusem HIV, angażującą się w działania podejmowane
przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS Bądź z nami.
Podsumowaniem Obchodów był koncert Zespołu BRACIA w
łódzkiej WYTWÓRNI w dniu 1 grudnia br, na który rozdano 1500
bezpłatnych wejściówek.

liczba kampanii: 1
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
70000,00
Wydatkowana kwota:
74791,87
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

495

Alternatywa dla wykluczenia adaptacja osób żyjących z HIV/AIDS
—————————————————
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pomocy "Słyszę Serce"

OT1.CO1.CSa.Z2
Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć integracyjnomotywacyjnych, zajęć umiejętności psychospołecznych, treningu
kształtowania postawy pro-aktywnej oraz warsztatów.

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 6650,00
Wydatkowana kwota:
6650,00

osoby żyjące z HIV/AIDS: 12/54
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496

Szkolenie pn. "Służby mundurowe i
pracownicy pierwszego kontaktu jako
potencjalna grupa ryzyka w
kontekście uzależnienia od alkoholu i
środków psychoaktywnych oraz
zakażenia wirusem HIV"
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO1.CSa.Z3
służby mundurowe i pracownicy
W terminie od 22 do 25 kwietnia 2012 r. zorganizowane zostało
socjalni: 92/92
szkolenie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, którego uczestnikami byli policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego Miejskich i Powiatowych Komend Policji,
funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy socjalni z
regionu łódzkiego. Przedmiotem organizowanego szkolenia było
zrozumienie istoty uzależnienia od środków psychoaktywnych,
zapoznanie się z profilaktyką poekspozycyjną
po zawodowej ekspozycji na wirusa HIV, a także poznanie
prawnych aspektów związanych z odpowiedzialnością
pracowników służb interwencyjnych w świetle ujawnienia
okoliczności mogących świadczyć o przyjmowaniu środków
odurzających lub o byciu nosicielem wirusa HIV. Celem projektu
było ponadto zapoznanie uczestników z działaniami
profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu oraz przedstawienie metod mediacji i negocjacji w
pracy z trudnym klientem. Prelegentami szkolenia byli: Naczelny
Lekarz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi,
prokurator z Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty, dwóch
pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w
Łodzi, dwóch psychologów - specjalistów terapii uzależnień,
socjolog - specjalista public relations (trener w zakresie
komunikowania się, zarządzania konfliktami), socjolog, psycholog
społeczny.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 92
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
20102,72
Wydatkowana kwota:
20102,72

497

Żyj bezpiecznie - profilaktyka HIV
—————————————————
Stowarzyszenie Pomocy
Psychologicznej "Nadzieja"

OT1.CO1.CSa.Z3
Działania: zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne dla młodzieży,
konsultacje z pedagogiem/wychowawcą. Zajęcia promowały
zdrowy styl życia oraz dostarczyły młodzieży wiedzę w zakresie
m.in. ryzykownych zachowań i wiedzę medyczną dotyczącą
wirusa. (warsztaty: 26 = 101 h)
Odbiorcy: młodzież III klas gimnazjalnych oraz szkół
ponadgimnazjalnych (677os.)
Miejsce: m. Łódź i województwo łódzkie

liczba szkoleń/działań: 26
liczba odbiorców: 677
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota:
15130,00
Wydatkowana kwota:
15130,00

młodzież powyżej 15 r.ż.: 650/677
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Do realizacji zadań (m.in. szkoleń,
obchodów Światowego Dnia AIDS,
konkursów) pozyskiwane są materiały
informacyjno-edukacyjne oraz
gadżety z: KC AIDS, KBPN, PARPA,.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO1.CSb.Z3
Materiały informacyjno-edukacyjne otrzymane od KC ds. AIDS
(m.in. Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał
potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) - plakat i ulotka, ABC
wiedzy o HIV/AIDS, Czy jesteś zakażony HIV? - ulotka,
Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy, Co musisz wiedzieć i HIV i
AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz czy pracujesz,
Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową.
Edukacja młodzieży szkolnej - podręcznik segregator i in.) były
dystrybuowane podczas szkoleń, Wojewódzkich Obchodów
Światowego Dnia Walki z AIDS oraz II Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy nt. HIV/AIDS pn. "Młodzież o HIV/AIDS".

pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
psycholodzy
służby mundurowe
ogól społeczeństwa

Planowana kwota: 4897,28
Wydatkowana kwota:
105,41
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

499

Promowanie instytucji i organizacji
oferujących informację, edukację i
usługi w zakresie profilaktyki HIV/AID
S
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT1.CO2.CSa.Z1
Prowadzenie działań informacyjnych na stronie internetowej
urzędu, przekazywanie informacji do lokalnych mediów, a także
podczas konferencji i spotkań na temat instytucji i organizacji
realizujących zadania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa

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

500

Promowanie punktu prowadzącego
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV

OT1.CO2.CSc.Z3
Promowanie punktu prowadzącego anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV nasilone w okresie poprzedzającym
obchody Światowego Dnia AIDS (media)

ogół społeczeństwa

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

OT1.CO2.CSd.Z2
Program kompleksowej profilaktyki HIV/AIDS Tornado
przeprowadzono w sześciu szkołach z terenu województwa
łódzkiego. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klas
pierwszych, drugich i trzecich oraz Gimnazjum i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Łącznie przeszkolono ok. 400 osób w ciągu
170 godzin zajęć. Etapem podsumowującym projekt było
przygotowanie wspólnie z uczniami broszury, jej wydruk oraz
przekazanie do szkół biorących udział w zadaniu.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 155/300
Razem: 255/400

—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi
501

Kompleksowa profilaktyka HIV/AIDS.
Tornado
—————————————————
Stowarzyszenie "Edukacja i
Wychowanie"
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liczba podjętych działań/inicjatyw:
10
liczba podmiotów podejmujących
działania: 1
liczba odbiorców: 400

Planowana kwota:
15120,00
Wydatkowana kwota:
15120,00

502

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
osoby podejmujące ryzykowne
Zadanie prowadzone w formie warsztatów służących dostarczeniu zachowania: 60/60
wiedzy na temat wirusa HIV i choroby AIDS, zmniejszających
poziom lęku i poczucia bezradności wobec problemu, pokazanie
zachowań zmniejszających ryzyko zakażenia, przedstawienie
praw osób żyjących z HIV. Program skierowany był do mężczyzn i
kobiet, którzy podjęli leczenie uzależnienia w ośrodkach w Męckiej
Woli k/Sieradza i w Sokolnikach k/Łodzi. W ramach zadania
przeprowadzono:
- 8 dwunastogodzinnych warsztatów - razem 96 godzin zajęć;
- 4 spotkania z osobą żyjącą z HIV;
- w warsztatach uczestniczyło 60 osób (4 grupy 15-osobowe).

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 60

503

Współpraca z Radio Victoria w
zakresie produkcji i emisji programu
dotyczącego problematyki HIV/AIDS
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT3.CO1.CSb.Z2
Program "Bez nałogów. Bez przemocy" emitowany na antenie
Radia Victoria porusza tematy w obszarze dyskryminacji osób
zakażonych HIV/AIDS oraz ich bliskich. Promuje postawy wolne
od uprzedzeń i lęków.

liczba akcji/informacji: 10

504

Planowanie, realizowanie i
prowadzenie działań
sprawozdawczych z zadań
wynikających z Programu.
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

OT5.CO1.CSc.Z1
realizatorzy Programu
Planowanie (harmonogramu na kolejny rok), realizowanie (działań
wynikających z Harmonogramu) i prowadzenie działań
sprawozdawczych (sprawozdanie roczne za rok 2012) z zadań
wynikających z Programu.

505

Raport: Monitorowanie problemów
narkotyków i narkomanii na terenie
województwa łódzkiego

OT5.CO1.CSc.Z3
W celu wnikliwego rozpoznania sytuacji związanej z narkotykami
służącemu diagnozie problemu w Łódzkiem, zbierane są
corocznie dane z gmin dotyczące realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, a także pochodzące z Głównego
————————————————— Urzędu Statystycznego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
Regionalne Centrum Polityki
Ministerstwa Sprawiedliwości, Zakładu Epidemiologii
Społecznej w Łodzi
Państwowego Zakładu Higieny w Łodzi, Wojewódzkiego Centrum
Zdrowia Publicznego w Łodzi, Izby Celnej w Łodzi, Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnego Biura
Śledczego oraz badań dotyczących problemu narkomanii,
prowadzonych w ostatnich latach na terenie województwa
łódzkiego oraz informacji własnych RCPS.

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV
ogół społeczeństwa

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

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

instytucje naukowe/badawcze
KBPN: 1/
Razem: 1/

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

Razem:
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Planowana kwota:
11760,00
Wydatkowana kwota:
11760,00

200 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

506

Współpraca i Wsparcie finansowe
działań Eksperta Wojewódzkiego ds.
Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego w
zakresie pomocy finansowej na
funkcjonowanie jedynego bezpłatnego
Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Krakowie przy ul.
Olszańskiej 5 prowadzonego przez
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie",
które wykonuje badania bezpłatnie i
anonimowo w kierunku HIV połączone
z profesjonalnym poradnictwem przed
i po teście.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

OT1.CO2.CSc.Z3
ogół społeczeństwa
Zrealizowane zadania przez PKD dotyczyły: działań edukacyjnych
w kierunku kształtowania właściwych postaw wobec narkomanii i
narkotyków w trakcie dyżurów, które skierowane były do ogółu
społeczeństwa, działania HIV/AIDS, ale przedewszystkim osób
uzależnionych i uzywających narkotyków, organizacji hepeningu
profilaktycznego dla studentów "Prawda o HIV - przekaż dalej" z
okazji Światowego Dnia AIDS w terinie 3 grudnia 2012 r.,
zakończonego Dniem Bezpłatnych Konsultacji Edukacyjno Profilaktycznych.

507

Konferencja szkoleniowa"Narkotyki Nowe Wyzwania"dla Gminnych
Pełnomocników ds. Rozwiązywania
Problemów Uzależnień
zorganizowana przez Eksperta
Wojewódzkiego ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

OT1.CO2.CSd.Z1
Na konferencji przedstawiono podstawowe dane o HIV i AIDS,
drogi zakażenia i przebieg zakażenia. Wykłady obejmowały
zagadnienia dotyczące wiremii, testowanie, oraz zorganizowano
warsztaty w dwóch grupach na temat postawy wobec HIV/AIDS
przeprowadzone przez Hannę Maciejewską i Krzysztofa
Kozerskiego

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
11100,00
Wydatkowana kwota:
11100,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 11100,00

Gminni Pełnomocnicy ds.
Rozwiązywania Problemów
Uzależnień

Planowana kwota:
20095,82
Wydatkowana kwota:
20095,82
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 20095,00

Razem:

STRONA 187 z 263

31 195,82

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie

508

1. Druk ulotki edukacyjnej.
2. Druk ulotki informacyjnej
3. Druk poradnika dla kibiców i
turystów odwiedzających Warszawę w
trakcie trwania EURO 2012.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

OT1.CO2.CSa.Z2
1. Edukacja w zakresie HIV/AIDS , HBV, HCV młodzieży
ponadgimnazjalnej biorących udział w programie Szkoły Promocji
Zdrowia
2. Kampania społeczna z zakresu: profilaktyki HIV/AIDS
realizowanej z okazji organizacji w Polsce i na Ukrainie 14
mistrzostw Europy w piłce nożnej
3. Minimalizacja ryzyka i szkód związanych z nadużywaniem
alkoholu lub/i innych substancji psychoaktywnych zmieniających
świadomość.

ogół społeczeństwa: 50000/45000
Kibice i turyści odwiedzający
Warszawę w trakcie trwania EURO
20: 50000/45000
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z województwa mazowieckiego :
10000/5000
Kibice, osoby podejmujące ryzykowne
zachowania seksualne, goście:
50000/45000
Razem: 160000/140000

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 30000,00

509

Aplikowanie o środki w konkursie
"Pozytywnie Otwarci 2011"

OT3.CO1.CSa.Z2
Edukacja i promowanie wczesnej diagnostyki i profilaktyki HIV
oraz aktualizowanie osób żyjących z wirusem

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota: 0,00

OT3.CO2.CSa.Z3
Przygotowanie artykułu do Kroniki Mazowieckiej nt. działań
podjętych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w
ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
Zapobiegania HIV w latach 2007-2011.

