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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds.
AIDS

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

1

Przeprowadzenie ogólnopolskiej
kampanii społecznej z zakresu
HIV/AIDS/STI z użyciem optymalnych
kanałów komunikacji
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

W zakresie realizacji działań edukacyjno-informacyjnych
skierowanych do ogółu społeczeństwa, przeprowadzono kolejną
edycję kampanii pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będącą
kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r. Grupą
docelową kampanii był ogół społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem osób w podziale na wiek: 18-34 lata oraz 35-49
lat. Działania kampanijne zostały przeprowadzone w 2 etapach.
Etap I został zrealizowany w dniach od 16-30.06.2021 r. Celem
kampanii na tym etapie było wzmocnienie wiedzy, odczarowanie
mitów i przybliżenie kolejnych faktów na temat wirusa HIV,
choroby AIDS oraz innych STIs. Kampania prowadzona była w
mediach społecznościowych (Facebook/Instagram) oraz poprzez
ekspozycję plakatów kampanijnych na zewnętrznych tablicach
informacyjnych tzw. Citylightach, umieszczonych głównie na
przystankach komunikacji miejskiej, ale też w najbardziej
uczęszczanych miejscach miast, takich jak pasaże handlowe czy
deptaki (500 nośników w 12 województwach, z wyjątkiem
województw: lubuskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i
warmińsko-mazurskiego). Etap II został zrealizowany w dniach:
18.11-08.12.2021 r. Termin ten został wybrany celowo, aby
wzmocnić przekaz związany z Europejskim Tygodniem
Testowania (ETT): 19-26.11.2021 r. i obchodami z okazji
Światowego Dnia AIDS: 1 grudnia. W drugim etapie uwaga
została poświęcona przede wszystkim zagadnieniom związanym z
profilaktyką farmakologiczną HIV/AIDS:
• PrEP - profilaktyka przed narażeniem na zakażenie HIV,
• PEP – profilaktyka po narażeniu na zakażenie HIV,
• profilaktyka wertykalna - zapobieganie przeniesienia zakażenia
HIV z zakażonej matki na dziecko w czasie ciąży, porodu i
podczas karmienia piersią,
• leczenie antyretrowirusowe (ARV).

2

Działalność biura
Wydatki bieżące związane ze sprawnym funkcjonowanie biura
————————————————— oraz prawdłowym wykonywaniem wszystkich powierzonych
Krajowe Centrum ds AIDS
zadań.
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Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
liczba kampanii: 1
osoby podejmujące aktywność
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami)
osoby przed inicjacją seksualną
osoby powyżej 50 r.ż.
kobiety w wieku prokreacyjnym
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
partnerzy kobiet planujących ciążę lub
w ciąży

Planowana kwota:
550000,00
Wydatkowana kwota:
578556,03

inni

Planowana kwota:
3357000,00
Wydatkowana kwota:
3468920,46

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
podmiotów - 1

3

Szkolenia certyfikacyjne na doradców
prowadzących poradnictwo
okołotestowe w zakresie HIV/AIDS
oraz szkolenia skierowane dla
pracowników medycznych,
pracowników laboratoriów i centrów
krwiodawstwa, prelegentów,
nauczycieli, pedagogów, realizatorów
KP, studentów oraz innych grup
zawodowych w kontekście
problematyki HIV/AIDS
—————————————————
organizacje pozarządowe

Kontynuując zadania związane z rozwojem i wzmocnieniem
systemu szkoleń oraz popularyzowaniem informacji na temat
HIV/AIDS/STIs, rozpoczęte w latach poprzednich, w 2021 r.:
1. we współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Zdrowotnej
„JEDEN ŚWIAT”, przeprowadzono szkolenie certyfikacyjne na
doradców, upoważniające do prowadzenia poradnictwa
okołotestowego w zakresie HIV/AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową a także szkolenie
dla doradców, którzy mieli terminowe certyfikaty (tzw. prolongata
certyfikatu). W tym roku,
ze względu na pandemię, po raz pierwszy w historii, szkolenie dla
doradców odbyło się w większości zdalnie, za pośrednictwem
platformy ZOOM. Na szkolenie certyfikacyjne przyjęto 30 osób,
do egzaminu zostało ostatecznie dopuszczonych 29 osób. W
trakcie egzaminu pisemnego odpadła 1 osoba, egzaminu ustnego
nie zdały 4 osoby. Ostatecznie certyfikat uzyskały 24 osoby. W
prolongacie wzięły udział 4 osoby, 2 z nich zrezygnowały, w ich
miejsce przyjęto 2 inne z listy rezerwowej. Wszystkie osoby zdały
egzamin.
2. we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i
Administracji, zrealizowano szkolenia w postaci webinariów,
mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu
HIV/AIDS
dla pracowników służb interwencyjnych: Policji, Straży Pożarnej i
Straży Granicznej. Od września do listopada 2021 r., za
pośrednictwem platformy ZOOM, przeprowadzono łącznie 11
spotkań, po 5,5 godziny każde, podczas których przeszkolono w
sumie 600 osób.

pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy oświaty
pracownicy socjalni
pracownicy służb mundurowych
pracownicy służb ratunkowych
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele instytucji lub
organizacji tworzących i realizujących
system szkoleń i certyfikacji

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 624

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
139236,74
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Działania służące zwiększeniu
dostępności do informacji z zakresu
problematyki HIV i AIDS oraz chorób
przenoszonych drogą płciową
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Wydatki związane z opracowaniami merytorycznymi, pracami
ekspertów przygotowującymi materiały w formie publikacji
niezbędnych do realizacji działań profilaktycznych,
recenzentów, wykładowców itp. oraz dla osób wspierających
działania podejmowane w ramach realizacji
Harmonogramu Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.

specjaliści/eksperci

liczba obszarów tematycznych: 5

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

5

Przygotowanie lub wznowienie, druk i Przygotowanie materiałów zarówno dla indywidualnego odbiorcy
dystrybucja materiałów zawierających jak i instytucji, które prowadzą działania edukacyjne skierowane
treści profilaktyczno-edukacyjne z
do różnych grup społecznych i zawodowych.
zakresu problematyki HIV/AIDS oraz
chorób przenoszonych drogą płciową
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba tytułów publikacji: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: nakład 140000

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
136553,00
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6

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

Kontynuacja zadań realizowanych od wielu lat przez organizacje
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
pozarządowe.
pracownicy PKD
Na dzień 31.12.2021 r. działało w Polsce 28 punktów
konsultacyjno–diagnostycznych (PKD) wykonujących anonimowo i
bezpłatnie badania w kierunku HIV wraz z poradnictwem
okołotestowym. W PKD obowiązuje elektroniczna ankieta, która
jest wypełniana przez doradcę podczas rozmowy z klientem.
Zbierane są w niej dane demograficzne oraz dane dotyczące
ryzykownych zachowań klienta, powodów wykonania badania itp.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (stan bazy na dzień
6.02.2022 r.) do PKD zgłosiło się 28 646 osób, u 447 osób
wykryto zakażenie HIV, wśród których niemal 18% stanowiły
osoby narodowości innej niż polska. W PKD wykonano 9 179 tzw.
testów szybkich. Wśród osób, które wykonały w PKD test w
kierunku HIV (28 423 osób ), 33% stanowiły kobiety, a 67% –
mężczyźni. Z kolei wśród osób, u których wykryto zakażenie HIV,
znaczącą większość stanowili mężczyźni, bo aż 89,5% (kobiety
10,5%). Spośród tej grupy mężczyzn 57% miało kontakty
seksualne wyłącznie z mężczyznami. Powodem wykonania testu
były w większości przypadków ryzykowne kontakty seksualne
(95%). Ciążę jako powód wykonania testu zadeklarowało 160
kobiet, co stanowi niecałe 1,7% kobiet, u których wykonano test
na HIV we wskazanym okresie.

liczba PKD: 28
liczba klientów PKD: 28
liczba konsultacji: 28
Wskaźnik dodatkowy 1: wyniki
dodatnie - 447

Planowana kwota:
1454000,00
Wydatkowana kwota:
1451158,96
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Zakup testów przesiewowych dla
punktów konsultacyjnodiagnostycznych, w których
wykonywane są anonimowo i
bezpłatnie testy w kierunku HIV
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Zakup testów diagnostycznych w tym testów potwierdzenia
obecności przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi
upośledzenia odporności typu HIV-1, HIV-2 do laboratoriów, które
wykonują badania dla pacjentów z punktów konsultacyjno –
diagnostycznych (PKD), działających w oparciu o umowy zawarte
z Krajowym Centrum ds. AIDS.
Aktualnie Krajowe Centrum ds. AIDS współfinansuje działalność
28 punktów PKD.
Badania będą prowadzone w punktach, które wykonują
diagnostykę na bazie wybranych przez siebie laboratoriów.
Wskazane przez punkty laboratoria przekażą do Krajowego
Centrum ds. AIDS zamówienia na określone testy
diagnostyczne, które zostaną do nich dostarczone zgodnie z
podpisanymi umowami.

liczba PKD: 28
liczba klientów PKD: 28
liczba konsultacji: 28

Planowana kwota:
320000,00
Wydatkowana kwota:
286181,13
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pracownicy PKD
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

8

Finasowanie pracy Telefonu Zaufania Kontynuacja zadań realizowanych od wielu lat przez organizacje
AIDS
pozarządowe.
—————————————————
organizacje pozarządowe

9

Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce na
lata 2017-2021
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

osoby podejmujące ryzykowne
liczba projektów/programów: 1
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości)
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby pozbawione wolności
ofiary gwałtów
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
populacje kluczowe
migranci
osoby z zaburzeniami psychicznymi
osoby o nieuregulowanej sytuacji
socjalno – prawnej (osoby
nieubezpieczone, bezdomni)

Celem Głównym Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa
osoby leczone antyretrowirusowo
Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem
(ARV)
HIV w Polsce” jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS,
poprzez zapewnienie dostępu do leczenia ARV i diagnostyki
specjalistycznej. Realizacja Programu polityki zdrowotnej Ministra
Zdrowia będzie prowadzona za pośrednictwem ośrodków
referencyjnych. Program obejmuje m.in. zakup leków ARV, testów
diagnostycznych do monitorowania leczenia oraz szczepionek dla
dzieci matek HIV+.
Na dzień 31 grudnia 2021 r.:
- leczeniem ARV objętych było 14 489 pacjentów, w tym 92
dzieci (do 18 roku życia) zakażonych HIV i chorych na AIDS
(według sprawozdań z ośrodków leczących),
- profilaktyką wertykalną objętych było 73 pacjentów (kobiety w
ciąży) i 34 noworodków,
- profilaktyką poekspozycyjną objętych było 189 osoby.
Profilaktyka wertykalna i poekspozycyjna nie wchodzi w całkowitą
liczbę pacjentów.
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liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 22
liczba odbiorców: 14

Planowana kwota:
120000,00
Wydatkowana kwota:
141653,00

Planowana kwota: 3900000
00,00
Wydatkowana kwota:
382732329,42
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Realizacja projektów i programów mię
dzynarodowych
—————————————————
Krajowe Centrum ds. AIDS

Program INTEGRATE - Krajowe Centrum ds. AIDS, uczestniczyło populacje kluczowe
jako partner wiodący w trzech pakietach roboczych programu, w
tym w pakiecie WP8, jako jego wicelider:
1. Pakiet 5 (WP5): Integrating testing and linkage to care of
STIs/HIV/HCV/TB.
2. Pakiet 6 (WP6): Monitoring and evaluation to HIV, HCV and
STIs testing and linkage to care.
3. Pakiet 8 (WP8): Capacity building.
W ramach pakietów WP5 i WP6, Krajowe Centrum ds. AIDS
(wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH)
wzięło udział w działaniach pilotażowych, wspierających działania
nad wykrywalnością HIV, wzw, gruźlicy i zakażeń przenoszonych
drogą płciową w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania oraz
w działaniach mających na celu wzrost wykorzystania narzędzi
służących testowaniu, a następnie utrzymaniu pacjenta w leczeniu
przez placówki świadczące usługi medyczne.
W ramach pakietu WP8, eksperci Centrum opracowali dokument
pt. Development of Regional Workshops for capacity building on
integrated HIV, STIs, viral hepatitis and TB testing, będący
podsumowaniem trzech warsztatów regionalnych INTEGRATE
(Warszawa, Rzym, Tallinn – wirtualnie) oraz zawierający
rekomendacje dotyczące budowania zdolności państw UE w
zakresie zintegrowanego podejścia do zapobiegania i kontroli HIV,
wirusowemu zapaleniu wątroby, zakażeniom przenoszonym drogą
płciową i gruźlicy.
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Świadczenie usług programistycznych 1) Świadczenie usług programistycznych i konsultacji
————————————————— dotyczących systemu informatycznego o nazwie "System do
Krajowe Centrum ds AIDS
obsługi bazy monitorującej Harmonogram realizacji Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV".
2) Świadczenie usług programistycznych, serwisowych i
konsultacji dotyczących systemu informatycznego o nazwie
"System ankiet PKD".
3) Pokrycie kosztów utrzymania portalu internetowego
http://www.hiv-aids.edu.pl .
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Monitoring mediów
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi, przez wyspecjalizowaną
————————————————— firmę, codzienny monitoring prasy drukowanej i internetowej
Krajowe Centrum ds. AIDS
(strony informacyjne) w zakresie tematyki HIV/AIDS i zakażeń
przenoszonych drogą płciową.
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liczba partnerów zagranicznych:
33

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
27377,62

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS

raport/informacja z bazy: 3

Planowana kwota:
50000,00
Wydatkowana kwota:
42678,00

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

liczba publikacji/artykułów: 22113
Wskaźnik dodatkowy 1: tytuły
prasowe - 803

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Badanie pt. Ewaluacja realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2017–2021.
—————————————————
Krajowe Centrum ds AIDS

Oceniając Krajowy Program opracowany na lata 2017–2021,
eksperci uznali, że ma on istotne znaczenie w kontekście
zapobiegania i walki z epidemią HIV/AIDS. Doceniono go za
wyznaczenie kierunków działań oraz ich koordynację przez jeden
centralny podmiot (Krajowe Centrum ds. AIDS), co gwarantowało
jego spójność i efektywność. Krajowy Program na lata 2017–2021
oceniony został jako dobrze skonstruowany, obejmujący szerokie
spektrum zagadnień i konsultowany z różnymi instytucjami oraz
środowiskami. Bardzo doceniano wysoki poziom leczenia osób z
HIV i chorych na AIDS, zgodny z międzynarodowymi standardami.
Jednym z problemów wpływających na prowadzone działania, a
tym samym na osiągane rezultaty, skuteczność i efektywność
działań był fakt, że problematyka HIV/AIDS jest coraz rzadziej
obecna w dyskursie publicznym, choć temat pozostaje aktualny i
ważny. Zdaniem badanych jest to niebezpieczna tendencja,
ponieważ może dawać złudne przekonanie, że problem HIV/AIDS
nie istnieje. Z tego względu istnienie Krajowego Programu i
działania prowadzone w jego ramach uznawano za bardzo ważne
w kontekście zdrowia publicznego. Za szczególnie ważne
uznawano działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym,
ponieważ profilaktykę uważano za kluczową dla ograniczenia
rozprzestrzeniania się zakażeń HIV (większa świadomość
potencjalnie przekłada się na mniej zachowań ryzykownych).
Respondenci dostrzegali silną zależność między nakładami
finansowymi a możliwościami ich działania, co z kolei – ich
zdaniem – przekłada się na rezultaty (większy zasięg kampanii
informacyjnej, więcej grup odbiorców, większa świadomość
zagadnień związanych z HIV/AIDS). Na realizację działań w
ostatnim okresie znacząco wpłynęłą także pandemia COVID-19:
zamknięte były punkty konsultacyjno-diagnostyczne, ograniczone
zostały też zaplanowane działania edukacyjno-informacyjne: brak
dostępu do szkół, uczelni, pubów, dyskotek, odwołane imprezy,
koncerty itp. W związku z tym część działań nie odbyła się w
ogóle, niektóre próbowano przenieść on-line (np. zajęcia w
szkołach), jednak nie wszędzie było to możliwe.

osoby żyjące z HIV/AIDS
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
populacje kluczowe
klienci PKD, ich rodziny i bliscy
pracownicy PKD
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

liczba badań: 1
liczba raportów: 1

Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
121617,00

Razem:
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Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Finansowanie

Prowadzenie działań edukacyjnych
adresowanych do kadr
uczestniczących w realizacji zadań z
zakresu przeciwdziałania narkomanii
w tym opracowywanie i
upowszechnianie materiałów
informacyjno–edukacyjnych
dotyczących profilaktyki i leczenia
osób uzależnionych oraz zagrożeń
związanych z zakażeniami HIV, HCV i
HBV oraz chorób przenoszonych
drogą płciową wśród osób
stosujących substancje
psychoaktywne.

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” w 2021
r. kontynuował swoją działalność. Oferta telefonu skierowana była
do osób z problemem narkomanii: osób nadużywających
substancji psychoaktywnych, uzależnionych oraz ich bliskich. Do
zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy
udzielanie informacji na temat systemu leczenia i adresów
konkretnych placówek, informowanie o przepisach prawnych
związanych z narkomanią a przede wszystkim udzielanie porad i
wsparcia psychologicznego. Telefon jest czynny codziennie, w
godzinach 16.00-21.00. W 2021 r. udzielono w nim 1725 porad,
ok. 5 porad dziennie.

ogół społeczeństwa
liczba odbiorców: 1725
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele towarzystw naukowyc
h
specjaliści/eksperci
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji pozarządo
wych
psycholodzy
terapeuci

Planowana kwota:
90000,00
Wydatkowana kwota:
90000,00

W dniach 7-8 grudnia odbyła się XVI Konferencja programów
redukcji szkód w Warszawie zorganizowana przez Biuro oraz
MONAR Kraków. Wzięli w niej udział przedstawiciele Fundacji
Prekursor, Fundacji Salida, oraz JUMP Warszawa, którzy
podzielili się doświadczeniami pracy własnych placówek. O
redukcji szkód w Amsterdamie opowiedziała pracowniczka
holenderskiej organizacji De Regenboog Groep, AMOK, gdzie
przebywa także wielu Polaków. W konferencji również wzięła
udział przedstawicielka Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, która przedstawiła
o wyniki badań prowadzonych przez instytucję. Ze względu na
ograniczenia związane z pandemią, wydarzenie odbyło się w
trybie hybrydowym; została zapewniona transmisja online,
podczas której można było zadawać pytania.

pracownicy PKD
liczba odbiorców: 40
pracownicy socjalni
pracownicy programów redukcji szkód

Planowana kwota:
47250,00
Wydatkowana kwota:
47250,00

Pozostałe

—————————————————
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii
15

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

Razem:
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137 250,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Ministerstwo Zdrowia - Główny Inspektorat
Sanitarny

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

16

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

17

18

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

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

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

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

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

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

Zebrano Szczegółowe Sprawozdania z wykonania zadań
określonych harmonogramie realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przekazane
przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych,
opracowane w ramach Krajowego Programu w 2021 r.

Propagowanie materiałów informacyjni-edukacyjnych
wydawanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS za pośrednictwem
korespondencji elektronicznej Departamentu
Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic do
koordynatorów stacji wojewódzkich zajmujących się
propagowaniem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.

Opracowano oraz opublikowano w Elektronicznej Bazie
Monitoringowej Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji z realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS za rok 2021.
Zebrano Roczne Harmonogramy realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przekazane
przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych,
opracowane w ramach realizacji Krajowego Programu na 2022 r.
W opraciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na
lata 2022-2026 przygotowano roczny harmonogram realizacji
Programu na rok 2022.
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pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

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

19

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

Aktualizowanie strony internetowej urzędu, publikowanie postów
edukacyjnych w zakresie najnowszych informacji dotyczących
wiedzy o HIV/AIDS (m.in. zagadnienia prawne, epidemiologia,
profilaktyka.
Zebranie zagadnień tematycznych przez krajowego koordynatora
Programu z ramienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego na
szkolenie dla przyszłych doradców pracujących w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których wykonuje się
bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV zorganizowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.

ogół społeczeństwa
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
realizatorzy Programu

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

Popularyzacja informacji o wydarzeniach i działaniach w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS kierowanej do ogółu odbiorców,
podejmowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Główny
Inspektorat Sanitarny wśród Jednostek Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
Przekazywanie informacji dot. profilaktyki HIV/AIDS do
wojewódzkich koordynatorów programu.
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Białystok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

20

Ekspozycja plakatów przygotowanych Ekspozycja plakatów przygotowanych do kampanii "Czy wiesz
do kampanii "Czy wiesz że..."
że..." w siedzibie WSSE.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /100

liczba kampanii: 1

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

21

Opracowanie i przesłanie pism
zachęcających do realizacji działań w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS w tym
obchodów Światowego Dnia AIDS,
Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych
na AIDS.
—————————————————
WSSE i 14 PSSE woj. podlaskiego

Opracowanie i przesłanie do placówek medycznych, oświatowych
i instytucji samorządowych pism zachęcających do realizacji
działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w tym obchodów
Światowego Dnia AIDS, Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na
AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia: /69
pracownicy oświaty: /280
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /15
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14

Wskaźnik dodatkowy 1: liczna
odbiorców 378

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

22

Opracowanie i upowszechnianie
przez media społecznościowe i strony
internetowe informacji dotyczących
HIV/AIDS w tym obchodów
Światowego Dnia AIDS i Światowego
Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS,
konkursu na komiks, kampanii Czy
wiesz że...
—————————————————
WSSE i 14 PSSE woj. podlaskiego

Opracowanie i upowszechnianie przez media społecznościowe i
strony internetowe informacji dotyczących HIV/AIDS w tym
obchodów Światowego Dnia AIDS i Światowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS, konkursu na komiks, kampanii Czy wiesz że...

ogół społeczeństwa: /44980
przedstawiciele mediów: /5

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców 44985

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

23

Organizacja etapu powiatowego
Organizacja etapu powiatowego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HI o HIV/AIDS.
V/AIDS.
—————————————————
PSSE w wWysokiem Mazowieckie,
PSSE w Sejnach

pracownicy oświaty: /9
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/461

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 470

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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24

Dystrybucja i rozdawnictwo
Dystrybucja i rozdawnictwo materiałów oświatowo zdrowotnych
materiałów oświatowo zdrowotnych
dotyczących HIV/AIDS.
dotyczących profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE i 14 PSSE woj. podlaskiego

uczniowie szkół podstawowych: /300
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/300
pracownicy ochrony zdrowia: /100
pracownicy oświaty: /190
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /14

Wskaźnik dodatkowy 1: materiały
przekazane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS

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

25

Emisja spotu edukacyjnego
promującego testowanie w kierunku
HIV.
—————————————————
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /10000

liczba imprez: 128

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Wojewoda: 12000,00

26

Działania edukacyjne skierowane do
Działania edukacyjne skierowane do uczniów szkoły
uczniów szkoły ponadpodstawowej.
ponadpodstawowej.
—————————————————
PSSE w Grajewie

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/22

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbuorców 22

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

27

Organizacja stoisk informacyjnych
Organizacja stoisk informacyjnych podczas imprez masowych.
podczas imprez masowych.
Prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz
Prowadzenie edukacji w zakresie
rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych.
profilaktyki HIV/AIDS oraz
rozdawnictwo materiałów oświatowozdrowotnych.
—————————————————
PSSE w Augustowie, Zambrowie,
WSSE w Białymstoku

ogół społeczeństwa: /1700
uczniowie szkół podstawowych: /150

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców 1850

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

28

Poradnictwo metodyczne i
Poradnictwo metodyczne i merytoryczne kierowane do
merytoryczne kierowane do
realizatorów programu.
realizatorów programu.
—————————————————
PSSE w Łomży

pracownicy ochrony zdrowia: /25

Wskaźnik dodatkowy 1: 10 porad

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

Emisja spotu edukacyjnego promującego testowanie w kierunku
HIV. Spot emitowany był w TVP Oddział Białystok w ramach
obchodów Światowego Dania Pamięci o Zmarłych na AIDS oraz
Światowego Dania AIDS. Spot wyemitowano 128 razy.
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29

Sporządzenie harmonogramu
Sporządzenie harmonogramu realizacji Krajowego Programu
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na rok 2022
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na rok 2022
—————————————————
WSSE i 14 PSSE woj. podlaskiego

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS: /1

liczba publikacji: 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

30

Sporządzenie sprawozdania z
Sporządzenie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za rok 2020
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS za rok 2020
—————————————————
WSSE i 14 PSSE woj. podlaskiego

przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS: /1

liczba publikacji: 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

31

Wizytacje i kontrole.
Wizytacje w placówkach realizujących zadania z zakresu
————————————————— HIV/AIDS i kontrole w PSSE.
PSSE w Kolnie, PSSE w Suwałkach,
PSSE w Wysokiem Mazowieckiem,
WSSE w Białymstoku

pracownicy ochrony zdrowia: /5

Wskaźnik dodatkowy 1:
przeprowadzono 4 wizytacje i 1
kontrolę

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: 2022-05-11

WSSE Bydgoszcz

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

32

Obchody Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS.
—————————————————
WSSE i 11 PSSE

Z uwagi na pandemię COVID-19 działania związane z obchodami ogół społeczeństwa: /1624
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS
koncentrowały się głownie na promowaniu idei tego dnia na
stronach internetowych PIS i w mediach społecznościowych. Do
innych inicjatyw podejmowanych w związku z wydarzeniem
należały: dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych,
punkty informacyjne, ekspozycje wizualne w siedzibach PSSE
oraz listy intencyjne PPIS wystosowywane do partnerów
lokalnych, w których przybliżano ideę Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS oraz zwracano uwagę na aktualność
problemu HIV/AIDS. Z uwagi na specyfikę zadania liczba
odbiorców jest trudna do określenia. Z działań, które można było
oszacować wynika, że edukacją objęto 1624 osoby, w tym 1212 to
odbiorcy stron internetowych PIS i social mediów.

liczba imprez: 56
Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorcy
stron internetowych PIS i social
mediów - 1212

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

33

Promowanie kampanii społecznych
organizowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.
—————————————————
WSSE i 16 PSSE

PIS wzorem lat ubiegłych promowała kampanie społeczne KC ds. ogół społeczeństwa: 17500/3112
AIDS. Działania promocyjne w 2021 r. koncentrowały się główne
na kampanii społecznej "Czy wiesz, że...", która była kontynuacją
kampanii profilaktycznej z 2020 roku. Działania w powyższym
zakresie podejmowane były w czerwcu, a następnie w listopadzie
2021 roku - ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego
Tygodnia Testowania w kierunku HIV oraz Światowego Dnia
AIDS. Ponadto PSSE, które posiadały w swych zasobach
materiały z byłych kampanii KC.ds. AIDS prowadziły ich
kontynuację. Należały do nich takie kampanie jak:
#mamczasrozmawiac (PSSE w Toruniu), Coś was łączy? Zrób
test na HIV (PSSE w Rypinie), Jeden test. Dwa życia. Zrób test na
HIV. Dla siebie i swojego dziecka™ (PSSE w Aleksandrowie
Kujawskim). Z uwagi na pandemię COVID-19 zadanie było
realizowane w znacznie ograniczonym zakresie, działania
skupiały się głównie na promowaniu kampanii na stronach
internetowych PIS i w mediach społecznościowych. Liczba
odbiorców jest trudna do określenia z uwagi na fakt, iż nie
wszystkie PSSE miały możliwość odczytu wejść na strony.
Działania podjęte w ramach kampanii:
- promowanie kampanii w ramach interwencji nieprogramowej
"Bezpieczne wakacje",
- zamieszczanie informacji na temat kampanii na stronach
internetowych i w social mediach PIS,
- wystosowywanie listów intencyjnych do partnerów lokalnych
(podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły
ponadpodstawowe),
- dystrybucja materiałów kampanijnych,
- promowanie kampanii w punkach informacyjno-edukacyjnych
organizowanych w siedzibach PSSE,

liczba kampanii: 4
liczba stoisk informacyjnych: 3
liczba imprez: 10
Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorcy
stron internetowych i mediów
społecznościowych - 2118 odsłon

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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- zamieszczanie informacji o kampanii na tablicach informacyjnych
PSSE.
34

Obchody Światowego Dnia AIDS.
Wzorem lat ubiegłych Państwowa Inspekcja Sanitarna
ogół społeczeństwa: 15000/4011
————————————————— uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia AIDS. Należy
WSSE w Bydgoszczy i 15 PSSE
jednak podkreślić, iż pandemia COVID-19 i wynikające z niej
obostrzenia (ograniczona współpraca z placówkami oświatowowychowawczymi) w znacznym stopniu utrudniały realizację
powyższego zadania. Z uwagi na ten fakt działania związane z
wydarzeniem koncentrowały się głównie na promowaniu idei
obchodów w mediach społecznościowych.
- zamieszczanie informacji nt. obchodów na stronach
internetowych i w social mediach PIS,
- wystosowywanie listów intencyjnych i informacji dotyczących
Światowego Dnia AIDS oraz problematyki HIV/AIDS do partnerów
lokalnych z prośbą o ich rozpropagowanie,
- inicjowanie działań informacyjno-edukacyjnych w placówkach
oświatowo-wychowawczych (prelekcje, prezentacje
multimedialne, projekcje filmów, quizy wiedzy, konkursy, apele,
akcje okolicznościowe),
- wystawy/ekspozycje materiałów informacyjno-edukacyjnych w
siedzibach PIS,
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu
HIV/AIDS,
- akcja pn. „Czerwona Kokardka”- z uwagi na pandemię
COVID-19 z przeprowadzenia akcji zrezygnowały 4 PSSE.
Przeprowadzona została jedynie w 2 dwóch placówkach
oświatowo-wychowawczych (w szkole podstawowej w Rypinie i
szkole ponadpodstawowej we Włocławku). W zadaniu tym liczba
odbiorców jest trudna do określenia. Z działań, które można było
oszacować wynika, że edukacją objęto 4011 osób w tym 2559 to
odbiorcy stron internetowych PIS i social mediów.
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liczba kampanii: 1
liczba stoisk informacyjnych: 5
liczba imprez: 187

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja społeczności lokalnej
podczas imprez masowych.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 6 PSSE