Mieszkańcy województwa
Mazowieckiego

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

Pozostałe

—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
510

Artykułu do Kroniki Mazowieckiej.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

Razem:
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30 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

511

-Organizacja konferencji i happeningu
w ramach obchodów Światowego
Dnia AIDS
—————————————————
UMWO

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
Konferencja skupiła głównie profesjonalistów - przedstawicieli
organizacji pozarządowych, stacji sanitarno epidemilogicznych,
jednostek ochrony zdrowia. Dyskusja dotyczyła m.in. problemów
społeczno- psychologicznych osób żyjących z HIV.

ogół społeczeństwa: 100/55
liczba kampanii: 1
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 4
hetero-, homo- i biseksualne): 50/10
pracownicy mediów: 10/10
Razem: 160/75

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
Marszałek: 2000,00

512

Współpraca w promowaniu kampanii
"FAIR PLAY. Gram fair używam preze
rwatyw.
—————————————————
UMWO

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach kampanii promowaliśmy m.in. używanie prezerwatyw
na imprezach studenckich (piastonalia) i sportowych naszego
województwa.

ogół społeczeństwa: 3500/3000
liczba kampanii: 2
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 3
hetero-, homo- i biseksualne):
200/160
osoby przed inicjacją seksualną:
50/60
pracownicy mediów: 100/80
środowiska opiniotwórcze: 100/110
Razem: 3950/3410

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 1000,00

513

- Organizacja Opolskiego Dnia
Testowania

mężczyźni mający seks z
mężczyznami: 6/10
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy: 20/24
osoby mające wielu partnerów
seksualnych: 20/20
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno-prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni,
migranci),: 4/4
osoby stosujące środki
psychoaktywne: 15/10
osoby świadczące usługi seksualne:
4/2
Razem: 69/70

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

20.1.2.5.OT2.CO3.CSa.Z1
Zgłosiło się 70 osób, z czego zbadało się 38. Nikt nie był
zakażony. Opolskie Dni Testowania stały się tradycją - coraz
————————————————— więcej ludzi pytało się o termin kolejnych badań.
UMWO

liczba porad: 70
liczba odbiorców: 70
liczba rozdystrybuowanych
materiałów informacyjnoedukacyjnych: 110

Razem:
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3 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

514

Organizacja spotkań z członkami
Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
Członkowie zespołu współpracowali przy realizacji zadań
członkowie wojewódzkiego zespołu
zaplanowanych w ramach Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016 tj. organizacja
wojewódzkiej olimpiady wiedzy o HIV/AIDS, organizacja konkursu
MAT - wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja, organizacja
stoiska w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

515

"MAT - wygrywa Miłość, Akceptacja, T
olerancja".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w
Białymstoku

OT1.CO1.CSa.Z2
młodzież ponadgimnazjalna,
Zorganizowano 11 edycję konkursu "MAT-wygrywa Miłość,
nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy:
Akceptacja, Tolerancja". Działania kierowane były do młodzieży
630/
ponadgimnazjalnej. Zadaniem uczestników było napisanie tekstu
piosenki oraz skomponowanie muzyki do utworu, który porusza
tematykę miłości, akceptacji i tolerancji wobec osób zakażonych
wirusem HIV. 12 najlepszych utworów znalazło się na płytach CD,
które rozesłane zostały do szkół ponadgimnazjalnych, jako
pomoce dydaktyczne.

516

Otwarty konkurs ofert na realizację
OT1.CO1.CSa.Z3
zadań publicznych "Realizacja
projektów edukacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS".
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku.

młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

517

zorganizowanie Wojewódzkiej
Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS wraz z
Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Białymstoku,
Urzędem Miejskim w Białymstoku
oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Białymstoku
—————————————————
UMWP w Białymstoku ROPS w
Białymstoku Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w
Białymstoku Urząd Miejski w
Białymstoku

młodzież powyżej 15 r.ż.

OT1.CO1.CSa.Z3
olimpiada miała charakter wieloetapowy (szkolny, powiatowy,
wojewódzki). Grupą docelową była młodzież szkół
ponadgimnazjalnych.
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10011,64
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota:
16800,00

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Planowana kwota: 2054,00
Wydatkowana kwota:
2054,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra

518

Zwiększenie dostępności do
informacji na temat działań
profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS
poprzez stronę internetową.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT1.CO2.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
Na stronie internetowej www.gazeta.pl/bialystok wyświetlany był
baner informujący o działalności PKD w Białymstoku oraz o
punkcie wsparcia dla osób będących nosicielami wirusa HIV, który
prowadzony jest przez Stowarzyszenie Faros (doublebillboard, 50
000 odsłon z cappingiem 2 w terminie od 28.11.2012 r. do
11.12.2012 r.)

519

organizacja Światowego Dnia Walki z
AIDS na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Białymst
oku
—————————————————
UMWP w Białymstoku Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu
UMB

OT1.CO2.CSa.Z2
w porozumieniu z członkami Studenckiego Koła Naukowego
Zdrowia Publicznego zorganizowano stoiska informacyjnoedukacyjne skąd dystrybuowano materiały informacyjne, tj. ulotki,
broszury, zakładki do książek; w ramach realizowanego
przedsięwzięcia studenci koła naukowego przygotowali
krzyżówkę, której hasła dotyczyły zagadnień związanych z
HIV/AIDS, spośród wszystkich poprawnie wypełnionych
krzyżówek wylosowano 10, które zostały nagrodzone autorskimi
kalendarzami książkowymi zawierającymi informacjami na temat
HIV/AIDS, zaprojektowanymi przez Departament Zdrowia UMWP

520

Powołanie Wojewódzkiego Zespołu
ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

OT5.CO1.CSb.Z2
realizatorzy Programu: 19/
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011
roku w sprawie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Zarząd Województwa
Podlaskiego przyjął Uchwałę nr 87/1125/2012 z dnia 20 marca
2012 r. powołującą Wojewódzki Zespół ds. realizacji w/w
programu w latach 2012-2016 i określającą jego zadania na okres
od 01.04.2012 do 31.12.2016 roku.

Planowana kwota: 4000,00
Wydatkowana kwota:
4000,00

studenci

Planowana kwota: 700,00
Wydatkowana kwota:
688,80
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
33 554,44

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

521

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

prowadzenie Punktu PKD W Słupsku OT1.CO1.CSa.Z2
————————————————— Finansowanie działaności punktu PKD w Słupsku przy
Polskie Towarzystwo Oświaty
dofinansowaniu i nadzorzerze merytorycznym KC ds. AIDS.
Zdrowotnej

ogół społeczeństwa: 820/820
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Finansowanie
Pozostałe

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

Planowana kwota:
61500,00
Wydatkowana kwota:
61500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
inne: 1200,00
Krajowe Centrum ds. AIDS:
10300,00
Marszałek: 50000,00

Razem:

61 500,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

522

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego w ramach "Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016" w 2012r.
—————————————————
Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia
Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu
Życia "Pro Vita" w Gliwicach

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2500/2340
Zadanie: Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z
HIV/AIDS dla młodzieży pn.: Puszka Pandory.
W ramach ww. projektu przeprowadzono 50 edycji programu w 10
szkołach ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ok. 2 340
uczniów.Czas realizacji zadania: 05.09.2012r.-31.10.2012r.
Przekazano wiedzę na temat zagrożeń i dróg zakażeń HIV,
zapoznano z epidemiologią zakażeń HIV w Polsce, ujawniono
czynniki ryzyka, motywowano do podjęcia postanowienia o
zaniechaniu i powstrzymaniu się od ryzykownych zachowań lub
przebadanie się w kierunku zakażeń HIV.

523

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych Województwa
Śląskiego w ramach "Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2012-2016" w 2012r.
—————————————————
Górnośląskie Stowarzyszenie
"Wspólnota" w Chorzowie

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie:Warsztaty i działania informacyjno-edukacyjne w regionie
aglomeracji śląskiej skierowane do młodzieży i osób
podejmujących aktywność seksualną.
Działania warsztatowe objęły swym zasięgiem 16 placówek
oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne) w tym: 1034 uczniów.
Działania metodą partyworkingu objęły natomiast 300 osób
podejmujących aktywność seksualną. Przeprowadzono
działalność informacyjno-edukacyjną w 12 klubach/pubach w kilku
miastach aglomeracji śląskiej.
Czas realizacji zadania: 01.09.2012r.-30.10.2012r.
Zakładany rezultat działania to ograniczanie rozprzestrzeniania
się zakażeń HIV poprzez zapewnienie odbiorcom odpowiedniego
dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS.

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 50
liczba odbiorców: 2034

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

młodzież powyżej 15 r.ż.: 540/1034
liczba szkoleń/działań: 28
osoby podejmujące aktywność
liczba odbiorców: 1334
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne):
300/300
Razem: 840/1334

Planowana kwota:
12980,00
Wydatkowana kwota:
12980,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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27 980,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana
ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

524

Dystrybucja różnorodnych materiałów OT1.CO1.CSa.Z1
informacyjno - edukacyjnych
Upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych
adresowanych do grup docelowych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

525

Informacje edukacyjne w mediach
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego,

OT1.CO1.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
Zadanie zostało zrealizowane poprzez upowszechnianie kampanii
społecznych pn. ,,Kibicuj zdrowiu" oraz ,,Fair Play Gram Fair,
używam prezerwatyw

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

526

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie
ochrony przed zakażeniami
przenoszonymi droga krwi, ze
szczególnym uwzględnieniem
HIV/AIDS dla pracowników zakładów
opieki zdrowotnej, pracowników
socjalnych, służb ratunkowych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Konsultant
wojewódzki w dziedznie chorób
zakażnych

OT1.CO1.CSa.Z2
pracownicy ochrony zdrowia
Zadanie zrealizowano podczas realizacji zadania ,,Inicjowanie i
pracownicy socjalni
wspieranie programów profilaktyki HIV,HBV,HCV wśród osób
uzależnionych". Założonym celem było zapewnienie dostępu do
informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV, HCV, HBV i
przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat zakażeń w/w
wirusami

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
Marszałek: 0,00

527

Organizowanie konkursów wiedzy
OT1.CO1.CSa.Z3
plastycznych, prezentacji
Organizowanie konkursów wiedzy plastycznych
multimedialnych, małych form
teatralnych
—————————————————
Kuratorium Oświaty

młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną
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liczba kampanii: 2

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

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

528

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
wśród młodzieży szkolnej na temat
zachowań ryzykownych dróg
przenoszenia wirusa HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.
Wiodącym celem zadania publicznego było zapewnienie
młodzież powyżej 15 r.ż.
odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie osoby przed inicjacją seksualną
profilaktyki HIV/AIDS oraz przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy
na temat HIV/AIDS młodzieży licealnej i studenckiej jak i osobom
o wysokim poziomie zachowań ryzykownych.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 5,00

529

Realizacja programów edukacyjnych
oraz modułów realizowanych w
ramach szkoleń, kursów i warsztatów
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Kuratorium
Oświaty, Świętokrzyskie Cenrtum
Doskonalenia Nauczycieli

OT1.CO1.CSa.Z3
Zrealizowano następujące projekty: ,,Akademia dla Rodziców",
,,ABC rozwoju nastolatka"; oraz konsultacje indywidualne dla
zainteresowanych nauczycieli nt. metodyki prowadzenia zajęć z
uczniami i profilaktyki

młodzież poniżej 15 r.ż.
liczba szkoleń/działań: 5
młodzież powyżej 15 r.ż.
liczba odbiorców: 95
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

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

530

Działania edukacyjne prowadzone
bezpośrednio w środowisku osób o
wysokim poziomie zachowań ryzykow
nych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

20.1.2.5.OT2.CO3.CSa.Z1
Zadanie zostało zrealizowane przy współpracy z organizacją
pozarządową pt. &#8222;Inicjowanie i wspieranie programów
profilaktyki HIV, HBV, HCV wśród osób . W działaniach udział
wzięli podopieczni Ośrodka Leczenia Uzależnień z Pałęg oraz z
San Damiano

dzieci ulicy
osoby mające kontakty seksualne bez
prezerwatywy
osoby mające wielu partnerów
seksualnych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
30000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 30,00