Pracownicy PIS brali udział w 20 imprezach masowych (festyny,
pikniki, dożynki) organizowanych przez partnerów lokalnych.
WSSE w Bydgoszczy uczestniczyła w 3 tego typu wydarzeniach
natomiast PSSE w 17. Podczas imprez funkcjonowały punkty
informacyjno-edukacyjne, w których można było uzyskać poradę
specjalisty oaz stosowny materiał edukacyjny. Punktom tym
często towarzyszyły wystawy/ekspozycje wydawnictw
poświęconych problematyce HIV/AIDS oraz inne atrakcje
zachęcające zgromadzoną ludność do ich odwiedzania.
Przykładowe imprezy, w których brali udział pracownicy PIS:
- Ogólnopolska akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" WSSE w Bydgoszczy, PSSE w Nakle nad Notecią
- "Zdrowy Szubin", Festiwal Muzyki w Nakle nad Notecią - PSSE
w Nakle nad Notecią
- Debata Medyczna, Biała Sobota - PSSE w Brodnicy
- AGRA 2021 w Rypinie
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zakażeń wirusem SARSCoV-2 i wynikających z niej obostrzeń większość zaplanowanych
imprez nie odbyła się.

ogół społeczeństwa: 3550/3080

liczba imprez: 20
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
uczestników imrez masowych 3080

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Akcja informacyjno-edukacyjna w
placówkach letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży.
—————————————————
10 PSSE

Wojewódzka interwencja nieprogramowa "Bezpieczne wakacje"
realizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
od 2005 roku. W jej ramach prowadzone są m.in. dwie akcje
informacyjno-edukacyjne - "Bezpieczne ferie" i "Bezpieczne
wakacje", których głównym celem jest zapewnienie dzieciom i
młodzieży bezpiecznego wypoczynku - bez urazów i zachorowań.
Do najczęściej stosowanych w ramach interwencji form
edukacyjnych należą: narady/rozmowy, zajęcia edukacyjne
(prelekcje, pogadanki, quizy wiedzy, ekspozycje materiałów
informacyjno-edukacyjnych połączone z ich rozdawnictwem),
dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, informacje na
stronach internetowych oraz w social mediach PSSE. Z uwagi na
specyfikę interwencji zakres tematyczny interwencji jest znacznie
zróżnicowany. Jej dobór w dużej mierze zależny jest od aktualnie
występujących problemów zdrowotnych. Z uwagi na panującą
pandemię COVD-19 działania edukacyjne podejmowane w
powyższym zakresie miały znacznie ograniczony zasięg.
Tematykę HIV/AIDS do interwencji "Bezpieczne wakacje"
włączyło 10 PSSE. Zadanie realizowane było głównie w
placówkach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (245
ośrodków). Przy realizacji interwencji współpracowano z pionami
N.HD i N.EP PSSE oraz. Komendą Powiatową Policji w Sępólnie
Krajeńskim. Łącznie działaniami edukacyjnymi objętych zostało
3556 osób w tym 3396 młodzieży i 160 organizatorów
wypoczynku.

uczniowie szkół podstawowych: 175/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/
dzieci i młodzież przebywająca w
ośrodkach zimowego i letniego w:
1640/3396
organizatorzy wypoczynku: 156/160

liczba działań edukacyjnych: 245
liczba odbiorców: 3556

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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Edukacja dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
PSSE w Toruniu i we Włocławku

38

Edukacja młodzieży szkolnej z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

Powyższe zadanie w województwie kujawsko-pomorskim jest
realizowane od 2008 roku. Edukacją w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS objęte są dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Zajęcia prowadzą przeszkoleni w powyższym
zakresie tematycznym nauczyciele, w oparciu o własne lub
opracowywane podczas szkoleń scenariusze zajęć oraz
wydawnictwa KC ds. AIDS (klolorowankę "Mali przyjaciele" i
książeczkę "Zawsze Razem"). W 2021 r. zadanie realizowały
2 PSSE, w Toruniu i we Włocławku.
1. PSSE w Toruniu realizowała projekt pn. „Jak rozmawiać z
dziećmi o AIDS?”. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie odbyły się
5 - godzinne warsztaty dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i
wczesnoszkolnego, w zamian przeprowadzono naradę i
szkolenie (13 osób) online, które prowadził pracownik PSSE w
Toruniu. W ramach monitoringu projektu zwizytowano 2 placówki
oświatowo-wychowawcze, które oceniono pozytywnie. W
projekcie wzięło udział 13 placówek (5 przedszkoli i 8 szkół).
Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 273 osoby (13
nauczycieli i 260 dzieci).
2. PSSE we Włocławku realizowała projekt pn. "Rozmowy z
dziećmi o AIDS", w którym uczestniczyły 2 włocławskie
przedszkola. W ramach powyższego zadania przeszkolonych
zostało 2 nauczycieli. Edukacją objęto 40 dzieci w wieku 5 i 6 lat
oraz 40 rodziców (80 osób). W ramach powyższych projektów
edukacją łącznie objęto 355 osób.

Zadanie podobnie jak inne realizowane było w znacznie
ograniczonym zakresie. Działaniami edukacyjnymi dotyczącymi
problematyki HIV/AIDS objęta została młodzież 7szkół
————————————————— podstawowych i 6 szkół ponadpodstawowych (1168 osób).
WSSE w Bydgoszczy i 5 PSSE
Nielicznym spotkaniom (warsztaty, prelekcje, prezentacje
multimedialne) towarzyszyły punkty informacyjno-edukacyjne, w
których można było uzyskać poradę specjalisty oraz stosowny
materiał informacyjny. Z uwagi na pandemię COVID-19 część
zajęć realizowana była online. Łącznie edukacją objęto 1168
uczniów, w tym 294 szkół podstawowych i 874 szkół
ponadpodstawowych.
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uczniowie szkół podstawowych:
50/160
pracownicy oświaty: /15
dzieci w wieku przedszkolnym:
190/140
rodzice: /40

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 355

uczniowie szkół podstawowych:
liczba działań edukacyjnych: 25
927/294
liczba odbiorców: 1168
pracownicy oświaty: 78/
uczniowie szkół ponadpodstawowych:
652/874

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
500,00
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Edukacja różnych grup odbiorców z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE w Bydgoszcy i PSSE w
Toruniu

Z uwagi na pandemię COVID-19 w zasadzie nie organizowano
szkoleń. Zadanie w powyższym zakresie zrealizowała WSSE w
Bydgoszczy i PSSE w Toruniu. Zajęcia prowadzili pracownicy PIS
pionu Profilaktyki Zdrowotnej, w oparciu o opracowane we
własnym zakresie materiały edukacyjne oraz wydawnictwa KC ds.
AIDS (program pt. "Bez Ryzyka" - Grażyny Węglarczyk oraz
podręcznik pt. "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej"). W
ramach powyższego zadania przeprowadzone zostały 3 szkolenia
(2 online), w których uczestniczyło 48 osób.
1. WSSE w Bydgoszczy była organizatorem szkolenia z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS dla nowo zatrudnionych pracowników w PIS
(pion OZiPZ). Zajęcia poprowadzili edukatorzy profilaktyki
HIV/AIDS (pracownicy PIS) w oparciu o wyżej przytoczone
wydawnictwa. Ponadto uczestnikom szkolenia przybliżony został
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS oraz prezentacja multimedialna pn. "Co musimy wiedzieć o
HIV/AIDS"
2. PSSE w Toruniu przeprowadzi dwa szkolenia online z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS. Szkolenie dla nauczycieli (8 osób)
koordynujących program profilaktyki HIV/AIDS w szkołach oraz
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
(13 osób), które prowadził pracownik PSSE w Toruniu.

pracownicy oświaty: 33/21
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 10/7
mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Wąbrzeźnie: 30/

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 28

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Narada z pracownikami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy

W związku z panującą pandemią Covid-19 w 2021 r. odbyła się 1
narada online z udziałem pracowników Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Podczas narady omówiono cele i założenia
ogólnopolskiego konkursu na komiks dotyczący problematyki
HIV/AID oraz sprawy związane z organizacją obchodów
Światowego Dnia AIDS. W naradzie uczestniczyło 27
pracowników pionu Profilaktyki Zdrowotnej PSSE i WSSE w
Bydgoszczy.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 24/27

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 27

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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Współpraca z partnerami lokalnym w
zakresie profilaktyki HIV/AIS.
—————————————————
5 PSSE

Z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19 współpraca z
partnerami lokalnym w zakresie profilaktyki HIV/AIS była znacznie
ograniczona. Osobiste spotkania/narady, za pośrednictwem
których najczęściej nawiązywano lub kontynuowano współpracę w
wielu przypadkach prowadzone był online lub za pośrednictwem
rozmów telefonicznych. Typowe narady przeprowadziło 5 PSSE.
Uczestniczyli w nich: pracownicy N.EP PSSE w Radziejowie,
pracownicy Profilaktyki Zdrowotnej PSSE w Toruniu, dyrektor
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,pedagodzy
szkolni, dyrektor i pedagog Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Żninie - 16 osób. Narady organizowano w celu
pozyskania partnerów działań informacyjno-edukacyjnych z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz określenia zasięgu współpracy.

pracownicy ochrony zdrowia: 45/2
pracownicy oświaty: 57/9
pracownicy służb mundurowych: 8/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 50/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /5
przedstawiciele mediów: 5/

liczba działań edukacyjnych: 4
liczba odbiorców: 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
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Promowanie Działalności Punktów
Konsultacyjno Diagnostycznych
HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AID
S.
—————————————————
WSSE w Bydgoszczy i 19 PSSE

Pracownicy PIS promowali działalność Punktów Konsultacyjno
ogół społeczeństwa
Diagnostycznych HIV/AIDS (PKD) funkcjonujących na terenie
osoby odwiedzające PKD: 1000/1000
województwa kujawsko-pomorskiego (siedziba WSSE w
Bydgoszczy, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w
Toruniu) wykorzystując takie formy przekazu informacji jak: strony
internetowe PPIS i PWIS w Bydgoszczy, social media, szkolenia,
narady, stoiska informacyjno-edukacyjne organizowane podczas
imprez masowych, w siedzibach PIS oraz siedzibach partnerów
lokalnych. Z uwagi na specyfikę zadania liczba odbiorców jest
trudna do określenia. PKD, w których prowadzone jest anonimowe
i bezpłatne testowanie w kierunku HIV oraz poradnictwo
okołotestowe, co roku odwiedza ok. 1000 osób.

liczba użytych mediów
społecznościowych: 3

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Dystrybucja materiałów edukacyjnych. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazywali
————————————————— materiały edukacyjne do placówek oświatowo-wychowawczych,
WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego
podmiotów leczniczych i organizatorów wypoczynku letniego i
zimowego.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 780/780
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1402/1402
pracownicy ochrony zdrowia: 40/40
pracownicy oświaty: 163/163
pracownicy socjalni: 50/50
organizatorzy wypoczynku i
uczestnicy wypoczynku: 980/980

liczba tytułów publikacji: 4
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2182

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

44

Wyświetlenie informacji na ekranie
Wyświetlono informację z kampanii profilaktycznej "Czy wiesz, że
LCD na dworcu PKP w Lęborku
...." na monitorach znajdujących się w holu dworca PKP w
————————————————— Lęborku.
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

ogół społeczeństwa: 200/200

liczba kreacji: 1

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

45

Zamieszczenie informacji na tablicach Opracowanie i zamieszczenie informacji na stronach
informacyjnych, stronach
internetowych i portalach społecznościowych.
internetowych i portalach
społecznościowych.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

ogół społeczeństwa: 20000/10215
petenci PIS: 180/180

liczba kreacji: 3
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zamieszczonych informacji - 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Organizacja punktów informacyjno-ed Punkty informacyjno-edukacyjne były organizowane przez
ukacyjnych.
pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

ogół społeczeństwa: 950/393

liczba stoisk informacyjnych: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prelekcja dla uczniów szkół
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili
podstawowych i ponadpodstawowych. zajęcia edukacyjne dla młodzieży.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

uczniowie szkół podstawowych:
liczba działań edukacyjnych: 2
100/50
liczba odbiorców: 87
uczniowie szkół ponadpodstawowych:
70/37

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

48

Przeprowadzenie konkursów
adresowanych do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
we współpracy z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego.
—————————————————
1 WSSE i 18 PSSE woj. pomorskiego.

uczniowie szkół podstawowych:
liczba działań edukacyjnych: 5
550/16
liczba odbiorców: 178
uczniowie szkół ponadpodstawowych:
162/162

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
Starostwo Powiatowe:
6350,00
Urząd Gminy: 2550,00

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów: wiedzy o HIV/AIDS pt.
HIV/AIDS - podaj rękę, nie zarazisz się!", filmowych (na film
krótkometrażowy/klip pod tytułami: HIV/AIDS - podaj rękę, nie
zarazisz się!" i "Krótki film o HIV"), plastycznego "Nie daj szansy
AIDS" oraz IV Powiatowy Festiwal Zdrowia.

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Gorzów Wielkopolski

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Dystrybucja tematycznych materiałów Pozyskanie i dystrybucja tematycznych materiałów edukacyjnych
————————————————— do placówek nauczania i wychowania, podmiotów leczniczych,
WSSE W GORZOWIE WLKP. i
szkól rodzenia, poradni K, urzędy, itp
PSSE na terenie woj. lubuskiego

uczniowie szkół podstawowych:
500/500
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/2000
kobiety w wieku prokreacyjnym:
100/200
kobiety planujące ciążę: 100/200
kobiety w ciąży: 100/200
pracownicy ochrony zdrowia: 50/50
pracownicy socjalni: 30/50
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 20/20
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 50/80

liczba imprez: 10000

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

50

Działania edukacyjne
—————————————————
WSSE Gorzów Wlkp., PSSE
Drezdenko, PSSE Gorzów Wlkp.,
PSSE Żary

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, wykładów,
prelekcji, pogadanek i rozmów indywidualnych z uczniami
starszych klas szkół podstawowych, młodzieżą ze szkół
ponadpodstawowych, pacjentami podmiotów leczniczych,
społecznością lokalną

ogół społeczeństwa: 100/150
uczniowie szkół podstawowych:
200/500
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
200/800
przedstawiciele uczelni: 50/119

liczba imprez: 90

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

51

Kampania informacyjno - edukacyjna
"Wróć bez HIV"
—————————————————
WSSE W GORZOWIE WLKP. i
PSSE na terenie woj. lubuskiego

Zorganizowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej "Wróć bez
HIV" adresowanej do osób podróżujących, organizatorów
wypoczynku letniego, społeczności lokalnej. W ramach kampanii
opracowano ulotkę informacyjną, którą dystrybuowano do biur
podróży, organizatorów wypoczynku, zakładów komunikacji.
Informacje o kampanii zamieszczono również w mediach
społecznościowych i na stronach interenetowych

ogół społeczeństwa: 4500/7000

52

Konkurs wiedzy "HIV a uzależnienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowego konkursu
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/50
————————————————— wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i HIV/AIDS dla młodzieży
PSSE w Drezdenku
szkół ponadpodstawowych

liczba imprez: 1

53

Kampania informacyjna w ramach
obchodów Dnia Pamięci Zmarłych na
AIDS i Światowego Dnia AIDS
—————————————————
WSSE W GORZOWIE WLKP. i
PSSE na terenie woj. lubuskiego

liczba inicjatyw: 2

Zorganizowanie kampanii: przeprowadzenie narad z
koordynatorami powiatowymi i szkolnymi, upowszechnienie
informacji o kampanii w mediach społecznościowych i na stronach
internetowych, dystrybuowanie tematycznych materiałów do
placówek nauczania i wychowania, podmiotów leczniczych, aptek,
poradni K i szkół rodzenia

STRONA 27 z 203

ogół społeczeństwa: 4500/4500
kobiety w wieku prokreacyjnym:
100/500
kobiety w ciąży: 100/200

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:
Urząd Miasta: 499,00
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

54

Kampania informacyjno - edukacyjna
w ramach Europejskiego Tygodnia Te
stowania
—————————————————
WSSE W GORZOWIE WLKP. i
PSSE na terenie woj. lubuskiego

Zorganizowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach
Europejskiego Tygodnia Testowania: przekazanie informacji o
kampanii lokalnym-mediom, opracowanie i zamieszczenie
tematycznych informacji w komunikacji publicznej, zamieszczenie
treści kampanijnych w mediach społecznościowych i na stronach
internetowych

55

Monitorowanie realizacji programu w Koordynowanie i monitorowanie realizacji programu
woj. lubuskim
—————————————————
WSSE W GORZOWIE WLKP. i
PSSE na terenie woj. lubuskiego

STRONA 28 z 203

ogół społeczeństwa: 40000/40000

liczba inicjatyw: 1

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

realizatorzy Programu: 30/35

liczba dokumentów/rekomendacji:
1

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

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Katowice

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

56

Realizacja Kampanii społecznej o
charakterze edukacyjnoinformacyjnym pod hasłem "Czy
wiesz, że..." skierowanej do ogółu spo
łeczeństwa.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe,
placówki medyczne, lokalne media

1. Upowszechnienie w mediach lokalnych oraz na stronach
internetowych PIS woj. śląskiego i partnerów, Kampanii :Czy
wiesz, że..." obalającej mity i przesądy dot. HIV/AIDS oraz (w
drugiej odsłonie) dot. profilaktyki farmakologicznej HIV/AIDS
(PrEP, PEP), profilaktyki wertykalnej oraz leczenia
antyretrowirusowego.
2. Przesłanie informacji dot. Kampanii do szkół
ponadpodstawowych i placówek medycznych.

57

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

58

59

liczba kampanii: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2767

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

1. Przygotowanie i zamieszczenie informacji na temat Światowego ogół społeczeństwa: /14618
Dnia AIDS na stronach internetowych psse, partnerów i w
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
mediach społecznościowych.
/245
2. Przygotowanie punktu informacyjnego dla petentów psse
(PSSE Cieszyn).
3. Organizacja obchodów ŚDAIDS w placówkach szkolnych
połączonych z dystrybucją materiałów.
4. Organizacja lekcji profilaktycznej dla uczniów w kinie "Janosik"
(wykłady, film, PSSE Żywiec).

liczba stoisk informacyjnych: 13
liczba imprez: 11

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

Organizacja punktów informacyjnych
w placówkach i w plenerze.
—————————————————
PSSE (Bytom, Dąbrowa, Ruda Śl.,
Rybnik, Tychy, Wodzisław Śl.,
Zawiercie, Żywiec)

Organizacja punktów informacyjnych podczas akcji
profilaktycznych (PSSE Bytom, Dąbrowa, Ruda Śl., Rybnik,
Tychy, Wodzisław Śl., Zawiercie, Żywiec) w różnych instytucjach i
w plenerze.

ogół społeczeństwa: /6449

liczba imprez: 35
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1866

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

1. Realizacja wojewódzkiej akcji
"HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej".
2. Organizacja szkolenia dla
koordynatorów powiatowych dot.
działań profilaktycznych HIV/AIDS.
3. Organizacja prelekcji, pogadanek
dla młodzieży w placówkach wypoczy
nku.
—————————————————
WSSE w Katowicach, psse woj.
śląskiego, szkoły ponadpodstawowe,
ośrodki wypoczynku letniego

1. Realizacja wojewódzkiej akcji informacyjnej "HIV/AIDS - chcę
wiedzieć więcej" dot. profilaktyki zakażeń wirusem HIV,
skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych woj.
śląskiego. Akcja polegała na przeprowadzeniu przez nauczycieli
lekcji edukacyjnej dla uczniów oraz organizacji przez
koordynatorów powiatowych konkursu w dowolnej kategorii dot.
profilaktyki HIV/AIDS w szkole ponadpodstawowej.
2. Organizacja szkolenia online dla koordynatorów powiatowych
dot. realizacji działań profilaktycznych HIV/AIDS.
3. Organizacja działań informacyjnych dla młodzieży (prelekcje,
pogadanki) dot. profilaktyki HIV/AIDS w ramach akcji "Bezpieczne
wakacje" w ośrodkach wypoczynku letniego (PSSE Tychy,
Zawiercie).

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/30428
inni: /35
uczestnicy wypoczynku letniego:
/5129

liczba działań edukacyjnych: 192
liczba odbiorców: 35592

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

STRONA 30 z 203

ogół społeczeństwa: /14922
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/6823
pracownicy oświaty: /31

Finansowanie
Pozostałe

60

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

1. Rozpowszechnianie informacji (m.in. dot. Światowego Dnia
ogół społeczeństwa: /97191
AIDS oraz Europejskiego Tygodnia Testowania) wśród lokalnych
partnerów i instytucji, zamieszczanie materiałów informacyjnych w
formie elektronicznej, spotów, plakatów, konkursu "Komiks kontra
AIDS" itp.).
2. Dystrybucja materiałów informacyjnych KC ds. AIDS do psse, a
następnie do różnych instytucji i partnerów (np. placówki ochrony
zdrowia) i w różnych środowiskach społecznych.

liczba stron/liczba odsłon: 88
liczba tytułów publikacji: 248
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 11530

61

Informowanie o konieczności
wykonania testu w kierunku HIV przez
kobiety ciężarne podczas
organizowanych akcji
profilaktycznych.
—————————————————
PSSE (Dąbrowa, Gliwice, Ruda Śl.,
Zawiercie), placówki ochrony zdrowia

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

kobiety w wieku prokreacyjnym: /8253 liczba odbiorców: 8253
liczba inicjatyw: 115

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

62

Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania w PKD w
kierunku zakażenia wirusem HIV
wśród ogółu społeczeństwa.
—————————————————
PSSE (Bytom, Chorzów, Katowice,
Myszków, Ruda Śl., Sosnowiec,
Tychy, Wodzisław Śl.)

1. Organizacja stanowiska z anonimowym testowaniem w
kierunku wirusa HIV wraz z rozdawnictwem materiałów
edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół
Technicznych nr 1 w Chorzowie.
2. Organizacja stanowiska z materiałami edukacyjnymi
zachęcającymi do wykonania testu w kierunku wirusa HIV
podczas "Tygodnia Profilaktyki" oraz dla studentów (Sosnowiec).
3. Promowanie w mediach społecznościowych Europejskiego
Tygodnia Testowania w kierunku zakażenia wirusem HIV.
4. Zachęcanie do wykonania testu w kierunku HIV podczas akcji i
eventów oraz w placówkach medycznych.
5. Narady/pisma z przedstawicielami placówek medycznych.

ogół społeczeństwa: /600
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/650
pracownicy ochrony zdrowia: /275
pracownicy oświaty

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

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
inicjatyw 67

Razem:

STRONA 31 z 203

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

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Kielce

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

63

Propagowanie i inicjowanie
Propagowane i inicjowane były w środowisku szkolnym konkursy
konkursów o tematyce HIV/AIDS w
o tematyce HIV/AIDS.W związku z sytuacją epidemiczną wzięło
środowisku szkolnym.
udział mało uczestników.
—————————————————
PSSE Busko-Zdrój, PSSE
Skarżysko.Kam, PSSE Jędrzejów,
PSSE Kielce

ogół społeczeństwa: 100/100
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
65/25
pracownicy oświaty: 10/12

liczba imprez: 4

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

64

Dystrybucja materiałów edukacyjnych
przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Kielcach do
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych woj.
świętokrzyskiego, rozdawnictwo
materiałów edukacyjnych
współpracującym podmiotom i
osobom fizycznym. Zadanie dotyczy
również działań kampanijnych.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świętokrzyskiego

Materiały edukacyjne dystrybuowane są przez Wojewódzką
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach do Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj.
świętokrzyskiego,prowadzone jest też rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych współpracującym podmiotom i osobom fizycznym.

ogół społeczeństwa: 7000/8000

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 8000

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

65

Edukacja młodzieży szkolnej.
—————————————————
PSSE w Busku Zdroju, PSSE w
Staszowie, PSSE w Kielcach

Spotkania edukacyjne zrealizowano dla placówek szkolnowychowawczych (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku
Zdroju, Zespół Szkół Plastycznych w Kielcach i ośrodki
wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w powiecie
staszowskim).

młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/126

liczba imprez: 3

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

66

Ekspozycje wizualne, stoiska
Zorganizowano ekspozycje wizualne, stoiska informacyjne z
informacyjne z materiałami
materiałami edukacyjnymi dot.HIV/AIDS.
edukacyjnymi dot.HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 1000/1000

liczba stoisk informacyjnych: 10

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

67

Przekazywanie informacji dot.
HIV/AIDS do mediów
społecznościowych i na strony
internetowe Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
Kielcach i Powiatowych Stacji
sanitarno-Epidemiologicznych woj.świ
ętokrzyskiego.
—————————————————
WSSE Kielce, PSSE woj.
świętokrzyskiego

ogół społeczeństwa: 4000/4972

Informacje dot. HIV/AIDS przekazywane są do mediów
społecznościowych i na strony internetowe Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach i Powiatowych Stacji
sanitarno-Epidemiologicznych woj.świętokrzyskiego.

STRONA 33 z 203

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

Razem:

STRONA 34 z 203

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Kraków

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

68

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

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

1. Przesłanie przez PSSE drogą mailową pism do szkół
podstawowych i ponadpodstawowych zachęcających do
podejmowania działań informacyjno-edukacyjnych w związku z
obchodami Światowego Dnia AIDS.
2. Zamieszczanie na stronach internetowych stacji sanitarnoepidemiologicznych oraz w mediach społecznościowych (na
Facebooku i Twitterze) informacji, artykułów, grafik nt.
Światowego Dnia AIDS.
3. Pogadanki, prelekcje, apele, rozmowy indywidualne w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych w powiatach: myślenickim,
nowosądeckim, limanowskim, oświęcimskim.
4. Konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół
ponadpodstawowych zorganizowanych przez PSSE w Olkuszu i
PSSE w Limanowej.
5. Prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjnych.
6.Gazetki i stoiska informacyjne w PSSE w powiecie brzeskim,
miechowskim, nowotarskim.
7. Organizacja przez Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z
Małopolską Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i
Współuzależnień Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego
SP ZOZ w Krakowie konferencji on-line "Jak realizować w szkole
edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową? W pandemii COVID-19 nie
zapominajmy o HIV!"
8. Organizacja przez WSSE w Krakowie konferencji on line pt.”
Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień oraz
profilaktyki HIV/AIDS, szczególnie w dobie pandemii COVID-19.
Wczesna diagnoza i krótka interwencja.”
9. Organizacja konferencji przez WSSE w Krakowie on line "Jak
realizować w szkole edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową? W
pandemii COVID-19 nie zapominajmy o HIV!".
10. Udział pracownika WSSE w Krakowie w konferencji „Człowiek
żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” w dn. 1-2 grudnia 2021r.
w Warszawie. Na ww. Konferencji pracownik WSSE w Krakowie
został odznaczony czerwoną kokardką jako osoba zasłużona w
walce z epidemią HIV.
Ze względu na pandemię nie odbyły się wszystkie konkursy
wiedzy dla szkół zaplanowane i opracowane przez PSSE .

STRONA 36 z 203

ogół społeczeństwa: 1000/5800
pracownicy oświaty: 500/280
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 100/45
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 30/30

Finansowanie
Pozostałe

liczba kreacji: 29
liczba konferencji: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 6000

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
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Podejmowanie działań edukacyjnych
w zakresie profilaktyki HIV/AIDS przez
pracowników WSSE i PSSE podczas
akcji profilaktycznych organizowanych
przez stacje sanitarnoepidemiologiczne woj. małopolskiego
oraz instytucje samorządowe i
podmioty współpracujące.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

1. Poradnictwo metodyczne dot. profilaktyki HIV/AIDS w
ogół społeczeństwa: 1000/1400
placówkach oświatowych oraz podczas letniego wypoczynku
(PSSE Bochnia).
2. Współpraca przy przeprowadzeniu "Powiatowej Olimpiady
Wiedzy o AIDS", prelekcje, przygotowanie prezentacji
multimedialnej (PSSE Chrzanów).
3. Rozpropagowanie informacji o konkursie na komiks
organizowanym przez KC ds. AIDS na stronach internetowych i
portalach społecznościowych WSSE w PSSE woj. małopolskiego.
4. Zamieszczanie artykułów dotyczących profilaktyki HIV/AIDS
oraz realizowanych kampaniach na stronach internetowych WSSE
w PSSE woj. małopolskiego.
5. Organizacja stoiska edukacyjno-informacyjnego podczas
pikników rodzinnych przez PSSE w Proszowicach.
6. Spotkanie z młodymi mamami w Klubie Dylematy Mamy i Taty
w Myślenicach pt. „Dbaj o siebie- co warto wiedzieć o HIV i AIDS.
(PSSE w Myślenicach)
7. Przygotowanie kampanii własnej: „Mieszkasz w powiecie
myślenickim? Dowiedź się więcej o bezpłatnym, anonimowym
testowaniu w kierunku HIV " – autorskie infografiki. (PSSE w
Myślenicach)

liczba kampanii: 1
nakład: 1400
liczba nowatorskich form
profilaktyki: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Podejmowanie przez PSSE własnych
inicjatyw oraz współpracy w ramach
wzmocnienia realizacji działań w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS w
szkołach podstawowych i ponadpodst
awowych.
—————————————————
WSSE i PSSE woj. małopolskiego

1. Sporządzenie wystąpień pisemnych na początku roku
ogół społeczeństwa: 1000/1200
szkolnego 2021/2022 przez PSSE do szkół podstawowych i
pracownicy ochrony zdrowia: /112
ponadpodstawowych zachęcających do podejmowania działań
pracownicy oświaty: /233
edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
2. Nawiązanie współpracy z tymi szkołami, które podejmują
działania edukacyjne poprzez wsparcie merytoryczne oraz
przekazanie materiałów edukacyjnych.
3. Organizowanie przez PSSE we współpracy z partnerami
olimpiad, konkursów wiedzy i plastycznych (dotyczy PSSE w
Olkuszu, Limanowej, Gorlicach, Dąbrowie Tarnowskiej).
4.Pogadanki, prelekcje, burze mózgów, przygotowanie gazetek
informacyjnych, prelekcje filmów, wykonanie plakatów,
przygotowanie gry planszowej w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych w powiecie limanowskim, myślenickim,
nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim.
5. Współorganizacja (wraz ze Stowarzyszeniem Jeden Świat)
dwóch warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
dla nauczycieli- 15.12.2021 roku i dla medyków - 11.12.2021 r.

liczba działań edukacyjnych: 23

Planowana kwota: 500,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe: 0,00

STRONA 37 z 203

71

Dystrybucja materiałów edukacyjnych. 1. Zamawianie materiałów przez WSSE w Krakowie oraz
————————————————— dystrybucja do 19 PSSE woj. małopolskiego oraz innych
WSSE i PSSE woj. małopolskiego
podmiotów współpracujących.
2. Dystrybucja materiałów przez PSSE do szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, podmiotów medycznych oraz innych
podmiotów współpracujących w zakresie realizacji Krajowego
Programu HIV/AIDS w 2021 roku.
3. Dystrybucja kalendarzy ściennych w liczbie 500 sztuk do PSSE
woj. małopolskiego.

uczniowie szkół podstawowych:
3000/1800
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
6000/6500
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 30/30

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 8330

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Koordynowanie i inicjowanie działań
wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
woj. małopolskim w 2021 roku.
—————————————————
WSSE w Krakowie

pracownicy oświaty: 1/1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/3
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 2/2
konsultanci krajowi i wojewódzcy: 3/3
przedstawiciele organizacji
pozarządowych: 2/2

liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 1

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

Posiedzenie Zespołu realizującego Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w woj.
małopolskim, w latach 2017-2021
- sprawozdanie z prowadzonych działań w latach 2017-2021.
Spotkanie w formie online.