531

Kontynuacja działalności punktów
informacyjno - konsultacyjnych dla
osób z grup ryzyka oraz żyjących z
HIV/AIDS i ich bliskich
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

OT2.CO3.CSa.Z1
Celem zrealizowanego zadania było rozszerzenie dostępności
profesjonalnej pomocy poprzez utworzenie Punktów
Konsultacyjno &#8211; Diagnostycznych w wybranych szkołach
na terenie województwa świętokrzyskiego. Zadanie zostało
zrealizowane w kooperacji z organizacją pozarządową

dzieci ulicy

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

532

Kontynuowanie ujednoliconej
OT3.CO2.CSa.Z5
diagnostyki wykonywanej przez
Kontynuowanie ujednoliconej diagnostyki wykonywanej przez
certyfikowane laboratoria
certyfikowane laboratoria monitorującej zakażenie HIV
monitorującej zakażenie HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współintniejących
—————————————————
konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych

ich rodziny i bliscy
osoby zakażone HIV

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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533

Kontynuacja szkoleń w zakresie
OT3.CO2.CSb.Z2
postępowania poekspozycyjnego dla Przeprowadzenie szkoleń w zakresie postępowania
pracowników ochrony zdrowia i innych poekspozycyjnego
grup zawodowych
—————————————————
konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych, zakłady opieki
zdrowotnej

pracownicy ochrony zdrowia
służby ratunkowe

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

534

Opracowanie i wdrożenie jednolitej
OT3.CO2.CSb.Z2
procedury postępowania
Opracowanie i wdrożenie jednolitej procedury postępowania
poekspozycyjnego po ekspozycji
poekspozycyjnego po ekspozycji zawodowej i pozazawodowej
zawodowej i pozazawodowej oraz jej
wdrożenie we wszystkich placówkach
ochrony zdrowia
—————————————————
konsultant Wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych, zakłady opieki
zdrowotnej

pracownicy ochrony zdrowia

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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35 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

535

Chcesz ratować ludzi - oddaj krew
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Zarząd Okręgowy w
Olsztynie

OT1.CO1.CSa.Z3
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu 41 akcji poboru
krwi w celu pozyskania nowych dawców krwi. Podczas akcji
prowadzono działalność edukacyjno-informacyjną oraz
wykonywane były badania w kierunku HIV/AIDS.

536

Oddaj krew - sprawdź czy jesteś zdro
wy
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Zarząd Okręgowy w
Olsztynie

537

538

ogół społeczeństwa: 1500/1302

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 41
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 2000,00

OT1.CO1.CSa.Z3
ogół społeczeństwa: /857
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu 26 akcji poboru
krwi ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z terenów
wiejskich. Podczas akcji prowadzono kampanię edukacyjnoinformacyjną wśród społeczeństwa oraz wykonywane były
badania w kierunku HIV/AIDS. Celem działania było pozyskiwanie
nowych honorowych dawców krwi.

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

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

Rozszerzenie działalności oświatowowychowawczej i informacyjnej w
zakresie edukacji zdrowotnej olimpiady promocji zdrowego stylu
życia PCK
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Zarząd Okręgowy w
Olsztynie

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież poniżej 15 r.ż.: 3000/2336
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu w województwie
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/1447
warmińsko-mazurskim olimpiady wiedzy o zdrowiu z
Razem: 5000/3783
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.

liczba szkoleń/działań: 4
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 2000,00

Wakacje z kropelką - program
edukacyjno-profilaktyczny dla
mieszkańców miast i wsi
województwa warmińsko-mazurskiego
promujący honorowe krwiodawstwo i
pozyskiwanie honorowych dawców kr
wi.
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż WarmińskoMazurski Zarząd Okręgowy w
Olsztynie

OT1.CO1.CSa.Z3
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu 52 akcji poboru
krwi dla mieszkańców miast i wsi z województwa warmińskomazurskiego w celu pozyskania nowych honorowych dawców
krwi. Podczas akcji prowadzono działalność edukacyjnoinformacyjną oraz wykonywano badania w kierunku HIV/AIDS.

liczba szkoleń/działań: 52
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

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

ogół społeczeństwa: 5500/1614

Razem:
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8 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

539

Włączenie się w krajową kampanię
zwalczania AIDS i zapobiegania
zakażeniom HIV na rok 2012
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

OT1.CO1.CSa.Z1
Sfinansowanie emisji spotu reklamowego w ramach
ogólnopolskiej kampanii multimedialnej realizowanej z okazji
EURO 2012 pt. 'Fair Play'; w MC Radio i Radio Merkury w
Poznaniu.

ogół społeczeństwa: 100000/100000

540

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
Zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu
organizowanego we współpracy w Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Poznaniu pn. 'Młodość-Bezpieczeństwo-HIV'
oraz pokrycie kosztów uroczystości ogłoszenia wyników konkursu.

541

Edukacja przedstawicieli grup
OT1.CO1.CSb.Z2
zawodowych zajmujących się na
swoim terenie województwa
profilaktyką HIV/AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

542

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z
zakresu zwalczania AIDS i
zapobiegania HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Finansowanie
Pozostałe

liczba kampanii: 1

liczba odbiorców: 35

psycholodzy: 40/

OT1.CO1.CSb.Z2
organizacje pozarządowe: 2/1
Ogłoszenie konkursu pn. "Działania edukacyjne z zakresu
problematyki HIV/AIDS adresowane do osób zajmujących się
profesjonalnie tą tematyką". Wpłynęły dwie oferty. Wybrano do
realizacji projekt pt. "Przygotowanie edukatorów do realizacji
projektu edukacji rówieśniczej "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV" Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddział
Terenowy w Poznaniu. W ramach zadania wyszkolono i
wyposażono 48 młodzieżowych liderów zdrowia do prowadzenia
zajęćz młodzieżą z terenu woj. Wielkopolskiego z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS, którzy przeprowadzili 31 szkoleń dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 20 osób/każde.
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Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
9974,70

Planowana kwota: 5500,00
Wydatkowana kwota:
4423,70

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

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 48

Planowana kwota:
25000,00
Wydatkowana kwota:
23215,23

543

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z
zakresu zwalczania AIDS i
zapobiegania HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

OT1.CO2.CSc.Z1
Ogłoszenie konkursu pn. "Działania mające na celu wzmocnienie
działalności Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wpłynęła
jedna oferta. Wybrano do realizacji projekt pt. "Wzmocnienie
działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w
Wielkopolsce". W ramach zadania wykonano 552 testów
przesiewowych w kierunku HIV i zapewniono wsparcie około 530
osobom. Przeprowadzono 148 godzin poradnictwa
okołotestowego, 26 godzin poradnictwa psychologicznego dla 5
osób. Dwie osoby wzięły udział w szkoleniu dla doradców.
Wydrukowano i rozdysponowano 80 plakatów i 2700 ulotek,
wykupiono 8 ogłoszeń w prasie w terminie około 1.12.2012r.

organizacje pozarządowe: 1/1

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 530

544

Udział w pracach Europejskiej grupy
na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

OT4.CO1.CSa.Z1
Uczestnictwo Jarosława Cieszkiewicza, członka zespołu, w
pracach grupy w formie kontaktów droga elektroniczną.
Ponadto w dniach 23-24 kwietnia 2012r. w Berlinie odbyła się
konferencja '2nd Conference on Quality in HIV Prevention in the
European Region'; 'Improving Practice'. Celem tego
przedsięwzięcia było podsumowanie dotychczasowych działań,
wzmocnienie podmiotów zaangażowanych w zapobieganie HIV w
zakresie poprawy jakości prowadzonych przedsięwzięć oraz
umożliwienie interaktywnej wymiany doświadczeń .
i przykładów dobrych praktyk, modelowych rozwiązań oraz
narzędzi w tym zakresie.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1

liczba inicjatyw z udziałem Polski:
1

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
1551,47
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

52 592,61
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Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
13427,51

Data wygenerowania: 2013-09-03

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

545

Szkolenie dla studentów na temat
HIV, AIDS i chorób przenoszonych
drogą kontaktów seksualnych.
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/143
Warsztay nt. odpowiedzialności za własne zdrowie w zakresie HIV
i chorób przenoszonych drogą płciową oraz seminaria dla
studentów wydziału lekarskiego na temat kmunikacji
interpersonalnej lekarz-pacjent w zakresie wiedzy o HIV i
zachowań seksulanych.

liczba szkoleń/działań: 7
liczba odbiorców: 143
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
8000,00

546

Organizowanie stoisk edukacyjnych w
centrach handlowych i podczas festyn
ów
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO2.CSa.Z1
Organizacja stoisk edukacyjnych poelegała na udostepnianiu
materiałów edukacyjnych na temat profilaktyki HI/AIDS i chorób
przenoszonych drogą kontaktów seksualnych oraz na
przeprowadzaniu pogadanek edukacyjnych i instruktażu
prawidłowego stosowania prezerwatywy.

ogół społeczeństwa: 3000/3200

liczba odbiorców: 3200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
16000,00

547

Prowadzenie aktywnej akcji
informacyjnej w zakresie HI/AIDS pn.
"Tramwaj profilaktyczny"
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO2.CSa.Z1
Przeprowadzenie otwartej akcji edukacyjnej dla ogółu
spoleczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat
zagrożenia i profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych droga
kontaktów seksualnych, rozdawanie ulotek i prezerwatyw wśród
osób korzystających z przejazdów specjalnie wynajetym
zabytkowym tramwajem.

ogół społeczeństwa: 1000/1200

liczba odbiorców: 1200
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
inicjatyw - 5

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5500,00

548

Wydruk i dystrybucja ulotek i plakatów
na temat profilaktyki HIV/AIDS i
działalności punktów konsultacyjno-di
agnostycznych
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO2.CSa.Z1
Treść materiałów informacyjnych dotyczyła zagrożenia
zakażeniem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą
kontaktów seksulanych oraz znaczenia i możliwości wczesnego
wykrywania zakażenia.

ogół społeczeństwa: /5000

liczba odbiorców: 5000
nakład: 5000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

549

Uruchomienir dodatkowego,
tymczasowego punktu testowania w
kierunku HIV, HCV i VDRL
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT1.CO2.CSc.Z1
Tymczasowy punkt diagnostyczny działał przy Poradni Nabytych
Niedoborów Immunologicznych w Samodzielnym Publicznym
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w oparciu o
istniejące zasoby kadrowe i laboratoryjne.

ogół społeczeństwa: 1000/86

liczba laboratoriów: 1
liczba odbiorców: 86

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3500,00

550

Realizacja działania edukacyjnego pn.
"Dni Filmu Młodzieżowego" na temat
profilaktyki HIV
—————————————————
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

OT2.CO1.CSa.Z2
Inicjatywa edukacyjna polegająca na projekcji filmu o tematyce
HIV/AIDS dla młodziezy szkół ponadgimnazjalnych połączona z
stoiskami edukacyjnymi i szkoleniem nauczycieli szkół
zaangażowanych w projekt.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 600/650
pracownicy oświaty: 20/14
Razem: 620/664

liczba zrealizowanych projektów:
2
liczba odbiorców projektu: 664
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 10000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
14000,00

Razem:
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52 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

551

Dalszy rozwój Punktu-Konsultacyjno- OT2.CO2.CSa.Z1
Diagnostycznego prowadzonego
przez Stowarzyszenie Podwale
Siedem, Krajowe Centrum ds. AIDS i
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZO
Z.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

klienci PKD ich rodziny i bliscy: /1025
osoby aktywne seksualnie: /1025
osoby narażone na zakażenie HIV.:
/985
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: /981
Razem: /4016

552

Nawiązanie współpracy między
OT4.CO1.CSa.Z2
Stowarzyszeniem Podwale Siedem a
organizacją AIDS Hilfe w Dreźnie.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

kobiety w wieku prokreacyjnym
mężczyźni uprawiający seks z
mężczyznami
ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
osoby używające substancje
psychoaktywne
osoby żyjące z HIV/AIDS

Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 1023
liczba konsultacji: 1023
liczba wykonanych testów: 987
liczba wykrytych zakażeń HIV: 99
liczba wykrytych innych zakażeń:
89

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

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

0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

553

Dofinansowanie PKD Bydgoszcz
OT1.CO2.CSc.Z2
(Wydział Zdrowia KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)
—————————————————
Wydział Zdrowia KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ogół społeczeństwa

554

ankieta - analiza działań samorządów OT1.CO2.CSd.Z1
gminnych (144) na terenie
Województwa Kujawsko - Pomorskieg
o
—————————————————
Pełnomocnik Wojewody ds.
Uzależnień HIV i AIDS

Wojewódzki Zespół ds. Realizacji
Krajowego Programu HIV/AIDS

Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 9000,00

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

Razem:
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9 000,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

555

Organizacja konferencji informacyjnoszkoleniowej dla przedstawicieli
administracji rządowej,
samorządowej, organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów z terenu województwa
lubelskiego zajmujących się
problematyką HIV/AIDS.
—————————————————
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie

OT1.CO1.CSa.Z3
Zorganizowano 2-dniową konferencję informacyjno-szkoleniową
dla 35 osób - przedstawicieli instytucji i podmiotów
zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania
narkomanii oraz zapobiegania HIV/AIDS na terenie województwa
lubelskiego. Konferencja poświęcona była m.in. ocenie działań
podejmowanych w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds.
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
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Wspieranie działań profilaktycznych w OT1.CO1.CSa.Z3
zakresie problematyki HIV/AIDS
Szkolenia dla grup zawodowych : pracownicy służby zdrowia,
poprzez edukację wybranych grup
studenci medycyny, pracownicy socjalni, nauczyciele.
zawodowych i społecznych.
—————————————————
Proradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień MONAR w Lublinie,
TRiPDU' Powr z U" w Lublinie

557

Wspieranie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych na
terenie województwa lubelskiego,
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście.
—————————————————
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień MONAR w Puławach, Kat.
Stow. Pomocy Osobom
Potrzebującym AGAPE w Lublinie

OT1.CO2.CSc.Z3
Dofinansowanie działalności 2 Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV w Lublinie i w Puławach.