Razem:
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100,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Lublin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

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

Zadanie polegało na przekazaniu materiałów edukacyjnych
otrzymanych z KC ds AIDS przez WSSE, do podmiotów
realizujących edukację zdrowotną za pośrednictwem 20
Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych. PSSE
dystrybuowały materiały do placówek ochrony zdrowia, placówek
nauczania, placówek i wypoczynku letniego i zimowego, zakładów
usługowych, jednostek samorządowych i innych. Masowe imprezy
skierowane do ogółu społeczeństwa były dobrą okazją do
dystrybucji bezpośredniej.
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Edukacja dzieci i młodzieży w
Realizacja zadania polegała na edukacji dzieci i młodzieży w 51
placówkach nauczania i podczas
placówkach nauczania i 138 turnusach wypoczynku w formie
wypoczynku organizowanego w
prelekcji, pogadanek i instruktaży oraz form wizualnych.
okresie zimy i lata
—————————————————
13 PSSE

75

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

ogół społeczeństwa: 2000/10283
pracownicy ochrony zdrowia: 250/126
pracownicy socjalni: 10/3
pracownicy służb mundurowych: 10/3
pracownicy służb ratunkowych: 10/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/21
przedstawiciele uczelni: /1
pracownicy zakładów usługowych: /40

liczba stoisk informacyjnych: 30
liczba imprez: 26
Wskaźnik dodatkowy 1: zakłady
usługowe 40
Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorca
jednostki samorzadowe 12
Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorca
placówki ochrony zdrowia 126
Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorca
placówki nauczania 201
Wskaźnik dodatkowy 1: odbiorca
placówki zorganizowanego
wypoczynku 250

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 500/756
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2500/4271

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
dzieci i młodzieży objętych
oddziaływaniem bezpośrednim
5027
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
odbiorców form wizualnych 14
809 osób

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

liczba imprez: 39
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
placówek do których przekazano
informację o konkursie na komiks
- 161
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
publikacji na stronach
internetowych i profilach
społecznosciowych -15 dla 3457
odbiorców

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 0,00
Starostwo Powiatowe:
449,50

Zadanie realizowano poprzez organizację olimpiad i konkursów
młodzież poniżej 15 r.ż.: 141/
wiedzy oraz konkursów plastycznych, przez Państwową Inspekcję młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/23223
Sanitarną wspólnie z placówkami nauczania, przy jednorazowym
finansowym wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w
Janowie Podlaskim. Inicjatywy te zaangażowały do działania 38
placówek nauczania i 591 odbiorców.
Ponadto PIS zaangażowała się w popularyzację konkursu na
komiks ogłoszonego przez KC ds AIDS, poprzez przekazanie tej
informacji do 161 placówek proponując konkurs dla około 23 200
potencjalnych odbiorców; medialny zasięg informacji to 3457
internautów.
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Finansowanie
Pozostałe
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Obchody Światowego Dnia AIDS
Zadanie było realizowane w celu popularyzacji podstawowej
ogół społeczeństwa: 14000/45562
————————————————— wiedzy na temat HIV AIDS i kształtowania prawidłowych postaw i młodzież poniżej 15 r.ż.: 550/
WSSE, 20 PSSE w województwie
zachowań wobec osób zakażonych oraz popularyzacji wiedzy o
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1200/11320
zasadach profilaktyki. Do 115 placówek nauczania placówek
ochrony zdrowia skierowano pisemne wytyczne. Prowadzono
rozmowy indywidualne - 60, zorganizowano ekspozycje wizualne 57, imprezy edukacyjne podsumowujące edukację uczniów,
punkty informacyjne z poradnictwem i 1 koncert. W celu
nagłośnienia treści i działań zadanie było realizowane we
współpracy z jednostkami samorządowymi, mediami. za
pośrednictwem 39 informacji na stronach internetowych, w 57
postów w mediach społecznościowych objeto oddziaływaniem 16
025 osób. Informacje prasowe, radiowe i telewizyjne w liczbie 15
dotarły do ponad 25 000 osób.

liczba imprez: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestniczących placówek
nauczania 115

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Ogólnopolska kampania społeczna
"Czy wiesz, że..."
—————————————————
WSSE, 19 PSSE w województwie

Ogólnopolska kampania społeczna "Czy wiesz, że..." była
kontynuacją kampanii zainicjowanej przez KC d/s AIDS w 2020
roku.Treści kampanii dotyczyły zagadnień leczenia
antyretrowirusowego, profilaktyki wertykalnej oraz postępowania
poekspozycyjnego.
Jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie
wojewódzkim i powiatowym przeprowadziły kampanię
informacyjną w jednostkach ochrony zdrowia i jednostkach
samorządowych, we współpracy z lokalnymi mediami oraz za
pośrednictwem portali społecznościowych i własnych stron
internetowych. Ze względu na pandemię koronawirusa większość
działań miała miejsce za pośrednictwem stron internetowych - 23
i mediów społecznościowych - 16. Jedynie 7 jednostek skierowało
wytyczne w formie pism do podległych podmiotów w tym 93
placówek ochrony zdrowia, wykonano 26 ekspozycji wizualnych.
Poprzez działania bezpośrednie objęto oddziaływaniem 6870
odbiorców, w internecie treści odebrało około 17 664 internautów.

ogół społeczeństwa: 15000/
pracownicy ochrony zdrowia: 100/100
przedstawiciele mediów: 25/5
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/5817

liczba kampanii: 1
liczba tytułów publikacji: 39
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wszystkich odbiorców form
internetowych 17 664 osoby

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Popularyzacja treści HIV / AIDS w
społeczeństwie podczas akcji
masowych organizowanych w
społecznościach lokalnych w okresie
wiosennym i letnim.
—————————————————
WSSE, 13 PSSE

Popularyzacja treści dotyczących profilaktyki HIV / AIDS podczas
plenerowych imprez lokalnych: pikników, festynów, podczas
których organizowano punkty informacyjne z poradnictwem,
rozdawnictwo materiałów edukacyjnych .
Pracownicy PSSE uczestniczyli w imprezach masowych, podczas
których prowadzona będzie bezpośrednia edukacja w formie
poradnictwa przy stoiskach informacyjnych

ogół społeczeństwa: 7850/10538
pracownicy ochrony zdrowia: /2
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /18

liczba imprez: 26
Wskaźnik dodatkowy 1:
bezpośredni zasięg oddziaływania
10283

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja grup zawodowych:
nauczycieli, pracowników ochrony
zdrowia, pracowników zakładów
usługowych i służb mundurowych.
—————————————————
WSSE, 19 PSSE w województwie

W ramach realizacji zadania przekazano wytyczne dotyczące
realizacji profilaktyki HIV/ AIDS w 130 placówkach nauczania, 67
placówkach ochrony zdrowia. Prowadzono rozmowy i instruktaże,
pogadanki i porady metodyczne; łącznie 205 form, narady - 11,
szkolenia - 2.

pracownicy ochrony zdrowia: 166/115 liczba inicjatyw: 333
pracownicy oświaty: 260/201
pracownicy socjalni: 5/
pracownicy służb mundurowych:
203/13
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/8
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 25/23
pracownicy zakładów usługowych:
152/112
kadra zorganizowanego wypoczynku
dzieci i młodzieży: /372

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Łódź

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

80

Organizacja i koordynacja kampanii
dot. HIV/AIDS w woj. łódzkim.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego

Organizacja i koordynacja kampanii na terenie woj. łódzkiego.
ogół społeczeństwa
Realizacja w ramach kampanii działań profilaktycznych (m.in.
uczniowie szkół podstawowych
konkursów, spotkań edukacyjnych, stoisk informacyjnouczniowie szkół ponadgimnazjalnych
edukacyjnych). Przekazanie idei kampanii realizatorom oraz
adresatom. Upowszechnienie przekazu kampanijnego w lokalnych
mediach oraz stronach internetowych i mediach
społecznościowych WSSE i PSSE. Dystrybucja materiałów
edukacyjnych.

liczba stoisk informacyjnych: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów: 3
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
spotkań edukacyjnych: 4

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

81

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

Organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS na terenie
ogół społeczeństwa
województwa łódzkiego. Nawiązanie współpracy z partnerami,
uczniowie szkół podstawowych
zorganizowanie działań w formach: webinaru, happeningu,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
spotkań edukacyjnych, stoisk i punktów informacyjnoedukacyjnych, konkursów. Udzielanie wywiadów w lokalnych
mediach. Zamieszczenie informacji nt obchodów w lokalnych
mediach, na stronach internetowych i mediach społecznościowych
WSSE i PSSE. Dystrybucja materiałów edukacyjnych.

liczba stoisk informacyjnych: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów: 4
Wskaźnik dodatkowy 1: webinar:
1
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
spotkań edukacyjnych: 2

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Monitoring nowo wykrytych zakażeń
HIV i zgonów z powodu AIDS.
—————————————————
WSSE w Łodzi i PSSE województwa
łódzkiego

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV w
pracownicy ochrony zdrowia
województwie łódzkim. Zbieranie danych z placówek medycznych pracownicy Państwowej Inspekcji
o nowo wykrytych zakażeniach HIV oraz zgonach z powodu AIDS. Sanitarnej
Weryfikacja danych oraz informacji o drogach zakażenia.
Opracowanie statystyk.

83

Program edukacyjny "Profilaktyka
zakażeń HIV/AIDS" adresowany do
uczniów klas VII szkół podstawowych
—————————————————
PSSE w Piotrkowie Trybunalskim

Zaproszenie szkół do współpracy. Przygotowanie i
przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych koordynatorów
programu. Wzbogacenie realizacji programu o konkurs wiedzy i
konkurs plastyczny. Monitorowanie realizacji programu w
szkołach. Przeprowadzenie wizytacji realizacji programu w
szkołach. przygotowanie sprawozdania z realizacji programu.

uczniowie szkół podstawowych

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
liczba odbiorców: 2350
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
szkół biorących udział w
programie: 39

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

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Olsztyn

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

84

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Organizacja kampanii medialnych wg
wytycznych KC ds AIDS w
Warszawie. Kampania "Czy wiesz
że..."
—————————————————
WSSE Olsztyn i 19 PSSE

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Rozesłanie do 19 PSSE informacji o kampanii "Czy wiesz że",
pracownicy Państwowej Inspekcji
przez WSSE w Olsztynie. Zamieszczenie na stronie internetowej Sanitarnej: 20/20
WSSE Olsztyn oraz w 2 mediach społecznościowych FB i
Twitterze WSSE informacji o kampanii. Zamieszczenie informacji
o kampanii na stronie PSSE Bartoszyce i Facebooku , na stronie
PSSE Braniewo, na stronie PSSE i Facebook Działdowo, na
Facebooku PSSE Ełk, na stronie PSSE Elbląg i Facebook w
Elblągu rozesłanie informacji o kampanii do mediów lokalnych
powiatu elbląskiego, do 42 placówek oświatowych i 21 placówek
ochrony zdrowia.Zamieszczenie informacji i kampanii na stronie
PSSE Gołdap, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Urzędu Gminy
Dubeninki, na stronie www.goldaporg.pl, na stronie PSSE i
Facebooku Giżycko, na stronie PSSE Iława, na stronie PSSE
Kętrzyn, na stronie PSSE Lidzbark Warmiński, wysłano informację
do 6 szkół i 1 ośrodka wychowawczego i Domu Kultury w
Lidzbarku Warmińskim. Zamieszczenie informacji na stronie
PSSE i Facebooku w Nowym Mieście Lubawskim, na stronie
PSSE Nidzica, Komendy Powiatowej Policji, Starostwa
Powiatowego Urzędu Miasta w Nidzicy. Zamieszczenie informacji
o kampanii na stronie PSSE w Ostródzie oraz na Facebooku,
rozesłanie informacji do 9 szkół ponadpodstawowych powiatu
ostródzkiegio, do dwóch mediów lokalnych. Informacja o kampanii
na stronie PSSE Olsztyn, rozesłanie informacji do 9 mediów
lokalnych. Zamieszczenie informacji o kampanii na stronie i
Facebooku PSSE Pisz, zamieszczenie informacji o kampanii na
stronie internetowej PSSE i Facebooku w PSSE Węgorzewo,
rozesłanie informacji do dwóch urzędów.
Razem zamieszczono informację na 15 stronacch internetowych
PSSE i WSSE, rozesłano informację do 57 szkół
ponadpodstawowych woj. warmińsko-mazurskiego, do 21
placówek służby zdrowia , 11 mediów lokalnych , 2 jednostek
samorządowych,1 Komendy Powiatowej Policji1 Domu Kultury i
Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.
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Finansowanie
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Stoiska promocji zdrowia w PSSE,
związana z dystrybucją materiałów
informacyjnych oraz
poradnictwem.Działania uzależnione
od stanu epidemii Covid-19
—————————————————
PSSE:Działdowo, Gołdap, Giżycko,
Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński,
Ostróda, Nidzica, Olsztyn Pisz,
Węgorzewo

Zorganizowanie 3 stoisk promocji zdrowia w powiecie
ogół społeczeństwa: 600/5329
działdowskim w: Gródkach na festynie rodzinnym, Narzymiu
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/672
podczas dożynek, Lidzbarku Welskim na Festiwalu Swojskiego
Jadła. Organizatorzy PSSE Działdowo, Sołectwo Gródki, Centrum
Kultury w Płośnicy, Burmistrz Miasta Lidzbark Welski, Ośrodek
Kultury w Lidzbarku Welskim. Liczba uczestników 380. Trzy
stoiska promocji zdrowia na Placu targowym z okazji Święta
Wojska Polskiego w Gołdapi, przy tężniach solankowych w
Gołdapi podczas dożynek Gminnych, na stadionie sportowym w
Baniach Mazurskich podczas Dożynek Gminnych, liczba
uczestników 1511. Stoisko promocji zdrowia podczas pikniku w
Giżycku. Dwa stoiska promocji zdrowia w Srokowie i Korszach w
powiecie kętrzyńskim, dla 177 pacjentów. Organizacja 5 stoisk
promocji zdrowia podczas Złotej Tarki w Iławie, na plaży miejskiej
w Suszu, na stadionie w Lubawskiem Centrum Aktywności
Społecznej , w Centrum Kultury w Zalewie (powita iławski) liczba
uczestników którym udzielono poradnictwa 40. Dwa stoiska
promocji zdrowia w NZOZ Srokowo i NZPOZ w Korszach liczba
uczestników 177. Stoisko promocji zdrowia w Zespole Szkół i
Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, liczba
uczestników 85. Punkt promocji zdrowia na Miejskim Stadionie
Lekkoatletycznym w Ostródzie liczba uczestników 30. Stoisko
promocji zdrowia podczas akcji Zostań Ratownikiem Życia oddaj
Krew w Olsztynie liczba uczestników 100. Dwa stoiska promocji
zdrowia w Nidzicy i Jagrzewie dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Stoisko promocji zdrowia na Placu
Targowym w Piszu liczba uczestników 70. Trzy punkty promocji
zdrowia podczas dożynek powiatowych podczas Festynu
"Spotkanie po latach", liczba uczestników 1250. Poradnictwo,
dystrybucja materiałów edukacyjnych. Zorganizowano 20 stoisk
promocji zdrowia, ogółem liczba uczestników 5329.
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Obchody Światowego Dnia AIDS w w
armińsko-mazurskim
—————————————————
WSSE w Olsztynie, 19 PSSE, 2
Urzędy powiatu węgorzewskiego,
Radio Olsztyn.

Rozesłanie informacji o Światowym Dniu AIDS przez WSSE w
Olsztynie do 19 PSSE woj. warmińsko-mazurskiegooraz
zamieszczenie informacji na stronie WSSE Olsztyn.
Zamieszczenie informacji na Facebooku i na PSSE Bartoszyce,
zamieszczenie informacji o Światowym Dniu AIDS na Facebooku
w Braniewie, zamieszczenie informacji na Facebooku i na stronie
PSSE Działdowo, rozesłanie informacji do szkół. Zamieszczenie
informacji na PSSE i Facebook w Ełku, informacja na Facebooku i
na stronie PSSE Elbląg, informacja na stronie Facebook i PSSE
Giżycko. Zamieszczenie informacji na stronie PSSE Iława i na
Facebooku PSSE Iława, rozesłanie informacji do 7 szkół
ponadpodstawowych i 38 szkół podstawowych powiatu iławskiego
oraz zamieszczenie informacji o Światowym Dniu AIDS na
Facebooku i na stronie PSSE Iława. Zamieszczenie informacji na
stronie PSSE Kętrzyn. Organizacja stoiska promocji zdrowia w
Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
z poradnictwem i dystrybucja materiałów oraz poradnictwo dla 110
osób. Zamieszczenie informacji na Facebooku i na stronie PSSE
Mrągowo. Na stronie PSSE Olecko ukazała się informacja o
budowaniu akceptacji wobec zakażonych HIV. Podczas
Światowego Dnia AIDS zorganizowano 6 wykładów skierowanych
do studentów (82 osoby). Umieszczenie na stronie PSSE
Szczytno informacji o Światowym Dniu AIDS. Rozesłanie
informacji o AIDS do lokalnych urzędów powiatu węgorzewskiego.
Urząd Miasta i Gminy w Węgorzewie umieścił informacje oraz
powiat Węgorzewo. PSSE w Węgorzewie umieściła informację o
Światowym dniu AIDS na stronie własnej oraz na Facebooku.
Umieszczenie informacji na stronie WSSE Olsztyn oraz na
Fecebooku i Twitterze WSSE w Olsztynie. Udzielenie wywiadu do
Radia Olsztyn nt.Światowego Dnia AIDS oraz pracy PKD w
kierunku HIV w Olsztynie przez pracownika WSSE Olsztyn.
Razem w propagowaniu działań w związku ze Światowym AIDS
wzięło udział 13 PSSE oraz 1 WSSE w Olsztynie, zamieszczono
na 11 stromach Facebooku i Twitterze informacji o Światowym
Dniu AIDS oraz na 10 stronach PSSE i WSSE w Olsztynie.
Ponadto dwa urzędy w powiecie węgorzewskim umieściły
informacje. Edukacja objęto 192 osoby. Rozesłano informacje do
38 szkół podstawowych i 7 ponadpodstawowych. Zoragnizowano
jedno stoisko promocji zdrowia i udzialono jednego wywiadu do
Radia Olsztyn.
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młodzież powyżej 15 r.ż.: 110/110
uczniowie szkół podstawowych: 38/38
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 2/2
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20
przedstawiciele uczelni: 82/82
przedstawiciele mediów: 1/1

liczba stoisk informacyjnych: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 110
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
osób objętych edukacją 192
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Ogólnopolski konkurs "komiks kontra
AIDS".
—————————————————
WSSE w Olsztynie, PSSE:
Bartoszyce, Braniewo, Elbląg,
Giżycko, Olecko, Ostróda, Olsztyn,
Pisz, Szczytno,

Rozpropagowanie konkursu ogólnopolskiego Komiks Kontra AIDS ogół społeczeństwa
w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz w młodzież powyżej 15 r.ż.: 70/70
instytucjach i szkołach ponadpodstawowych woj. warmińskostrony internetowe 11
mazurskiego. Zamieszczenie informacji na stronie WSSE Olsztyn
i w dwóch mediach społecznościowych, na stronie Facebooku
PSSE Bartoszyce rozesłanie informacji do 6 szkół powiatu
bartoszyckiego, zamieszczenie informacji na stronie PSSE
Braniewo, rozesłanie informacji do 3 szkół ponadpodstawowych
powiatu braniewskiego. Umieszczenie informacji na stronie
internetowej PSSE Elbląg, zamieszczenie informacji na stronie
PSSE Giżycko i Facebooku, zamieszczenie informacji na
Facebooku PSSE Olecko, zamieszczenie na Facebooku PSSE
Otsróda, rozesłanie informacji do 9 szkół powiatu ostródzkiego,
zamieszczenie informacji na PSSE Olsztyn rozesłanie do 40 szkół
powiatu olsztyńskiego, zamieszczenie informacji na stronie PSSE
Pisz, rozesłanie do 8 szkół powiatu piskiego, rozesłanie informacji
do 4 szkół powiatu szczycieńskiego. Razem umieszczono
informacje na facebooku 5 razy, na stronach inspekcji sanitarnej-6
razy rozesłano informację o konkursie do 70 szkół
ponadpodstawowych woj. warmińsko-mazurskiego.

liczba kampanii: 1
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Organizacja konkursów wiedzy i
plastycznych dla młodzieży woj. warm
ińsko-mazurskiego
—————————————————
PSSE: Gołdap, Nowe Miasto
Lubawskie, Olecko, Pisz

Zorganizowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDSdla
uczniów LO i Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi liczba
uczestników 14. Zamieszczenie informacji na stronie Facebook i
stronie PSSE Gołdap informacji i konkursie. Powiatowy Konkurs
Wiedzy w powiecie nowomiejskim. Uczestnicy uczniowie szkół
podstawowych 24 osoby i ponadpodstawowych 5 osób.
Współorganizatorzy: PCK, Starostwo Powiatowe w Nowym
Mieście Lubawskim. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina
Kurzętnik, Gmina Grodziczno. Nagrody wręczono podczas
obchodów Światowego Dnia AIDS w Nowym Mieście Lubawskim.
Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego o HIV/AIDS, w
któym wzięło udział 10 placówek powiatu
oleckiego.Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach
internetowych szkół , dwie informacje na stronie PSSE Olecko. W
konkursie wzięło udział 16 osób ze szkół podstawowych.
Organizacja Powiatowego Konkursu wiedzy w powiecie piskim.
Konkurs zrealizowano on-line, dla uczniów szkół podstawowych 18 osób i uczniów szkół średnich 3 osoby. Nagrody ufindowało
Starostwo Powiatowe w Piszu na kwotę 500 zł.

liczba imprez: 4
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 58/58
młodzież powyżej 15 r.ż.: 22/22
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Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Zmarłych na AIDS w woj. warmińskomazurskim.
—————————————————
WSSE Olsztyn, 10 PSSE

Zamieszczenie informacji na stronie WSSE Olsztyn, na stronie
PSSE Działdowo, rozesłanie informacji do 24 szkół podstawowych
i 8 szkół ponadpodstawowych powiatu działdowskiego, przesłanie
informacji o Dniu Pamięci Zmarłych na AIDS do Gazety
Olsztyńskiej, Radia Ełk, Gazety Współczesnej, Stowarzyszenia
Ełk i My, zamieszczenie informacji na Facebooku PSSE Ełk,
zamieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE Elbląg,
zamieszczenie informacji na stronie Starostwa Powiatowego w
Gołdapi, Urzędu Gminy Dubeninki na stronie www.goldaporg.pl,
zamieszczenie na stronie intermnetowej PSSE Iława informacji o
święcie, zamieszczenie informacji na stronie PSSE Nowe Miasto
Lubawskie, zamieszczenie informacji o budowaniu akceptacji
wobec zakazonych HIV na stronie Facebook PSSE Olecko,
zamieszczenie informacji o Dniu Pamięci Zmarłych na AIDS na
stronie PSSE Ostróda, oraz rozesłanie informacji do 9 szkół
średnich i 3 mediów powiatu ostródzkiego. Zamieszczenie
informacji na stronie PSSE Pisz. Zamieszczenie biuletynu
KONTRA na stronie PSSE Szczytno, Działdowo. WSSE Olsztyn..
Ogólem zamieszczono informacje na 11 stronach internetowych,
rozesłano informacje do 6 mediów lokalnych, do 17 szkół średnich
i 24 szkół podstawowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 28/28
młodzież powyżej 15 r.ż.: 17/17
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 11/11
przedstawiciele mediów: 6/6

liczba inicjatyw: 58
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Organizacja trzech konferencji w woj.
warmińsko-mazurskim
—————————————————
PSSE :Nowe Miasto Lubawskie,
Ostróda, Olsztyn

Konferencja powiatowa w Nowym Mieście Lubawskim to tradycja
wieloletnia. Zwykle organiozowana jest 1 grudnia , wśród
organizatorów oprócz PSSE jest ZR PCK, Starostwo Powiatowe.
Na konferencji prowadzony jest wykład o tematyce HIV AIDS i
zwykle zakończenie jest uroczyste podsumowanie konkursu
wiedzy wśród młodziezy. Tak też było w 2021 roku uczestnicy:
uczniowei szkół podstawowych 12 osób, uczniowei szkół średnich
12 osób, kadra pedagogiczna 8 osób, przedstawiciele jednostek
samorządowych 3, przedstawiciele PCK 3 i inspekcji sanitarnej 3..
Konferencja opiekuinów szkolnych kół PCK odbyła się w Moragu
(powiat ostródzki), liczba uczestników 17 pracownik PSSE
Ostróda przedstawił aktualne zagadnienie z profilaktyki
HIV/AIDS. Konferencja opiekunów szkolnych Kół PCK w powiecie
olsztyńskim, liczba uczestników 20. Na konferencji odbyła się
prezentacja materiałów tematycznych z profilaktyki HIV/AIDS, w
tym również popularyzacja PKD w kierunku HIV w Olsztynie.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 12/12
młodzież powyżej 15 r.ż.: 12/12
pracownicy oświaty: 45/45
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 3/3
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 5/5

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 77
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Wsparcie z innych źródeł:
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pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Opracowanie przez PSSE gotowych
prezentacji o HIV i chorobach
przenoszonych drogą płciową w celu
wykorzystania podczas zajęć z
uczniami. Pomysł powstał w dobie
pandemii koronawirusa gdzie
przeprowadzanie zajęc bezpośrednio
z uczniem stało się problemem organi
zacyjnym.
—————————————————
PSSE Iława, Nidzica, Szczytno

Opracowanie prezentacki przez PSSE Iława mającej na celu
młodzież powyżej 15 r.ż.: 348/348
szerokie zapobiegania chorobom przenoszopnym drogą płciową i
przesłanie tej prezentacji do 7 szkół średnich powiatu iławskiego
w celu wykorzystania jej na zajęciach z uczniami. Opracowanie
prezentacji nt HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową i
przekazanie jej dla pedagoga szkolnego. Prezentacja została
wykorzystana podczas zajęć z 69 osobami uczniami szkół
średnich w dwóch szkołach w Jagarzewie i Nidzicy. Opracowanie
prezentacji o HIV i chorobach przenoszonych drogą płciową i
przesłanie jej do 9 szkół podstawowych edukacja objęto 279 osób
w wieku 15 lat oraz do 4 szkół średnich powiatu szczycieńskiego.

liczba działań/inicjatyw: 3
liczba odbiorców: 348
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Działania edukacyjne skierowane do
młodzieży szkolnej różnego poziomu
kształcenia, studentów, z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS. Edukacja
podczas letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży.
—————————————————
PSSE: Działdowo, Gołdap, Giżycko.
Elblag, Nidzica, Olsztyn, Pisz,
Węgorzewo

Zajęcia edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku
młodzież poniżej 15 r.ż.: 93/93
Welskim dla 43 uczestników. Tematyka zajęć profilaktyka zakażeń młodzież powyżej 15 r.ż.: 1600/1664
HIV, drogi zakażenia, kampania "Czy wiesz że", rola substancji
psychoaktywnych w przenoszeniu zakażenia, obchody
Światowego Dnia AIDS. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla
uczniów szkoły średniej w Elblągu nt dróg zakazenie,
epidemiologii, disgnostyki w kierunku HIV, PKD w kierunku HIV
oraz chorób przenoszonych drogą płciową, liczba uczestników
26.Edukacja młodzieży na obozach i koloniach letnich powiatu
gołdapskiego. Przeprowadzono 6 działań edukacyjnych dla 331
osób powyżej 15 roku życia. Dystrybucja 311 szt. materiałów
edukacyjnych. Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
podczas letniego wypoczynku dzieci i młodziezy w powiecie
giżyckim, zorganizowano 10 zajęć edukacyjnych dla 340 osób.
Edukacja młodziezy z zakresu HIV/AIDS w szkole podstawowej nr
2 w w Nidzicy, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Nidzicy, liczba uczestników 4 zajęcia edukacyjne dla 128 osób
w tym 68 po 15 r. życia.68. Wykłady skierowane do uczniów szkół
średnich powiatu olsztyńskiego- 4 zajęcia dla 222 osób,
przerowadzenie rozmów indywidualnych dla uczniów szkół
średnich i studentów powiatu olsztyńskiego, liczba uczestników
200. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży powiatu piskiego - liczba
zajęć dwa, liczba szkół 2 liczba uczestników 46 po 15 r. życia,
dystrybucja materiałów edukacyjnych 46 szt. Zajęcia edukacyjne
w obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodziezy w powiecie
wegorzewskim, liczba zajęć 4 liczba uczestników 309. Ponadto
zajęcia edukacyjne w szkołach średnich powiatu wegorzewskiego,
liczba zajęć 2 liczba uczestników 33 oraz zajęcia w szkołach
podstawowych powiatu węgorzewskiego liczba zajęc 2 liczba
uczestników 79. Ogółem przeprowadzono 152 zajęcia
edukacyjne dla 1664 uczniów powyżej 15 roku zycia i 93
uczniów szkół poniżej 15 roku życia.

liczba działań edukacyjnych: 152
liczba odbiorców: 1757
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pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Narady/szkolenia z pracownikami
promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej
woj. warmińsko-mazurskiego.
—————————————————
WSSE Olsztyn

W dniu 03 września 2021 roku odbyło się szkolenie online dla
pracownicy Państwowej Inspekcji
pracowników promocji zdrowia PSSE woj. warmińskoSanitarnej: 25/25
mazurskiego. Szkolenie otworzyła Dyrektor WSSE w Olsztynie
pani Agnieszka Wabik. Tematyka szkolenia: Nowa edycja
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV,
podsumowanie pracy PKD w kierunku HIV w Olsztynie, w latach
poprzednich, informacje o zmianach dotyczących koordynacji
PKD w Olsztynie, prosba o poinformowanie jednostek
współpracujących z PSSE o zasadach pracy PKD w kierunku HIV
w Olsztynie. PKD w kierunku HIV w Olsztynie rozpoczęło pracę
od września 2021 roku po przerwie 8 miesięcy. Nową organizacją
prowadzącą PKD jest Warmińsko-Mazurskie Stowarzytszenie
Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie przy wsparciu
Wojewódzkiej Stacji Saniotarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
PKD od wrzesnia 2021 zostało otwarte we wtorki i czwartki od 15
do 18 godziny w budynku WSSE w Olsztynie pok 15 ul. Żołnierska
16.