Finansowanie
Pozostałe

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

Planowana kwota:
15000,00
Wydatkowana kwota:
14000,00

pracownicy służby zdrowia, studenci
medycyny: 200/250
pracownicy socjalni i nauczyciele: /30
Razem: 200/280

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 230
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00

ogół społeczeństwa: 400/652

liczba podjętych działań/inicjatyw:
652

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
15000,00

Razem:

41 000,00
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Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

558

Abstynencja seksualna
najskuteczniejszą formą profilaktyki
HIV/AIDS - program metodami
aktywnymi dla młodzieży gimnazjalnej
- edycja II.
—————————————————
Organizacja pozarządowa

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie realizawane przez organizację pozarządową.
Prowadzono zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów - w 12
klasach przeprowadzono 48 godzin zajęć (3 gimnazja, 1 liceum).
Łącznie w zadaniu udział wzięło 191 uczniów.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/191

liczba szkoleń/działań: 48
liczba odbiorców: 191
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 2600,00
Wydatkowana kwota:
2600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 222,00

559

Nie przyjmuj zaproszenia od
nieznajomych. Prawda o AIDS.
Przekaż ją dalej.
—————————————————
Organizacja pozarządowa

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 360/372
W ramach zadania odbyły się: warsztaty dla opiekunów szkolnych
kół PCK, edukatorów i wolontariuszy; zrealizowano happeningi w
4 miastach woj. lubuskiego; przeprowadzono konkurs wiedzy o
HIV i AIDS.

liczba szkoleń/działań: 41
liczba odbiorców: 372
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 5600,00
Wydatkowana kwota:
5600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 3104,00

560

Profilaktyka HIV/AIDS wśród
OT1.CO1.CSa.Z3
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z 5 szkół
miasta Gorzowa Wlkp. VIII edycja
ponadgimnazjalnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
programu edukacyjnego.
—————————————————
Organizacja pozarządowa

młodzież powyżej 15 r.ż.: /367

liczba szkoleń/działań: 5
liczba odbiorców: 367
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 5600,00
Wydatkowana kwota:
5600,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
NGO: 330,00

561

Przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AID OT1.CO1.CSa.Z3
S
Zadanie polegało na przeprowadzeniu 48 godzin warsztatów
————————————————— edukacyjno - profilaktycznych.
Organizacja pozarządowa

młodzież powyżej 15 r.ż.

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

Planowana kwota: 4800,00
Wydatkowana kwota:
4800,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 640,00

562

Badania w kierunku HIV m.in. kobiet
planujących ciążę, kobiet ciężarnych.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

OT1.CO2.CSb.Z1
Apel Wojewody Lubuskiego do przedstawicieli szpitali
(dyrektorów, prezesów zarządów), ordynatorów oddziałów
położniczo-ginekologicznych, oddziałów noworodkowych,
pielęgniarek naczelnych o wykonywanie m.in. badań w kierunku
HIV.

lekarze ginekolodzy/położnicy
położne

563

Udostępnianie informacji na stronie
internetowej Wojewody Lubuskiego.
—————————————————
Wojewoda Lubuski

OT3.CO1.CSa.Z1
ich rodziny i bliscy
Na stronie internetowej Wojewody Lubuskiego zamieszczono
osoby zakażone HIV
informację o konkursach na zakładkę do książki oraz plakat
ogół społeczeństwa
promujący Światowy Dzień AIDS. Ponadto propagowano
Światowy Dzień AIDS oraz poinformowano o dniach testowania w
kierunku HIV. Do Kuratorium Oświaty oraz przedstawicieli
urzędów miast i gmin zajmujących się promocją zdrowia
przesłano informację o e-książce "Zapobieganie HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą płciową".
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba akcji/informacji: 5

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

564

Zespół ds. HIV/AIDS
OT5.CO1.CSb.Z2
zespoły wojewódzkie
————————————————— Udział pracownika Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w pracach
Wojewoda Lubuski
Zespołu Koordynującego realizację Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Lubuskim

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat
HIV/AIDS
—————————————————
Fundacja "Arka Nadziei", MSP
"Słyszę Serce", PTOZ Oddział
Terenowy w Łodzi, Łódzki Urząd
Wojewódzki w Łodzi

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2030/1910
Celem zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów więźniowie: 40/29
z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W ramach zadania
Razem: 2070/1939
przeprowadzono szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych,
studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych, młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz pomaturalnych,
osadzonych pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym,
młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Łódzka, studiującej młodzieży uczelni publicznych i
niepublicznych.

Finansowanie
Pozostałe

liczba szkoleń/działań: 146
liczba odbiorców: 1939
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

Razem:
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Planowana kwota:
63530,00
Wydatkowana kwota:
61722,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
Wojewoda: 61722,00
NGO: 2676,00
61 722,00

Data wygenerowania: 2013-09-03
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Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

566

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
Krakowie w spotkaniach dotyczących
tematyki HIV/AIDS organizowanych
przez instytucje zewnętrzne.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

OT1.CO1.CSa.Z2
1. W związku ze Światowym Dniem AIDS wystąpiono do
jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego
z pismem przypominającym o fakcie przyjęcia przez Radę
Ministrów Harmonogramu realizacji Krajowego Programy
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym
na lata 2012-2016. Ponadto zachęcano samorządy do aktywnego
włączenia się w realizację zadań zaplanowanych w aktualnej
edycji Programu oraz przekazano informację otrzymaną z KC ds
AIDS dotyczącą obchodów Światowego Dnia AIDS.
2. Udział w dwóch spotkaniach zorganizowanych przez KC ds
AIDS dotyczących Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS: 12 kwietnia - spotkanie w
zakresie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, 3 października - spotkanie
dla przedstawicieli powołanych Zespołów Wojewódzkich ds
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.
3. 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.
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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.

OT1.CO2.CSa.Z1
1. Aktualizacja materiałów na stronie internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
poprzez zamieszczenie informacji o powołanym przez Wojewodę
Małopolskiego Zespole ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim oraz informacji na temat leczenia
antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na
lata 2012-2016.
2. W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS rozdysponowano
materiały edukacyjne otrzymane z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologiczne w Tarnowie poprzez rozwieszenie plakatów i
rozłożenie ulotek celem pobrania przez pracowników urzędu, jak i
jego klientów.
————————————————— 3. Zaproszono do pracy w Zespole ds. realizacji Krajowego
Małopolski Urząd Wojewódzki
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim przedstawiciela Kuratorium Oświaty w
Krakowie, inicjatora reaktywowanego Wojewódzkiego Zespołu
Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
organizacje pozarządowe
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy oświaty

Wskaźnik dodatkowy 1: udział
przedstawicieli Wydziału Polityki
Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w 2
spotkaniach zorganizowanych
przez KC ds AIDS
Wskaźnik dodatkowy 2: wysłanie
pocztą elektroniczną informacji o
Krajowym Programie do 202
jednostek samorządowych
województwa małopolskiego

Planowana kwota: 400,00
Wydatkowana kwota: 62,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej,
klienci urzędu,
Wojewewódzki Zespół Wspierający
Szkoły Promujące Zdrowie

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 1417 wejść na stronę
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, zakładka
Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS
Wskaźnik dodatkowy 2:
współpraca z 7 przedstaw.
instytucji powołanymi do pracy w
Zespole ds realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS, rozwieszenie 2 plakatów
oraz rozłożenie 50 szt. ulotek
celem pobrania przez prac.
urzędu i jego klientów

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promocja na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, w
zakładce Zdrowie, Punktów
Konsultacyjno- Diagnostycznych
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki

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 2012 r.
odnotowano 1417 wejść w zakładkę Zdrowie, Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa

569

1. Powołanie lub włączenie się do
prac Wojewódzkiego Zespołu ds
realizacji Programu.
2. Współpraca z podmiotami
realizującymi Program.
3. Współpraca przy sporządzaniu
szczegółowego harmonogramu
rocznego pracy Zespołu oraz
sprawozdań z realizacji działań.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki

OT5.CO1.CSb.Z2
Krajowe Centrum ds. AIDS
1. Wojewoda Małopolski Zarządzeniem z dnia 16 października
realizatorzy Programu
2012 r. powołał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu
zespoły wojewódzkie
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
województwie małopolskim. Zespół został powołany na czas
realizacji harmonogramu tj. lata 2012-2016, a jego celem jest
zintegrowanie realizacji zadań określonych w wyżej wspomnianym
harmonogramie w województwie małopolskim.
2. Wystosowano pismo do członków Zespołu informujące o jego
powołaniu. W 2012 r. odbyły się 3 spotkania Zespołu. W skład
Zespołu wchodzą przedstawiciele 8 instytucji, w tym:
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego
Kuratorium Oświaty, Małopolskiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia, Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
HIV/AIDS w Krakowie, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień
"MONAR" w Krakowie, Fundacji na Rzecz Różnorodności
"Polistrefa" w Krakowie oraz Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krakowie, która jest koordynatorem pracy
Zespołu.
3. Współpraca przedstawicieli instytucji powołanych do pracy w
Zespole przy sporządzaniu szczegółowego harmonogramu
rocznego na rok 2013.