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 25

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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Dystrybucja materiałów
opracowanych w KC ds AIDS: broszur
i ulotek do wybranych środowisk:
głównie młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych , placówek
służby zdrowia oraz uczelni zakładów
karnych i bibliotek.
—————————————————
WSSE w Olsztynie, 10 PSSE

Dystrybycja materiałów do dwóch szkół powiatu bartoszyckiego:
do LO w Bartoszycach i Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim nt.
chorób przenoszonych drogą płciową, 22 egzemplarze,
dystrubucja materiałów do 3 szkół ponadpodstawowych powiatu
braniewskiego-75 broszur Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS i ulotek
Zakażenie HIV to nie wyrok 30 szt., dystrybucja materiałów w
powiecie działdowskim 100 szt, do 13 szkół powiatu, dystrybucja
materiałów 360 szt., do 10 placówek służby zdrowia powiatu
ełckiego,dystrybucja materiałów do 2 placówek służby zdrowia i 8
obiektów letniego wypoczynku powiatu giżyckiego (ok 200 szt.
materiałów promocyjznych) , dystrybucja 648 materiałów do 8
szkół ponadpodstawowych powiatu ełckiego, 234 materiałów do 1
szkoły podstawowej, dystrybucja materiałów do 3 szkół
podstawowych, 2 szkół ponadpodstawowych i 8 placówek służby
zdrowia powiatu elbląskiego, dystrybucja materiałów do Zakładu
Karnego w Iławie - 74 szt., do Centrum Aktywności Społecznej w
Lubawie10 szt, Przychodni Zdrowie w Iławie - 11 szt.,
Powiatowego Szpitala w Iławie 11 szt, Przychodni KEMED w
Rudzienicach 11 szt, dystrybucja 10 broszur do Przychodni
Rehabilitacji Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim, do Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim 110 szt,
dystrybucja 100 szt., materiałów do 5 szkół ponadpodstawowych
powiatu nowomiejskiego, dystrybucja ulotek Zakażenie HIV to nie
wyrok i broszur Wszystko co powienieneś wiedzieć 40 szt do 28
placówek powiatu ostródzkiego, dystrybucja 126 szt materiałów(w
pakietach edukacyjnych) do 10 placówek oświatowych i 116
placówek letniego wypoczynku powiatu olsztyńskiego, dystrybucja
materiałów do 3 placówek służby zdrowia, 4 placówek letniego
wypoczynku i 3 placówek oświatowych powiatu węgorzewskiego.
WSSE w Olsztynie przekazało dla PSSE Szczytno 80 broszur o

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2382

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - sprzęt
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/50
młodzież powyżej 15 r.ż.: 29/29
pracownicy ochrony zdrowia: 23/23
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 1/1
inni: 135/135

chorobach przenoszonych drogą płciową praz 15 broszur dla
lekarzy ginekologów.
Razem dystrybucją objęto 238 placówek w woj. warmińskomazurskim.
95

Promowanie działalności PKD w
kierunku HIV w Olsztynie.
Wykorzystanie drogi elektronicznej
oraz dystrybucja ulotek.
—————————————————
WSSE Olsztyn, 19 PSSE

Działania promujące PKD w kierunku HIV w Olsztynie
uruchomionego od września 2021 roku. Informacje o wznowieniu
pracy PKD w kierunku HIV zamieszczono na stronie internetowej
WSSE Olsztyn oraz w mediach społecznościowych WSSE,
wysłano informacje do wszystkich 19 PSSE woj. warmińskomazurskiego, w celu popularyzacji informcji na własnym terenie.
Opublikowano na stronach PSSE i Facebooku w Bartoszycach,
PSSE i Facebook PSSE Działdowo, Facebook PSSE Elbląg, na
Facebooku PSSE Iława, rozesłanie do 8 ponadpodstawowych
szkół powiatu działdowskiego informacji o PKD Olsztyn, PSSE Ełk
przesłała do 19 placówek oświatowych powiatu ełckiego
informacje o PKD, zamieszczenie informacji na stronie PSSE
Gołdap, PSSE Nidzica, zamieszczenie informacji o PKD w
kierunku HIV w Naszej Gazecie Nidzickiej, oraz na stronie PSSE
Nidzica, zamieszczenie informacji o PKD na Facebooku PSSE w
Ostródzie oraz rozesłanie informacji 17 placówek opieki
zdrowotnej w powiecie ostródzkim. Rozesłanie do 14 ośrodków
zdrowia i jednego Szpitala w Szczytnie informacji o PKD w
kierunku HIV w Olsztynie. Udzielenie wywiadu do Radia Olsztyn
nt działalności PKD w kierunku HIV w Olsztynie. Ponadto
informowanie o działalności PKD przy okazji działań edukacyjnych
i spotkań.

pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20
inni: 30/30
pracownicy ochrony zdrowia: 32/32

liczba punktów testowania: 1

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

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Opole
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Upowszechnianie przekazu kampanii
społecznej inicjowanej przez Krajowe
Centrum ds. AIDS ("Czy wiesz, że....")
.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

Na portalu społecznościowym Facebook PIS (9) i na stronach
internetowych PIS woj. opolskiego upowszechniano I-III odsłon
kampanii społecznej pn. "Czy wiesz, że....".

Upowszechnianie informacji nt.
profilaktyki zakażeń HIV/AIDS oraz
promowanie bezpłatnych i
anonimowych badań w kierunku
zakażenia HIV w ramach
Europejskiego Tygodnia Testowania,
obchodów Światowego Dnia AIDS i
Międzynarodowego Dnia Pamięci o
Zmarłych na AIDS.
—————————————————
WSSE Opole, PSSE wszystkie (11)

W ramach upowszechniania Konkursu na Komiks HIV/AIDS,
Europejskiego Tygodnia Testowania, obchodów Światowego Dnia
AIDS i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS
pracownicy Oddziałów Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. opolskiego podjęli
następujące działania:

Działania edukacyjne wśród
młodzieży.

Spotkania edukacyjne w zakresie HIV/AIDS dla młodzieży 15+
zorganizowane przez pracowników ds. promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej (PSSE Głubczyce, PSSE Kluczbork):

Trwająca pandemia SARS-CoV-2
uniemożliwiła prowadzenie edukacji
bezpośredniej.
Działalność oświatowo– zdrowotna
realizowana była przede wszystkim w
mediach społecznościowych
(Facebook) i na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej woj. opolskiego.
—————————————————
PSSE (3) (Głubczyce, Kluczbork,
Kędzierzyn - Koźle)

Ogółem opublikowano/udostępniono 189 postów o szacunkowym
zasięgu 16859 osób ogółu społeczeństwa..Zadanie zrealizowano
w oparciu o materiały kampanijne w wersji elektronicznej, które
otrzymano z KCdsAIDS.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: /16859
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 15/15
przedstawiciele mediów: 12/

liczba kampanii: 1

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

ogół społeczeństwa: /6119
młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/461
kobiety planujące ciążę: 35/50
kobiety w ciąży: 135/150
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 15/15
przedstawiciele mediów: 12/

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1372

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.
pracownicy oświaty: /1
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 3/3

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 135

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
600,00

- opublikowali/udostępnili 30 postów o szacunkowym zasięgu
5408 osób ogółu społeczeństwa
- dystrybuowali 1372 szt. materiałów edukacyjno - informacyjnych.

1. Warsztaty aktywizujące dla uczestników letniego wypoczynku:
120 osób w wieku 15+ .
2. "Powiatowy Konkurs na plakat związany tematycznie z
HIV/AIDS" zorganizowany przez pracownika ds. promocji zdrowia
i oświaty zdrowotnej (PSSE Kędzierzyn-Koźle) we współpracy ze
Starostwem Powiatowym (fundator nagród w kwocie 600 zł) ,
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu (plastyk, juror)
oraz KCdsAIDS (gadżety) . Zasięg konkursu: 10 uczniów/ 3 szkoły
ponadpodstawowe.

Razem:

STRONA 55 z 203

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

99

Kampania społeczna KC ds. AIDS
"Czy wiesz, że"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Włączenie się w organizację społecznej kampanii zainicjowanej
przez KC ds AIDS przygotowanie i zamieszczenie informacji o
kampanii na Facebook WSSE w Poznaniu, stronach
internetowych WSSE w Poznaniu oraz 31 PSSE województwa
wielkopolskiego.

ogół społeczeństwa: 10000/1000
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pracownicy ochrony zdrowia:
postów 12
2000/1000
uczniowie szkół ponadpodstawowych:
5000/1000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs profilaktyczny "Nie daj
szansy AIDS" o zasięgu wojewódzkim
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 26 PSSE
województwa wielkopolskiego

Opracowano i przeprowadzono wojewódzki konkursu na
infografikę "Nie daj szansy AIDS" skierowanego do młodzieży
szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polegało na
wykonaniu przez uczniów infografiki, która propagowała wiedzę
na temat profilaktyki zakażeń HIV. Na etap powiatowy wpłynęły
116 prace wykonane przez finalistów etapu szkolnego. Do
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przesłano 26
prace – laureatów I miejsc w etapie powiatowym. Finał konkursu
odbył się 30.11.202 r. w formie wideokonferencji.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/482

Wskaźnik dodatkowy 1: konkurs
profilaktyczny 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
1050,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkursy i olimpiady wiedzy o
HIV/AIDS o zasięgu powiatowym
—————————————————
4 PSSE województwa wielkopolskiego

Przeprowadzono 5 konkursów szkolnych i powiatowych dla
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/179
młodzieży z szkół ponadpodstawowych województwa
wielkopolskiego. Z uwagi na sytuacje epidemiologiczna nie
zorganizowano wielu olimpiad wiedzy o HIV/AIDS dla młodzieży z
szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa
wielkopolskiego

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konkursów 5

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
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Światowy Dzień AIDS
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Przekazano drogą elektroniczną informacje o Światowym Dniu
AIDS do PSSE, lokalnych mediów, placówek szkolnych i
partnerów w terenie. Młodzież ze szkół uczestniczyła zdalnie w
pogadankach i prezentacjach multimedialnych, przeprowadzono
szkolenie dla pielęgniarek, 7 szkoleń dla 108 koordynatorów
wychowania zdrowotnego, 1 konferencję dla 80 osób (60
nauczyciel i 20 uczniów), informację o Światowym Dniu AIDS
zamieszczono na stronach internetowych WSSE w Poznaniu,
PSSE i profilach Facebook.

liczba konferencji: 1
liczba imprez: 4

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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ogół społeczeństwa: 5000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1220
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: /14
pracownicy oświaty: /168
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Akcja informacyjno - edukacyjna
"Bezpieczne Walentynki 2021"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

- Przygotowano i przeprowadzono 31 akcji informacyjnych dla
młodzieży szkół ponadpodstawowych i ogółu społeczeństwa.
Przesłano pisma zapraszające do podjęcia działań w ramach akcji
„Bezpieczne Walentynki 2021” wraz z aktualnymi danymi
epidemiologicznymi, grafikami oraz materiałami informacyjnymi na
temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych droga płciową do
363 placówek, odbyły się 3 wystawy tematyczne dla ok. 300 osób
w holach PSSE dla pracowników i petentów Stacji oraz Domu
Kultury.
- Przygotowano i zamieszczono informacji o akcji "Bezpieczne
Walentynki 2021" na Facebook WSSE w Poznaniu, stronach
internetowych WSSE w Poznaniu oraz 31 PSSE województwa
wielkopolskiego.

ogół społeczeństwa: 7000/6000
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1500/3500
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /300

liczba odbiorców: 6000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia
- kontra HIV"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 26 PSSE
województwa wielkopolskiego

Przeprowadzono 25 szkoleń połączonych z warsztatami dla 545
osób ze 28 szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy szkoleń
wypełniali ankiety oceniające poziom wiedzy na temat HIV i AIDS
przed i po szkoleniu. Analiza wykazała wzrost poziomu wiedzy z
70% udzielonych prawidłowych odpowiedzi w ankiecie wstępnej
do 92% odpowiedzi prawidłowych w ankiecie końcowej.
Odpowiedzi błędne oraz „nie wiem” z 30% spadły do 8%.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 650/545

liczba działań edukacyjnych: 25
liczba odbiorców: 545

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Film "HIV - lepiej wiedzieć"
—————————————————
WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
województwa wielkopolskiego

Przygotowano i nagrano film profilaktyczny skierowany do ogółu
społeczeństwa z udziałem prof. dr hab. n. med. Magdaleny
Figlerowicz - konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób
zakaźnych dla województwa wielkopolskiego oraz dr Macieja
Skibińskiego - certyfikowany terapeuta z Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego w Poznaniu. Film do wykorzystania na
Facebooku i stronie internetowej WSSE w Poznaniu.

ogół społeczeństwa: 10000/

liczba tytułów publikacji: 1

Planowana kwota: 2500,00
Wydatkowana kwota:
2500,00
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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3 550,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Rzeszów
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

106

Akcja profilaktyczna "Mój Walenty jest Promowania bezpłatnego testowania w kierunku HIV wśród osób
the best, idzie ze mną zrobić test"
młodych, pełnoletnich z okazji Walentynek - 14 lutego poprzez
————————————————— wykorzystanie współczesnych nośników informacji.
WSSE i 9 PSSE

ogół społeczeństwa: 1000/21173
młodzież powyżej 15 r.ż.: 200/1500

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Dystrybucja materiałów oświatowozdrowotnych do podmiotów
leczniczych, placówek oświatowowychowawczych, uczelni wyższych,
zakładów pracy i innych.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

ogół społeczeństwa: 3000/8198
młodzież poniżej 15 r.ż.: 2000/4906
młodzież powyżej 15 r.ż.: 2000/3963

Wskaźnik dodatkowy 1: Materiały
przekazane z KC ds. AIDS i
własne były wykorzystane w
realizacji przedsiewzięć przez
różne placówki.

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

108

Działania edukacyjno-informacyjne
pod hasłem "Czy wiesz, że ....", które
były kontynuacją kampanii
profilaktycznej KC ds. AIDS z 2020 r.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Celem kampanii przygotowanej przez KC ds AIDS było
ogół społeczeństwa: /11450
podniesienie wiedzy, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na
temat wirusa HIV, choroby AIDS oraz innych chorób
przenoszonych drogą płciową, podniesienie świadomości o
możliwości szybkiej diagnostyki w kierunku HIV. Działania
skierowane były do ogółu społeczeństwa z uwzględnieniem grupy
wiekowej 18-34 i 35 - 49. W realizacji tego przedsięwzięcia
wykorzystano współczesne nośniki informacji.

liczba kampanii: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: W
realizacji tego przedsięwzięcia
wykorzystano współczesne i
dostępne w Inspekcji Sanitarnej
nośniki informacji m.in. strony
www, FB, lokalne mass media i
inne.