STRONA 223 z 263

Wskaźnik dodatkowy 1:
odnotowano 1417 wejść na stronę
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie, Krajowy
Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS

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

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 8
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 1

Planowana kwota: 120,00
Wydatkowana kwota:
101,80
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

164,00

Data wygenerowania: 2013-09-03
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HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

570

Włączenie się do Kampanii
OT1.CO1.CSa.Z1
organizowanych przez Krajowe
Umieszczenie na stronie www.mazowieckie.pl materiałów
Centrum ds. AIDS
kampanii "Fair Play Gram Fair, używam prezerwatyw".
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

571

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz
HIV/AIDS
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

OT1.CO1.CSa.Z2
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi skupionymi w
Forum Zdrowia działającym przy Wojewodzie Mazowieckim
(spośród 46 organizacji pozarządowych 7 działało w zakresie
tematyki HIV/AIDS). W 2012 roku w ramach Forum Zdrowia
zorganizowano 6 spotkań Forum, 2 imprezy plenerowe oraz
współorganizowano 2 imprezy plenerowe.
2. Udzielenie przez Wojewodę Mazowieckiego 4 patronatów dla
organizacji i instytucji działających w zakresie HIV/AIDS.
3. Udział przedstawiciela Wydziału Zdrowia w Komisji
Egzaminacyjnej cyklu szkoleń projektu "Polska Plus". Warsztaty
szkoleniowe były zorganizowane przez Zjednoczenie na rzecz
Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy".

organizacje pozarządowe: /7

572

Zorganizowanie
wykładów/spotkań/konferencji dla
przedstawicieli różnych grup
zawodowych dot. problematyki HIV/AI
DS
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

OT1.CO1.CSb.Z2
1. Zorganizowane wykładu dla dyspozytorów/ratowników
medycznych z zakresu udzielania pomocy w nagłych wypadkach
ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania w
przypadku ekspozycji zawodowej na zakażenia HIV (we
współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS).
2. Zorganizowanie spotkania na temat wybranych rządowych
programów zdrowotnych - wśród 8 prezentowanych wykładów 2
wykłady dotyczyły Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w województwie mazowieckim.

pracownicy ochrony zdrowia: /25
pracownicy socjalni: /88
administracja samorządowa: /52
Razem: /165
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: ok. 400
wejść na stronę
www.mazowieckie.pl

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 - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 165

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

573

Podjęcie dyskusji nt. usprawnienia
procesu informowania o możliwości
wykonania testu jak również samego
testowania w grupie kobiet w wieku
prokreacyjnym
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

OT1.CO2.CSb.Z1
1. Zwołanie i zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w województwie mazowieckim w dn. 20 września 2012 r. z
udziałem prof. dr hab. n. med. Magdaleny Marczyńskiej Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM,
ordynatora Oddziału XI (Zakaźny Pediatryczny) Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego w Warszawie oraz prof. dr. n. med. Tomasza
Niemca; doradcy ds. ginekologii i położnictwa w szpitalu
Medicover.
2. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
przedmiocie zapewnienia świadczeń zdrowotnych z zakresu
opieki okołoporodowej przez Wydział Kontroli Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego. W 2012 roku skontrolowano 45
podmiotów. Kontrola obejmuje m.in. kierowanie przez
ginekologów kobiet w ciąży na wykonanie testów w kierunku HIV i
HCV.

lekarze ginekolodzy/położnicy
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
członkowie zespołu i zaproszeni
goście: /20
Razem: /20

liczba odbiorców: 20

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

574

Podejmowanie działań w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu HIV/AIDS, w
tym obsługa organizacyjno-techniczna
Zespołu.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

OT5.CO1.CSb.Z2
Zwołanie i zorganizowanie 4 posiedzeń Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS w województwie mazowieckim. Spotkania poświęcone
zostały: profilaktytyce HIV/AIDS w czasie Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej EURO 2012 (przekazanie materiałów dot. propozycji
profilaktycznych w czasie turniejów do samorządów i mediów
lokalnych, udostępnienie Komendzie Wojewódzkiej Policji
materiałów dotyczących zapobiegania ekspozycji zawodowej na
choroby zakaźne przenoszone drogą krwi), testowaniu w kierunku
HIV kobiet w wieku prokreacyjnym, sprawom organizacyjnym.

Krajowe Centrum ds. AIDS: /1
realizatorzy Programu: /352
zespoły wojewódzkie: /26
Pozostałe osoby zaproszone: /9
Razem: /388

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 26
liczba opracowanych
harmonogramów i sprawozdań: 4

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

575

Udostępnianie informacji nt. placówek OT5.CO1.CSc.Z2
świadczących pomoc dla osób
Umieszczanie informacji nt. placówek świadczących pomoc dla
żyjących z HIV/AIDS
osób żyjących z HIV/AIDS na stronie www.mazowieckie.pl
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

podmioty realizujące Program na
poziomie gmin

Wskaźnik dodatkowy 1: 473
wejścia 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:
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0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Opolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

576

Opracowanie artykułu do lokalnej
prasy w związku z Światowym Dniem
AIDS
—————————————————
Wojewódzki Zespół ds.
realizacjiKrajowego Programu
Zwalczania AIDS o Zapobiegania
Zakażeniom HIV

OT1.CO1.CSa.Z1
W ramach wykonywania poszczególnych zadań przez członków
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, uzgodniono i
artykuł do prasy opracowała Przewodnicząca Zespołu.

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 - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

577

Utworzenie na stronie Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
zakładki nt. HIV/AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki

OT1.CO1.CSa.Z1
Na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została utworzona zakładka
obejmująca: Aktualności, Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Komunikaty i ogłoszenia

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 3
osoby podejmujące aktywność
liczba podmiotów realizujących
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby zadanie: 3
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby przed inicjacją seksualną

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

578

1)Współdziałanie w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zwalczania
AIDS o Zapobiegania Zakażeniom
HIV w organizacji Konkursu dla
młodzieży promującej bezpieczne zac
howania,
—————————————————
Urząd Wojewódzki w Opolu

OT1.CO1.CSa.Z2
Realizując zadania związane z wykonywaniem testów na HIV:
- wydrukowano na koszt Opolskiego Urzędu Wojewózkiego 30
kolorowych plakatów informujących o Opolskim Pinkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym oraz Dniu Testowania HIV,
- w ramach światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia,
wystawiono w holu urzędu wojewódzkiego flagę z symbolem
czerwonej kokardy jako wyraz solidarności z osobami chorymi na
AIDS.

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy mediów
środowiska opiniotwórcze

liczba programów oraz inicjatyw: 2
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: 30
kolorowych plakatów

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

579

Współudział w organizacji szkoleń
i warsztatów dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
przez zawarcie umów zleceń i
dofinansowanie wykładowców
prowadzących warsztaty

liczba szkoleń/działań: 10
liczba odbiorców: 950
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 13

Planowana kwota: 6100,00
Wydatkowana kwota:
6100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 6100,00

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.
Warsztaty/wykłady w poszczególnych szkołach były
wsółorganizowane z Pwoiatowymi Stacjami SanitarnoEpidemiologicznymi na terenie 10 powiatów. Wykładowcy
prowadzili również hapeningi oraz konkursy wiedzy o HIV/AIDS
uczetnicząc przy wręczaniu nagród dla zwyciężców oraz zostały
zoorganizowane warsztaty dla 14 pielęgniarek medycyny
————————————————— szkolnej.Uczestnicy warsztatów/wykładów potwierdzali swój udział
Opolski Urząd Wojewódzki
na listach obecności a sposób prowadzenia zajęć oceniali w
odpowiednich ankietach. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 936
uczniów oraz 14 pielęgniarek medycyny szkolnej
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580

Zakup nagród dla laureatów
konkursów związanych tematycznie
z HIV/AIDS

OT1.CO1.CSa.Z3
młodzież powyżej 15 r.ż.
Z budżetu Wojewody Opolskiego wydzielono kwotę 4 100 zł na
zakup nagród dla zwycięzców w konkursach wiedzy o HIV/AIDS.
W eliminacjach do ośmiu konkursów wiedzy oraz jednego
————————————————— konkursu plastycznego wzięło udział ponad 2 tysiące młodziezy, a
Opolski Urząd Wojewódzki
eliminacje zostały przeprowadzone przez pracowników 8
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidmiologicznych. Zakończenie
konkursów zostało połączone z warsztatami/szkoleniami dla
młodzieży. Nagrodami rzeczowymi były: MP4, MP3, klawiatury i
myszki do komterów, Pendraiwy oraz aparat fotograficzny. Przy
wręczaniu nagrów udział brał przedstawiciel Wojewody
Opolskiego, członkowie zarządów powiatów oraz dyrekcje szkół.
W kilku przypadkach zakończenie konkursów zostało połączone z
występami artystycznymi miejscowych szkól muzycznych oraz
udziale miejscowych mediów.

liczba szkoleń/działań: 11
liczba odbiorców: 2200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 4100,00
Wydatkowana kwota:
3176,98
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 3176,00
PIS: 0,00

581

Współudział w organizacji działań
edukacyjnych więźniów
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 42

Planowana kwota: 800,00
Wydatkowana kwota:
800,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 800,00

OT2.CO1.CSa.Z1
Na prośbę dyrektora Zakładu Karnego w Opolu dofinansowaliśmy
zjęcia dla 42 więźniów z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. zajęcia
zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników oraz
pracownika socjalnego zakładu karnego. To działanie wpisało się
w szeroko pojętą profilaktykę prowadzoną wśród więźniów.

osoby pozbawione wolności: 60/42

Razem:
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10 076,98

Data wygenerowania: 2013-09-03

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

582

Włączenie się do kampanii społecznej
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

OT1.CO1.CSa.Z1
Włączenie się w kampanie społeczną dot. przeciwdziałania
narkomanii wsród młodzieży. Ponadto dystrybucja broszur, ulotek
o tematyce HIV, AIDS, dystrybucja prezerwatyw wsród studentówkrótkie pogadanki.

583

Finansowanie
Pozostałe

osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne): /250
młodzież szkolna
Razem: /250

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

Umieszczenie na stronie internetowej OT1.CO2.CSa.Z1
PUW w Rzeszowie, informacji na
temat profilaktyki HIV/AIDS
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

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

584

Cykl konferencji dla pracowników
ochrony zdrowia
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

lekarze ginekolodzy/położnicy: 50/100
położne: 50/100
pracownicy szpitali i przychodni: /500
Razem: 100/700

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

585

Współpraca z partnerami tworzącymi OT2.CO1.CSa.Z2
Zespół ds. Zapobiegania Zakażeniom Współpraca na bieżąco w ramach potrzeb, realizowanych zadań
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

osoby aktywne seksualnie: 100/100
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 100/100
Razem: 200/200

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

OT1.CO2.CSb.Z1
Współpraca z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób
zakaźnych (postępowanie w wypadku ekspozycji zawodowej na
zakażenie wirusem HIV)

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Podlaski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

586

Aktualizacja strony internetowej
OT1.CO1.CSa.Z2
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego działania edukacyjno-informacyjne w zakkresie HIV/AIDS
o charakterze edukacyjnoinformacyjnym w zakkresie HIV/AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy ochrony zdrowia

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

587

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV
/AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

młodziez ponadgimnazjalna woj.
podlaskiego: 300/300

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

588

Wspieranie konkursu MAT-Miłość
OT1.CO1.CSa.Z2
Akceptacja Tolerancja
Konkurs na wykonanie piosenki skierowany do młodzieży
————————————————— ponadgimnazjalnej
Podlaski Urząd Wojewódzki

pracownicy oświaty: 20/
młodziez ponadgimnazjalna woj.
podlaskiego: 500/
Razem: 520/

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

589

Przekazywanie informacji
dotyczących problematyki HIV/AIDS
jednostkom samorządu terytorialnego
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa
jednostki samorzadu terytorialnego

OT1.CO1.CSa.Z2
Współudział w organizacji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
HIV/AIDS skierowanej do mlodziezy ponadgimnazjalnej woj.
podlaskiego

OT1.CO2.CSa.Z1
Przekazywanie drogą elektroniczą informacji dotyczacych
problematyki HIV/AIDS otrzymywanych z Krajowego Centrum
ds.AIDS (e- kontra)
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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

590

Udział w pracach Wojewódzkiego
OT1.CO2.CSa.Z1
Zespołu ds. Realizacji Krajowego
zadania wynikające z ustaleń podczas spotkań roboczych
Programu Zapobiegania Zakażeniom Wojewódzkiego Zespołu
HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

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
Razem:
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Data wygenerowania: 2013-09-03

Pomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

591

Ekspozycja informacyjna -edukacyjna, OT1.CO1.CSa.Z1
gazetki ścienne, przekazywanie
informacji do mediów
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Gdańskim

ogół społeczeństwa: /1854

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

592

Olimpiada, pogadanki profilaktyczne, OT1.CO1.CSa.Z1
—————————————————
PCK w Malbork

młdzież gimnazjalna z terenu miasta
Malborka: /300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1802,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 1200,00

593

Realizacja warsztatów edukacyjnoOT1.CO1.CSa.Z1
informacyjnych , rozpowszechnianie
materiałów informacyjnoedukacyjnych, program pracy ulicznej
partyworking, kontynuacja działalności
istniejącego systemu ( punkty
informacyjne)
—————————————————
Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii
Uzależnień w Sopocie,fundacja
Pomorski Dom Nadziei,SANEPI,
Stowarzyszenie ,, Czyste Dzwięki"

mieszkańcy sopotu, turyści, osoby
bezdomne,studenci, klienci dys: /10

Planowana kwota:
102500,00
Wydatkowana kwota:
102500,00
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: 102500,00
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594

Rozpowszechnienie wiedzy na temat OT1.CO1.CSa.Z1
HIV/Aids uświadomienie zagrożeń
jakie niesie zjawisko HIV/AIDS prze
organizowanie olimpiad ,
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Słupsku

Młodzież szkolna z wszystkich
poziomów kształecenia powiatu Słub:
/29

595

Udzielanie informacji na tematy HIV / OT1.CO1.CSa.Z1
Aids, dystrybucja ulotek , szkolenia
—————————————————
Gmina Ustka , Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii w Słupsku

Osoby aktwyne seksualnie , ogół
społeczeństwa: /1060

596

V Miejsko -Powiatowa Olimpiada z
OT1.CO1.CSa.Z1
wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Uczniowski Klub Sportowy Fitness
LO4w Słupsku

Szkoły ponadgimnazjalne z terenu
powiatu i miasta Słupska

597

Zajęcia edukacyjne w szkołach
OT1.CO1.CSa.Z1
dotyczące profilaktyki,
—————————————————
Zakład Oświaty Gminy Kościerzynie

osoby przed inicjacją seksualną: /489

598

edukacja środowiska lokalnego
OT1.CO1.CSa.Z1
poprzez organizowanie pikników
,Światowego dnia AIDS,zajęcia
edukacyjne w szkołach organizowanie
quizów, teatraliów, edukacja kobiet
—————————————————
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Koscierzynie

ogół społeczeństwa: /3000
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1500,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00

Planowana kwota: 1200,00
Wydatkowana kwota:
1200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 1000,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00

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

599

Konkurs Małych Form Teatralnych ,,
OT1.CO1.CSa.Z2
O Życiu decydują chwile "
—————————————————
Starostwo Powiatowe w St. Gdańskim
, szkoły

pracownicy oświaty: /7
Uczniowie ponadgimnazjalnych
szkół: /34
Razem: /41

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2682,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
2682,00

600

Dwu dniowe zajęcia z młodzieżą ,,
OT1.CO1.CSa.Z3
Bądź Bezpieczny w Dobie HIV/
AIDS" wykonanie 2 tys. sztuk ulotek
—————————————————
Starostwo Powiatowe w St. Gdańskim
, szkoły

Uczniowie ponadgimnazjalnych
szkół: /1140

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
Starostwo Powiatowe:
2000,00

601

Edukacyjno - profilaktyczny program ,, OT1.CO1.CSa.Z3
Porozmawiajmy o Aids"
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Człuchowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /1630
młodzież powyżej 15 r.ż.: /2155
Razem: /3785

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 200,00
PIS: 200,00
Urząd Miasta: 300,00
Urząd Gminy: 300,00

602

Festyn prozdrowotny
OT1.CO1.CSa.Z3
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Człuchów

ogół społeczenistwa: /1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1400,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1000,00
Urząd Miasta: 200,00
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603

Festyny, konkursy dystrybucja
OT1.CO1.CSa.Z3
materiałów informacyjnych ,
pogadanki,
—————————————————
Urząd Gminy w Pruszczu Gdański,
szkoły

ogół społeczenistwa w tym młodzież
gimnazjalana: /2048

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

604

IV Powiatowa Olimpiada Wiedzy o
OT1.CO1.CSa.Z3
uzależnieniach oraz HIV / AIDS
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Człuchów

młodzież powyżej 15 r.ż.: /349

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
PIS: 150,00
Starostwo Powiatowe:
300,00
Urząd Miasta: 50,00

605

Konkurs wiedzy o HIV/ Aids,
OT1.CO1.CSa.Z3
pogadanki profilaktyczne,ulotki
informacyjne,organizowanie w szkole
,, Dni Profilaktyki i Zdrowia "
—————————————————
Publiczne Gimnazjum w Starym Targu

Uczniowie gimnazjum

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

606

Konkursy, pogadanki, dystrybucja
OT1.CO1.CSa.Z3
materiałów informacyjnych,filmy udział
w Światowym dniu AIDS
—————————————————
Szkoły powiatu Tczewskiego

Uczniowie gimnazjum i
ponadgimnazjalnych szkół: /1000

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

607

Narady i szkolenia dla pedagogów,
OT1.CO1.CSa.Z3
nauczycieli i pielęgniarek środowiska
szkolnego, służb mundurowych
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Człuchów

pracownicy nauczania ,
pielęgniarki,pracownicy służb
mundurowych: /100
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
PIS: 1600,00
Starostwo Powiatowe:
700,00
Urząd Miasta: 700,00

608

Opracowanie szkolnego projektu
OT1.CO1.CSa.Z3
edukacyjnego z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS wraz z realizacją w
środowisku szkolnym
—————————————————
polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej oddział terenowy w
Śłupsku

młodzież powyżej 15 r.ż.: /60

609

Organizacja narad i konkursów
OT1.CO1.CSa.Z3
wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Gdańskim

mlodzież gimnazjalna,
ponadgimnazjalna, nauczyciele ,
pielęgniar: /388

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

610

Organizacja narad i konkursów
OT1.CO1.CSa.Z3
wiedzy o HIV/AIDS
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Gdańskim

mlodzież gimnazjalna,
ponadgimnazjalna, nauczyciele ,
pielęgniar: /388

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

611

Podejmowanie tematyki HIV/AIDS na OT1.CO1.CSa.Z3
lekcjach szkolnych ,gazetki szkolne
,konkursy wiedzy o HIV/Aids ,
projekcje filmu ,,Żyj bez ryzyka AIDS"
—————————————————
Szkoły powiatu Malborskiego

Uczniowie gimnazjum i
ponadgimnazjalnych szkół, rodzice i
nauczy: /1064

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

612

Pogadanki na temat HIV /Aids
OT1.CO1.CSa.Z3
informacje, wystawy konkursy
plastyczne, małe formy teatralne,filmy
o tematyce profilaktycznej,
—————————————————
Szkoły powiatu Chojnickiego

Uczniowie gimnazjum i
ponadgimnazjalnych szkół, rodzice i
nauczy: /2748

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1500,00
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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Planowana kwota: 3100,00
Wydatkowana kwota:
3100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - inne
Urząd Miasta: 2000,00

613

Powiatowa olimpiada wiedzy o HIV/
OT1.CO1.CSa.Z3
AIDS, organizacja wystawy plakatów,
pogadanki na temat HIV /AIDS ,
zajęcia edukacyjne,
—————————————————
Szkoły powiatu Kwidzyńskiego,
Urzedy Gmin, Urząd Miasta Kwidzyn

Uczniowie gimnazjum i
ponadgimnazjalnych szkół, rodzice i
nauczy: /4345

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
Urząd Miasta: 42000,00
Urząd Gminy: 875,00

614

Powiatowy Konkurs Małych Form
OT1.CO1.CSa.Z3
Teatralnych pod hasłem ,,NIE DAJ
SZANSY AIDS "
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Tczewie ,
Starostwo Powiatowe w Tczewie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /21
młodzież powyżej 15 r.ż.: /21
Razem: /42

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2689,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
1889,00
Urząd Miasta: 800,00

615

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,
OT1.CO1.CSa.Z3
Moje Zycie ,moja pasja, mój wybór"
—————————————————
Gmina Człuchów ,PSSE w
Człuchowie

młodzież poniżej 15 r.ż.: /200
młodzież powyżej 15 r.ż.: /26
Razem: /226

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
70000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 700,00

616

Prowadzenie profilaktycznej
OT1.CO1.CSa.Z3
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu
narkomanii, zagrożenia HIV
—————————————————
Centrum Profilaktyki Uzależnień w
Malborku

Młodzież szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych :
/577
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
23419,44

617

Przeprowadzenie w klasach
OT1.CO1.CSa.Z3
pogadanek i zajęć dotyczących
profilaktyki HIV/ AIDS
—————————————————
Szkoły powiatu Kościerskiego

uczniowei szkól w Kościerzynie: /1248

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

618

Przeprowadzenie warsztatowych
OT1.CO1.CSa.Z3
zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy
nt. HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

młodzież poniżej 15 r.ż.: /103

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1827,40
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 27,00
Urząd Miasta: 1800,00

619

Szkolne programy profilaktyczne
OT1.CO1.CSa.Z3
,pogadanki , konkursy
—————————————————
Szkoły powiatu Słupskiego

Młodzież szkolna z wszystkich
poziomów kształecenia : /288

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

620

Warsztaty dla młodzieży, rodziców,
OT1.CO1.CSa.Z3
zwiększenie dostępności do informacji
o HIV/ Aids oraz o chorobach
przenoszonych drogą
płciową,realizacja projektu ,,
Pozytywni - nie II
www.pozytywnie.hekko.pl,Prowadzeni
e Punktu Konsultacyjnego dla
Młodzieży Uzależnionej , Małe formy
teatralne
—————————————————
Starostwo Powiatowe w St. Gdańskim
, Urząd Gminy szkoły

ogól społeczeństwa St Gdańskiego :
/2750

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
700,00
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

621

Wystawy plastyczne związane
OT1.CO1.CSa.Z3
tematycznie z HIV /Aids, moduły
szkoleniowe , konkursy
plastyczne,powszechny dostęp do
materiałów informacyjnych,
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Lęborku ,
Urząd Gminy szkoły Powiatu
Lęborskiego

Uczniowie gimnazjum i
ponadgimnazjalnych szkół, rodzice i
nauczy: /2847

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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622

X Powiatowy Konkurs Małych Form
OT1.CO1.CSa.Z3
Teatralnych dot .profilaktyki
uzależnień oraz HIV / AIDS
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Człuchów

młodzież poniżej 15 r.ż.: /51
młodzież powyżej 15 r.ż.: /43
Opiekunowowie młodzieży : /14
Razem: /108

Planowana kwota: 5250,00
Wydatkowana kwota:
5250,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 1900,00
Starostwo Powiatowe:
700,00
Urząd Miasta: 1100,00
Urząd Gminy: 950,00

623

Zakupiono ulotki , informacje na temat OT1.CO1.CSa.Z3
, wirus HIV i jak go uniknąć, udział w
kampaniach ogólnopolskich,
prowadzenie zajęć informacyjnych w
szkołach
—————————————————
Gmina Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych , Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej ,szkoły
powiatu Kartuskiego

Osoby aktwyne seksualnie , ogół
społeczeństwa: /2942

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

624

Określenie zachowań bezpiecznych i OT1.CO1.CSa.Z4
ryzykownych, uświadomienie
młodzieży o zagrożeniach z
wiązanych z zakażeniem się HIV /
AIDS - konkursy profilaktyczne
—————————————————
Zespoły Szkól w gminy Kępice

Uczniowie gimnazium, szkoły
podstawowej w Kępicach: /378

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

625

Konferencja z mediami lokalnymi OT1.CO2.CSa.Z1
artykuły i audycje tematyczne
—————————————————
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Człuchów

ogół społeczenistwa

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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626

Porady udzielane przez : prawnika,
OT1.CO2.CSa.Z1
psychologa, socjoterapeutę ,kuratora,
psychologa,terapeutę uzależnień,
specjalistę ds przemocy
—————————————————
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w
Choincach

ogół społeczenistwa

627

Udzielanie porad i pomocy
OT1.CO2.CSa.Z1
psychologiczno- pedagogicznej
dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka
—————————————————
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Nowym Dworze
Gdańskim

Uczniowie gimnazjum i
ponadgimnazjalnych szkół, rodzice i
nauczy: /439

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

628

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 oświatowych.
—————————————————
Grono pedagogiczne, pielegniarki
szkolne , PSSE w Gdyni

Młodzież szkolna z wszystkich
poziomów kształecenia

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

629

Realizacja kampanii informacyjnej dot. OT2.CO1.CSa.Z2
tematyki HIV / AIDS skierowanej do
studentów ,, Bezpieczne Gruchane "
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Osoby podejmujące aktywność
seksualną: /700

630

Anonimowe i bezpłatne testowanie
OT2.CO2.CSa.Z1
krwi w kierunku nosicielstwa HIV oraz
wymiana igieł i strzykawek
—————————————————
Powiatowa Stacja sanitarno Epidemiologiczna w gdyni oraz
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzaleznienia w Gdyni

Osoby aktwyne seksualnie , ogół
społeczeństwa : /226

631

Streetworking - Euro 2012
OT2.CO3.CSb.Z1
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Osoby podejmujące aktywność
seksualną: /12235
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
39210,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
5302,04
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 102,00
Urząd Miasta: 5200,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1800,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10170,57
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 190,00
Urząd Miasta: 0,00

632

Grupa terapeutyczna dla osób
OT3.CO1.CSa.Z1
seropozytywnych
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /10

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10741,39
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 201,00
Urząd Miasta: 10540,00

633

Konferencja naukowa z okazji 1
OT3.CO1.CSa.Z1
Grudnia Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Gmina Gdańsk, Uniwersytet Gdański ,
Fundacja Pomorski Dom Nadziei,
Klinika Chorób Zakaźnych
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego w

pracownicy ochrony zdrowia,
pracownicy oświaty, pracownicy : /80

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2982,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
Urząd Miasta: 2982,00

634

Konsultacje psychologiczne dla osób OT3.CO1.CSa.Z1
seropozytywnych
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV: /20

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10233,40
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 333,00
Urząd Miasta: 9900,00

635

Turnus terapeutyczny -rehabilitacyjny OT3.CO1.CSa.Z1
dla osób seropozytywnych i ich bliskic
h
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

ich rodziny i bliscy: /3
osoby zakażone HIV: /15
Razem: /18

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10932,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 5732,00
Urząd Miasta: 5200,00

636

Analiza prowadzonych działań na
OT5.CO1.CSb.Z2
terenie województwa, monitorowanie
realizacji programów , analiza
prowadzonych działań w zakresie
zadań HIV / AIDS
—————————————————
Pomorski Urząd Wojewódzki

zespoły wojewódzkie: /1

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

637

Koordynacja i monitoring zadań
OT5.CO1.CSc.Z1
realizowanych w zakresie
Zapobiegania HIV / AIDS
—————————————————
Gmina Miasta Gdańska - Urząd
Miejski w Gdańsku

realizatorzy Programu: /1
zespoły wojewódzkie: /1
Razem: /2

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

STRONA 246 z 263

324 741,24

Data wygenerowania: 2013-09-03

Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

OT1.CO1.CSa.Z1
Udział w kampanii społecznej pt. "FAIR PLAY" - przekazanie
informacji nt. kampanii podczas ogranizowanej konferencji
skierowanej do służb interwencyjnych i mundurowych
zaangażowanych w obsługę EURO 2012.

Finansowanie
Pozostałe

638

Udział w kampanii multimedialnej
realizwoanej przez Krajowe Centrum
ds. AIDS
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

639

Konferencja dotycząca zakażeń
OT1.CO1.CSa.Z3
żółtaczką typu B, C oraz HIV,
Konferencja nt. "Dziecko z żółtaczką w szkole"
skierowana do pedagogów szkolnych
i nauczycieli
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

pedagodzy szkolni, nauczyciele:
80/61

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 61

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
739,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

640

Szkolenie podwyższające kwalifikacje
służb interwencyjnych w tym"
"Bezpieczne EURO 2012"
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

pracownicy służb interwencyjnych,
funkcjonariusze policji: 250/359

liczba podmiotów realizujących
zadanie: 359

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
4020,65
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

OT1.CO1.CSa.Z3
Konferencja nt. "HIV/AIDS - współczesne problemy i wyzwania"
dskierowan do pracowników służb interwencyjnych i
funkcjonariuszy policji

służby interwencyjne i mundurowe:
320/359
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

641

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS - OT1.CO1.CSa.Z4
jest problem czy go nie ma ?"
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

pracownicy socjalni, personel
medyczny, nauczyciele: 30/37

liczba odbiorców: 37

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
1078,02
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

642

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS - OT1.CO1.CSa.Z4
jest problem czy go nie ma?"
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

pedagodzy. pracownicy socjalni,
personel medyczny: 30/24

liczba odbiorców: 24
Wskaźnik dodatkowy 1:

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
740,45
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

643

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS - OT1.CO1.CSa.Z4
jest problem czy go nie ma?"
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/21
pedagodzy. personel medyczny:
20/24
Razem: 40/45

liczba odbiorców: 45

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
739,00
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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644

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS
OT1.CO1.CSa.Z4
nie wybiera , ty możesz"
warsztaty skierowane do młodzieży licealnej
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 25/34

liczba odbiorców: 34

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
411,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

645

Warsztaty edukacyjne nt. "HIV/AIDS
OT1.CO1.CSa.Z4
nie wybiera, ty możesz"
Warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki oraz dróg zakażeń
————————————————— HIV skierowane do młodzieży licealnej
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

młodzież powyżej 15 r.ż.: 20/22

liczba odbiorców: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
400,00

646

Prowadzenie działu HIV/AIDS w
ramach strony internetowej Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej Ślaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

647

Przekazywanie informacji o
OT1.CO2.CSb.Z2
możliwości bezpłatnego testowania
podczas szkoleń, konferencji dla
lekarzy ginekologów, lekarzy POZ,
położnych z zakresu tematyki HIV/AID
S.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

lekarze ginekolodzy/położnicy
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
położne

liczba odbiorców: 120

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

648

Szkolenie z zakresu postępowanie
OT3.CO2.CSb.Z2
poekspozycyjnego - informacje
przekazywane podczas
organizowanych konferencji i szkoleń.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy socjalni
służby mundurowe

liczba szkoleń: 3
liczba przeszkolonych osób: 428

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

OT1.CO2.CSa.Z1
ogół społeczeństwa
Strona zawiera podstawowe informacje z zakresu aspektów
prawnych , epidemiologicznych, wiedzy merytorycznej, ninformacji
prasowych z zakresu HIV/AIDs. ponadto przedstawia możliwości
leczenia , wykonywania testów, adresy instytucji działających w
zakresie profilkatyki i leczenia HIV/AIDS.
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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

649

Opracowywanie gromadzonych
OT5.CO1.CSa.Z2
danych dotyczących sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS w
Polsce, z uwzględnieniem
województwa śląskiego.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

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

650

Przygotowanie szczegółowych
OT5.CO1.CSb.Z2
założeń realizacji Programu w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. HIV/AIDS
obejmującego zasięgiem
województwo śląskie.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

realizatorzy Programu
zespoły wojewódzkie

651

Opracowywanie gromadzonych
OT5.CO1.CSc.Z3
danych dotyczących sytuacji
epidemiologicznej z zakresu zakażeń
HIV i zachorowań na AIDS w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem
województwa śląskiego w celu
wykorzystania do realizacji Programu
Zapobiegania HIV/AIDS w
województwie śląskim.
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

zespoły wojewódzkie

liczba formalnie powołanych
zespołów: 1

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

Razem:

STRONA 251 z 263

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

8 128,32

Data wygenerowania: 2013-09-03

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

652

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Organizacja Świętokrzyskich Dni Profi OT1.CO2.CSa.Z1
laktyki
—————————————————
organizacja pozarządowa

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana
ogół społeczeństwa: 1000/1100

Finansowanie
Pozostałe

liczba odbiorców: 1100
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
organizacji-6
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
osób zrzeszonych w tych
organizacjach-105
Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
0,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

653

Kampanie medialne, akcje
informacyjne, dystrybucja materiałów
edukacyjnych - w ciągu całego
okresu sprawozdawczego
—————————————————
Warmińsko-Mazurskie Centrum
Zdrowia Publicznego w Olsztynie

OT1.CO2.CSc.Z3
ogół społeczeństwa
Organizowane konkursy szkolne organizowane przez pielegniarki 135.000
szkolne. Przekazanie materiałów edukacyjnych , koszulek
sportowcom do klubów sportowych. Udział pracowników w
imprezie masowej -"Kortowiada 2012". W utworzonym punkcie
informacyjnym pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Centrum
Zdrowia Publicznego w Olsztynie przeprowadzali konkursy na
temat wiedzy o HIV/AIDS dla studentów z atrakcyjnymi
nagrodami, tj. koszulkami, torbami z nadrukiem strony
internetowej www.aids.gov.pl. Praca w punkcie polegała także na
inicjowaniu rozmów ze studentami. Ponadto pracownicy Centrum
chodzili po terenie, na którym odbywała się impreza i rozdawali
ulotki oraz pakiety edukacyjne, kalendarze, broszurki, pakiety
edukacyjne. Podczas akcji rozdano ok. 2000 ulotek Punkt
informacyjny znajdował się w atrakcyjnym miejscu, odwiedzanym
przez dużą liczbę osób. Był widoczny z daleka dzięki banerowi, na
którym widniało hasło ,,Baw się bezpiecznie";. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Akcję
uatrakcyjniała obecność maskotki ,,Kropelki krwi".

654

Akcje informacyjno-edukacyjnych dla
młodzieży szkół gimnazjalnych i pona
dgimnazjalnych.
—————————————————
Warmińsko-Mazurskie Centrum
Zdrowia Publicznego w Olsztynie

OT1.CO2.CSd.Z2
młodzież poniżej 15 r.ż.
Przekazywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, koszulek i młodzież powyżej 15 r.ż.
toreb z nadrukiem do placówek oświatowych i podmiotów
osoby podejmujące aktywność
leczniczych, klubów sportowych.
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne)
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby przed inicjacją seksualną
rodzice
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
4905,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba podjętych działań/inicjatyw:
21
liczba podmiotów podejmujących
działania: 21
liczba odbiorców: 5000

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

Razem:

4 905,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

655

Włączenie się Wydziału Polityki
Społecznej Urzędu w realizację X
edycji wojewódzkiego konkursu pod
hasłem "Młodość, bezpieczeństwo,
HIV", skierowanego do uczniow szkół
gimnazjalnych województwa
wielkopolskiego. .
—————————————————
Wielkopolski Urzad Wojewódzki w
Poznaniu

OT1.CO1.CSa.Z1
Podobnie jak w latach ubiegłych Wojewoda Wielkopolski objął
patronatem konkurs dla gimnazjalistów dotyczący profilaktyki
HIV/AIDS. Zakupiono nagrody i wyróżnienia dla laureatów oraz
dla szkół, które przygotowały finalistów w ww. konkursie.
Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu.

656

Kontynuacja i rozwój modułów
szkoleniowych (edukacyjnoprofilaktycznych) ukierunkowanych na
grupy docelowe.
—————————————————
Organizacja pozarządowa
stowarzyszenie - wybrana drogą
zamówień publicznych

20.1.2.5.OT1.CO1.CSa.Z3
ogół społeczeństwa
Zadanie polegało na zorganizowaniu czterech jednodniowych
służby mundurowe
szkoleń w zakresie "HIV a bezpieczeństwo", przeznaczonych dla
funkcjonariuszy policji z województwa wielkopolskiego oraz Straży
Miejskiej Miasta Poznania. Szkolenia zostały przeprowadzone
przed odbywajacymi się w Poznaniu meczami z okazji EURO
2012.

657

Poprawa jakości i dostępności do
diagnostyki zakażeń HIV dla osób
narażonych na zakażenie HIV.
—————————————————
Organizacja pozarządowa wybrana w
drodze konkursu ofert.

20.1.2.5.OT2.CO2.CSa.Z1
Zadanie polegało na wsparciu Punktu Konsultacyjno
Diagnostycznego w Poznaniu. W czasie realizacji zadania z usług
Punktu skorzystalo 370 mieszkańców Wielkopolski, w tym 150
beneficjentów, dzieki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Klientom umożliwiono wykonanie badań
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV, oraz zapewniono
wsparcie w postaci doradztwa okołotestowego i pomocy
psychologicznej. Rezultatem zadania w okresie od 20.08.2012 r.
do 15.12.2012 r,oprócz zapewnienia mieszkańcom Wielkopolski
dostepu do anonimowego i bezpłatnego wykrywania zakażeń
wirusem HIV, było dostarczenie wiedzy na temat możliwych dróg
zakażenia oraz sposobów minimalizowania zachowań
ryzykownych.

Finansowanie
Pozostałe

uczniowie szkół gimnazjalnych
województw wielkopolskiego

klienci PKD ich rodziny i bliscy
osoby aktywne seksualnie
osoby narażone na zakażenie HIV.
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
pracownicy PKD
mieszkańcy województwa
wielkopolskiego po ukończeniu 18 r.
życia
ochrona zdrowia ok 200 mieszkańców
województwa wielkopolskiego,
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Planowana kwota: 3341,00
Wydatkowana kwota:
3341,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Planowana kwota: 8800,00
Wydatkowana kwota:
8800,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 370
liczba konsultacji: 150
liczba wykonanych testów: 150

Planowana kwota: 3200,00
Wydatkowana kwota:
3200,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

658

Kontynuacja i poszerzanie oferty
programowej dla osób zakażonych
HIV w zakresie kształtowania postaw
samoakceptacji, zrozumienia oraz
akceptacji w środowisku osób najbliżs
zych.
—————————————————
Organizacja pozarządowa wybrana w
drodze konkursu ofert.

20.1.2.5.OT3.CO1.CSa.Z2
osoby zakażone HIV: 23/23
Wg sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego:
1) głównym celem i rezultatem zadania była poprawa jakości życia
23 osób żyjących z HIV oraz ich bliskich,( 5 kobiet, 18 mężczyzn,
średnia wieku 33 lata), 2) u 8 osób zastosowano interwencja
terapeutyczną (1-2 godziny spotkań), 3) pozostałe 15 osób
uczestniczyło w terapii realizowanej w wymiarze od 3-16 godz.
spotkań, 4) długość terapii uzależniono od indywidualnych
potrzeb, 5) zdecydowano o zmniejszeniu liczby osób objetych
wsparciem w ramach programu, na rzecz zwiększenia ilości
godzin oferowanego wsparcia, 6) zrealizowano łącznie 113 godzin
spotkań.

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:
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28 341,00

Data wygenerowania: 2013-09-03

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS NA ROK 2012

Lp.

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

Opis

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Finansowanie
Pozostałe

659

HIV i AIDS w pytaniach i odpowiedzia
ch
—————————————————
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Warszawie Oddział
Terenowy w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
Zadanie adresowane było do młodzieży z województwa
zachodniopomorskiego. W ramach projektu prowadzone były
warsztaty na temat HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą
płciową oraz zasad bezpiecznego seksu. Warsztaty służą
podniesieniu poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie
mogą za sobą nieść przygodne kontakty seksualne oraz
przekazywaniu informacji o rodzaju i sposobach stosowania
środków minimalizujących ryzyko zakażenia HIV i innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/100
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/100
Razem: 200/200

liczba szkoleń/działań: 8
liczba odbiorców: 200
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 3600,00
Wydatkowana kwota:
3600,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 3081,00
NGO: 300,00

660

Warsztaty dotyczące profilaktyki HIV/
AIDS
—————————————————
Zachodniopomoski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
Celem warsztatów było przekazanie rzetelnej wiedzy na temat
postępowania w razie zagrożenia zakażenia wirusem HIV oraz
zapoznanie z zasadami antykoncepcji mechanicznej.

studenci: 50/50

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 50
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 4

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

661

Warsztaty szkoleniowe. Zastosuj wied
zę.
—————————————————
Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w
Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z3
Celem programu była profilaktyka HIV/AIDS prowadzona poprzez
szkolenia, kierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
Ponadto szkoleniami zostali objęci również studenci, nauczyciele,
pedagodzy, oraz specjaliści z zakresu przedmiotu wychowania w
rodzinie. 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 przeprowadzili wykwalifikowani
edukatorzy. Podsumowaniem warsztatów był przegląd sztuk
teatralnych pod hasłem "Porozmawiajmy o AIDS".

młodzież poniżej 15 r.ż.: 300/378
młodzież powyżej 15 r.ż.: 300/378
studenci: /465
nauczyciele: /36
Razem: 600/1257

liczba szkoleń/działań: 57
liczba odbiorców: 1257
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 2000,00
Wojewoda: 8000,00
NGO: 1300,00

662

Bezpieczna jazda. Profilaktyka na 4 k
ołach
—————————————————
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Warszawie Oddział
Terenowy w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z4
Projekt jest oryginalnym sposobem edukacji społecznej o
istniejącym ryzyku zakażenia wirusem HIV oraz złamania
stereotypów o osobach żyjących z HIV. W ramach zadania
autobus ze specjalistami zatrzymywał się w miejscowościach
jednego z wybranych do projektu powiatów. W czasie postoju
autobusu było można uzyskać poradę od specjalisty, informacje o
punktach anonimowego testowania, pobrać stosowne ulotki
i materiały edukacyjne a także wziąć udział w konkursach.
Realizowany był na terenie powiatu drawskiego.

mieszkańcy jednego z powiatów
liczba szkoleń/działań: 4
województwa zachodniopomorskiego: liczba odbiorców: 1000
1000/1000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 5000,00
NGO: 460,00
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663

Nakręćmy się na życie bez HIV
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z4
Konkurs na spot dotyczący problemu HIV/AIDS, którego
przedmiotem było nakręcenie krótkiego spotu dotyczącego
problemu HIV/AIDS. Celem konkursu było podniesienie poziomu
wiedzy w tym zakresie wsród młodzieży
ponadgimnazjalnej.Konkurs został rozstrzygnięty 1 grudnia 2012
r. w Światowy Dzień AIDS.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/65

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 65
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 11

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
1226,40
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

664

Plakatujemy gimnazja. Wiemy o AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

OT1.CO1.CSa.Z4
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu dowolną techniką
rysowaną przedstawiającego np. krótką scenkę sytuacyjną wraz z
hasłem z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. Głowną nagrodą w
konkursie był druk zwycięskiego plakatu i jego dystrybucja w
szkołach gimnazjalnych z terenu województwa
zachodniopomorskiego. Konkurs był organizowany w ramach
Miedzynarodowgo Dnia Pamięci Zmarłych na AIDS , który jest
obchodzony co roku w trzecią niedzielę maja od 1984 r. i ma na
celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS wśród
uczniów szkół gimnazjalnych.

liczba szkoleń/działań: 1
liczba odbiorców: 1000
liczba podmiotów realizujących
zadanie: 10

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
934,20
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

665

Profilaktyka ryzykownych zachowań
OT1.CO1.CSb.Z2
————————————————— Szkolenie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS - zajęcia warsztatowe
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

pracownicy ochrony zdrowia: /90

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 90

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
440,55
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

666

Co wiesz o HIV/AIDS? W PCK w
Świnoujściu dowiesz się wiecej...
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż
Zachodniopomorski Oddział
Okręgowy w Szczecinie

OT1.CO2.CSa.Z3
Funkcjonowanie punktu informacyjnego w Świnoujściu wydaje się
uzasadnione, ponieważ umożliwia to mieszkańcom Świnoujścia i
okolic uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat możliwej pomocy w
sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem HIV lub zachorowania na
AIDS. Na terenie miasta Świnoujście i okolic nie funkcjonuje
żaden punkt informacyjny HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 100/34

liczba punktów : 1
liczba odbiorców: 34
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkół korzystających z punktu 11
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
rozdanych materiałów 1500

Planowana kwota: 6250,00
Wydatkowana kwota:
6250,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 6250,00
NGO: 1629,00

667

Test w kierunku HIV - odpowiedzialne
macierzyństwo
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

OT1.CO2.CSc.Z3
Zadanie obejmowało anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań
wykrywających zakażenia HIV wśród kobiet w ciąży oraz
planujących ciąże, a także mężczyzn potencjalnych ojców. Uczy
odpowiedzialności za dziecko w kontekście podejmowanych
decyzji, w tym ryzykownych zachowań związanych z możliwością
zakażenia HIV. Dodatkowo poprzez dystrybucję ulotek dotarło do
dużej części społeczeństwa celem propagowania anonimowego i
bezpłatnego testowania a-HIV.

ogół społeczeństwa: 500/500
męzczyźni heteroseksualni w wieku
18-39 lat: 150/123
kobiety ciężarne: 300/268
Razem: 950/891

liczba podjętych działań/inicjatyw:
1

Planowana kwota: 9940,00
Wydatkowana kwota:
8967,62
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 8967,00
NGO: 2500,00
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668

Świadoma w pracy dbam o zdrowie
edycja 2012
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU" w Szczecinie

OT2.CO1.CSa.Z1
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
lubrukantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia:
HIV/AIDS i STI.

kobiety prostytuujące się: 110/120

liczba zrealizowanych projektów:
1
liczba odbiorców projektu: 120
liczba rozdystrybuowanych
materiałów edukacyjnoinformacyjnych: 500

669

Nic o nas bez nas - wsparcie dla osób
seropozytywnych
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA
DU"

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.

ich rodziny i bliscy: 60/20
osoby zakażone HIV: 60/128
Razem: 120/148

liczba szkoleń: 1
Planowana kwota:
liczba akcji/informacji: 23
13400,00
liczba uczestników szkoleń: 41
Wydatkowana kwota:
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
13400,00
osób korzystających z konsultacji
Wsparcie z innych źródeł:
80
pozafinansowe - kadra
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
pozafinansowe - wolontariat
uczestników obozu rehabilitacyjno
inne: 1500,00
- intergracyjnego 27
Wojewoda: 13400,00
NGO: 540,00
Sponsor prywatny: 7960,00

670

Mam HIV. Jak im to powiedziec?
—————————————————
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Warszawie Oddział
Terenowy w Szczecinie

OT3.CO1.CSa.Z6
ich rodziny i bliscy: 75/75
Zadaniem projektu było opracowanie publikacji dla młodzieży oraz osoby zakażone HIV: 75/75
osób dorosłych wspierającej w przedstawianiu prawdy najbliższym Razem: 150/150
osobą. Publikacja podpowiada jak zaakceptować przedstawioną
prawdę i gdzie szukać pomocy. Broszura ma pokazać rzetelną
wiedzę na temat HIV/AIDS oraz psychologiczne wsparcie
zmierzające do podjęcia właściwych kroków.
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liczba tytułów: 1
nakład: 150

Planowana kwota: 9000,00
Wydatkowana kwota:
9000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
inne: 1700,00
Wojewoda: 9000,00
NGO: 500,00
Sponsor prywatny: 550,00

Planowana kwota: 4810,00
Wydatkowana kwota:
4810,00
Wsparcie z innych źródeł:
Wojewoda: 4810,00
NGO: 500,00

671

Spotkanie Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

OT5.CO1.CSb.Z2
Podsumowanie działań zespołu za rok 2012:
1) Wybór zarządu Zespołu:
- Przewodnicząca - Małgorzata Kłys - Rachwalska,
- Zastępca Przewodniczącej Zespołu - Jagoda Gzyl,
2) Opracowano regulamin pracy Zespołu,
3) Zgodnie z ustaleniami na stronie ZUW powstała zakładka
Zespołu, która jest w trakcie rozbudowy.- przygotowano
informacje w zakresie ogólnej wiedzy o HIV, prezentacje Power
Point - Ogólna wiedza HIV, z możliwością wykorzystania przez
nauczycieli podczas lekcji. Zakładka będzie aktualizowana na
bieżąco (http://www.szczecin.uw.gov.pl/type=article&action=view&
id=2722).
4) Zapoznanie członków Zespołu z zasadami funkcjonowania
Punktów Konsultacyjno - Diagnostycznych w tym szczegółowe
omówienie działalności i problemów PKD w Szczecinie,
prezentacja multimedialna Renaty Opieli.
5) Nakreślono plan działania w zakresie HIV/AIDS na rok 2013:
- Koordynacja edukacji młodzieży oraz współpraca w tym zakresie
z Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
- Zorganizowanie konferencji dla starostów i burmistrzów
poświęconej tematyce HIV/AIDS,
- Zespół zwróci się do Krajowego Centrum ds. AIDS z prośbą o
udostępnienie informacji dotyczących realizowanych działań
profilaktyki HIV/AIDS z terenu województwa
zachodniopomorskiego,
- Współpraca z NFZ w zakresie realizacji Rozporządzenia
dotyczącego testowania w kierunku HIV kobiet w ciąży
-opracowanie oraz wydanie ulotek i plakatówinformacyjnych dla
pacjentek,
- Zwrócenie uwagi na problem laboratoriów diagnostycznych
dotyczący procedury testowania HIV.

Krajowe Centrum ds. AIDS: 1/1
realizatorzy Programu: 16/16
zespoły wojewódzkie: 1/1
Razem: 18/18
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liczba formalnie powołanych
zespołów: 1
liczba podmiotów
współpracujących w realizacji
Programu: 16
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:

61 628,77