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
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Konkurs na komiks dotyczący
Rozpropagowanie informacji na temat konkursu na komiks
problematyki HIV/AIDS ogłoszony
dotyczący problematyki HIV/AIDS poprzez dostępne kanały
przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
komunikacji.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Wskaźnik dodatkowy 1: W
realizacji przedsięwzięcia
wykorzystano współczesne
nośniki informacji Inspekcji
Sanitarnej m. in. strony www, Fb i
inne.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
/9000
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Porozmawiajmy o uzależnieniach i AI
DS".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

ogół społeczeństwa: 300/1050
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/75
uczniowie starszych klas szkół
podstawowych: 100/160

Wskaźnik dodatkowy 1: Konkurs
odbył się pod patronatem
Podkarpackiego Kuratora
Oświaty, Wojewody
Podkarpackiego i Marszałka
Województwa Podkarpackiego.
Wskaźnik dodatkowy 2: Na
konkurs wpłynęło 235 parac z 52
szkół województwa, w holu WSSE
zorganizowano pokonkursową
wystawę prac oraz udostępniono
na Fb i w internecie.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 4000,00
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Wojewódzki konkurs plastyczny
"Zawsze Razem".
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/309
nauczyciele, rodzice: 200/300

Wskaźnik dodatkowy 1: Konkurs
Zawsze Razem realizowany był
pod patronatem Wojewody
Podkarpackiego, Podkarpackiego
Kuratora Oświaty i Marszałka
Województwa Podkarpackiego.
Wskaźnik dodatkowy 2: Na
konkurs wpłynęło 309 prac
plastycznych z 49 szkół
podstawowych, 19 listopada
podsumowano konkurs i
nagrodzono 10 uczestników, w
holu WSSE zorganizowano
pokonkursową wystawę prac
udostępniono również na Fb i w
internecie.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 4000,00
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Obchody Światowego Dnia AIDS
poprzez organizowanie różnych form
działań.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

Informacje w regionalnych i lokalnych mediach, informacje na
stronie internetowej i Facebooku WSSE i stronach internetowych
20 PSSE, lokalnych samorządów, placówek oświatowo wychowawczych, portali społecznościowych i współpartnerów
działań. Organizacja konkursów, olimpiad, imprez prozdrowotnych
i innych form.

ogół społeczeństwa: 10000/26023
uczniowie szkół podstawowych:
1000/1050
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1000/1120

liczba stoisk informacyjnych: 53
liczba imprez: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
Przeprowadzono 2 konkursy (
fotograficzny i plastyczny) dla
uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Zorganizowano 20 narad i 53
stoiska informacyjno edukacyjne
dla różnych grup.

Planowana kwota: 600,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
Starostwo Powiatowe:
400,00
Urząd Miasta: 0,00
Urząd Gminy: 400,00
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego
"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą
płciową.Edukacja młodzieży szkolnej"
w roku szkolnym 2020/2021.
—————————————————
WSSE i 13 PSSE

Celem programu było kształtowanie u młodzieży poczucia
młodzież powyżej 15 r.ż.: 3000/3963
tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS, podejmowanie nauczyciele, rodzice i inni: 300/1962
zdrowych wyborów życiowych, pogłębienie wiedzy na temat
HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Program był
realizowany w szkołach ponadpodstawowych województwa
podkarpackiego.

liczba odbiorców: 5925
Wskaźnik dodatkowy 1: W
ramach realizacji programu
przeprowadzono 11 narad ( 28
osób ) i 14 instruktaży.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Kontynuacja wojewódzkiego
programu edukacyjnego "Zawsze
Razem" w roku szkolnym 2020/2021.
—————————————————
WSSE i 20 PSSE

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

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/4906
nauczyciele, rodzice i inni: 500/2798

liczba odbiorców: 7704
Wskaźnik dodatkowy 1: Program
realizowany w 159 szkołach
podstawowych, w tym 4
placówkach przedszkolnych kl. 0.
Wskaźnik dodatkowy 2: WSSE w
Rzeszowie wydrukowała materiały
do realizacji programu.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2253,42
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja kobiet w wieku
prokreacyjnym, kobiet w ciąży i
planujących ciążę.
—————————————————
PSSE w Mielcu i Ustrzykach Dolnych.

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

kobiety w wieku prokreacyjnym:
5000/340

liczba odbiorców: 340
Wskaźnik dodatkowy 1: Działania
realizowałyo13 poradni K, 2
poradnie przedmałżeńskie i
szkoła rodzenia.

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

Razem:

2 753,42
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WSSE Szczecin

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Organizacja i prowadzenie konferencji
tematycznych i kampanijnych, w tym
również w związku z obchodami
Światowego Dnia Walki z AIDS.
Zamieszczanie informacji na stronach
internetowych, w tym na stronach
PSSE oraz nawiązywanie współpracy
z lokalnymi mediami.
—————————————————
WSSE w Szczecinie oraz wybrane
PSSE woj. zachodniopomorskiego

W roku 2021 w ramach profilaktyki HIV/ AIDS PSSE w Goleniowie
planowała zorganizować 1 konferencję dla 60 odbiorców, którymi
mieli być m. in. uczniowie szkół ponadpodstawowych, pracownicy
oświaty oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej.
Z uwagi na zadania realizowane ze zwalczaniem epidemii SARSCoV 2 oraz obowiązujące przepisy sanitarne konferencja nie
odbyła się.
Ponad to PSSE w Drawsku Pomorskim, Łobzie oraz Sławnie
podjęły współprace z lokalną prasą. Opublikowane artykuły
dotyczyły Pierwszej edycji Kapani ,,Czy wiesz, że…” i jej
kontynuacji oraz Międzynarodowego dnia Pamięci Zmarłych na
AIDS, a także Światowego Dnia AIDS. Współprace podjęto z
dwutygodnikiem ,,Powiatowa Drawska”,,,Nowym Tygodnikiem
Łobeskim” oraz tygodnikiem ,,Obserwator Lokalny”. Łącznie
ukazało się 7 artykułów prasowych.
Umieszczono 64 informacji na stronach internetowych:
Informacje zamieszone dotyczyły:
- Obchodów Światowego Dnia AIDS
- informację nt. organizacji przez Krajowe Centrum ds. AIDS
konkursu „Komiks kontra AIDS”
- Kampanii społecznej pt. „Czy wiesz, że …”
-Europejskiego Tygodnia Testowania
-Światowy Dzień pamięci zmarłych na AIDS
Informacje zostały zamieszczone na internetowych PSSE w
domenie pis.gov.pl oraz na:
www.echotygodnik
ikamien.pl
echokamienia.pl
kamieńskieinfo.pl
Informacje zamieszczone zostały przez WSSE Szczecin i PSSE:
Białogard, Choszczno, Drawsko Pom., Gryfice, Gryfino, Kamień
pom., Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce,
Sławno, Szczecin, Szczecinek, Wałcz
PSSE w Szczecinku nawiązano również współpracę z Radiem
,,ESKA Szczecinek” na antenie, której przeprowadzono
2 audycje, nt. działań w ramach realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
Promotor zdrowia udzielił również 3 wywiady dot. krajowej
kampanii KC ds. ADIS ,,Czy wiesz, że…” dla Radia ESKA
Koszalin, radia Koszalin oraz TV Gawex.
Dane dotyczące liczby odbiorców mediów zostały
niedoszacowane z uwagi na brak takiej możliwości (brak liczników
odwiedzin stron internetowych. W sprawozdaniu ujęte zostały

STRONA 64 z 203

młodzież powyżej 15 r.ż.: 50/
pracownicy oświaty: 5/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 5/

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
informacji zamieszczonych na
stronach internetowych: 64
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
opublikowanych artykułów
prasowych: 7

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

tylko dane dotyczące liczby jednostek współpracujących podczas
realizacji danego zadania.
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Organizacja i prowadzenie narad oraz
szkoleń z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS oraz wystosowywanie listów
informacyjno- intencyjnych.
—————————————————
WSSE Szczecin i 15 podległych
PSSE woj. zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 70 działań, w tym narady, szkolenia i
wystosowano listy informacyjno- intencyjne. Łącznie dla 1 519
odbiorców.PSSE w Białogardzie, Gryficach Szczecinie oraz
Świnoujściu przeprowadziły łączne 18 narad m.in. z pracownikami
ochrony zdrowia, administracji rządowej i samorządowej,
pracownikami oświaty w zakresie wspólnych działań dotyczących
organizacji działań edukacyjnych. Dodatkowo PSSE w Gryficach
przeprowadziło naradę 1 naradę konkursową, natomiast PSSE w
Świnoujściu naradę z przedstawicielami CJD – Insel Usedom
Zinnowitz w ramach międzynarodowej współpracy przy organizacji
stoiska edukacyjno-informacyjnego na promenadzie w
Świnoujściu. W naradach wzięło łącznie 53 osób.
Rozesłano 49 listów intencyjno-informacyjnych do 1 101
odbiorców, w tym do dyrektorów, pracowników placówek szkolnowychowawczych, jednostek i placówek ochrony zdrowia oraz
Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, mediów lokalnych.
(WSSE w Szczecinie oraz PSSE Białogard, Choszczno, Drawsko
pom., Gryfice, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Police, Pyrzyce,
Sławno, Stargard, Szczecin, Szczecinek, Wałcz). Dotyczyły one
głównie koordynacji działań oraz podjęcia współpracy przy
organizacji przedsięwzięć w zakresie profilaktyki HIV/AIDS tj.
działań edukacyjnych w tym organizacji wykładów, prelekcji,
warsztatów, konkursów, a także organizacji narad. Pisma
rozsyłane były również do jednostek ochrony zdrowia,
samorządów oraz placówek edukacyjnych w związku z kampanią
KC ds. AIDS ,,Czy wiesz, że …”, a także z okazji obchodów
Światowego Dnia AIDS oraz Międzynarodowego dnia Pamięci
Zmarłych na AIDS. Dodatkowo PSSE w Szczecnie zrealizowała w
ciągu roku we współpracy z Zachodniopomorskim Centrum
Edukacji Nauczycieli w Szczecinie 3 szkolenia dla pracowników
oświaty w zakresie problematyki HIV/AIDS. W szkoleniach łącznie
udział brało 365 dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pedagogów.
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pracownicy ochrony zdrowia: 104/171 liczba działań edukacyjnych: 70
pracownicy oświaty: 409/1232
liczba odbiorców: 1519
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 89/85

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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Prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych, takich jak: prelekcje,
konkursy, stoiska edukacyjne,
wykłady oraz warsztaty.
—————————————————
WSSE Szczecin i wybrane PSSE woj.
zachodniopomorskiego

W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w zakresie
profilaktyki HIV/ AIDS zrealizowano 202 działania dla 6 867
odbiorców, oto następujące działania:
Przeprowadzono 3 wykłady dla młodzieży pow. 15 r.ż. oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych. Łącznie w spotkaniach udział
wzięło 154 osób (PSSE w Myśliborzu i Szczecinku).
Głównym celem przeprowadzenia spotkań było zapoznanie
słuchaczy z problematyką HIV/AID oraz profialktyką. W trakcie
prowadzonych zajęć omówiono wpływ zachowań ryzykownych na
potencjalne zakażenie się wirusem i konieczności testowania
wśród młodych ludzi. Promowano Punkty
Konsultacyjno–Diagnostyczne w woj. zachodniopomorskim oraz
adresy Poradni w których można otrzymać pomoc.
PSSE w Białogardzie zorganizowało 1 konkurs plastyczny” Żyję”
bez ryzyka” adresowany do uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Fundatorem nagród był Urząd Miasta
Białogard. Konkurs zorganizowany został zorganizowany w
ramach obchodów Światowego Dnia AIDS Odbiorcami konkursu
były 64 osoby.
PSSE w Gryficach zorganizowało XIII edycję Powiatowego
Konkursu „Być młodym w dobie AIDS” adresowanego do
młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu gryfickiego. Konkurs na
prezentację multimedialną został rozstrzygnięty 08.12.2021 r. W
konkursie udział wzięło 12 osób.
Zorganizowano 21 warsztatów dla 213 osób (PSSE: Szczecin,
Szczecinek), w tym zarówno dla młodzieży powyżej 15 roku życia,
jak i dla ogółu społeczeństwa.
Przeprowadzono 173 prelekcje nt. profilaktyki HIV/AIDS dla 5 962
osób (WSSE Szczecin i PSSE: Białogard, Drawsko pom., Gryfino,
Łobez, Szczecinek, Świdwin.). Podczas prelekcji zapoznano
słuchaczy z rodzajami zachowań ryzykownych, które mogą być
przyczyną zakażeń wirusem HIV, a także promowano testowanie
wśród ludzi młodych. Dodatkowym działaniem wzmacniającym
zajęcia teoretyczne była projekcja filmów pt. „Miało być inaczej”
„Żyć z wirusem” przez PSSE w Kamieniu dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, których odbiorcami było 187 osób.
Na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2021
zorganizowano łącznie 3 stoiska edukacyjno-informacyjne, w
których odbiorcami było 275 osób.
Stoisko połączone było dystrybucją materiałów edukacyjnych oraz
rozmową indywidulaną z promotorem zdrowia. Organizatorami
stoisk były PSSE Łobez, Szczecinek, Świnoujście.
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pracownicy służb mundurowych: 5/
liczba działań edukacyjnych: 202
pracownicy administracji rządowej i
liczba odbiorców: 6867
samorządowej: 10/
przedstawiciele mediów: 2/
ogół społeczeństwa: 140/898
młodzież powyżej 15 r.ż.: 415/2297
uczniowie szkół podstawowych:
370/20
pracownicy ochrony zdrowia: 10/
pracownicy oświaty: 55/223
pracownicy socjalni: 5/
Członkowie wojewódzkiego zespołu
ds. HIV/AIDS: /10
Opiekunowie/ rodzice uczniów: 100/
Słuchacze Uniwersytetu III wieku:
/153
Uczniowie szkół ponadpodstawowych:
1633/3266

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Starostwo Powiatowe:
600,00
Urząd Miasta: 1000,00

119

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

W ciągu całego roku 2021 pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz 18 podległych Powiatowych Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego
rozdysponowali 9 482 sztuk materiałów edukacyjnoinformacyjnych.
————————————————— W związku z ograniczoną działalnością dotyczącą organizacji
WSSE Szczecin i 18 podległych
stoisk oraz bezpośrednich działań edukacyjnych spowodowanych
PSSE woj. zachodniopomorskiego
pandemią koronawirusa, dystrybucja materiałów edukacyjnych nie
została zrealizowana
w zakładanej w harmonogramie ilości. (WSSE Szczecin i PSSE:
Białogard, Choszczno, Drawsko Pom., Goleniów, Gryfice, Gryfino,
Kamień Pom., Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Police,
Stargard, Szczecin, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz.).
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młodzież poniżej 15 r.ż.: 1502/
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1408
kobiety w wieku prokreacyjnym: 20/
pracownicy ochrony zdrowia: 791/413
pracownicy oświaty: 317/223
pracownicy socjalni: 10/
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 13/2
ogół społeczeństwa: 2400/451
Pacjenci: 830/180
Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne : 20/20
Pracownicy zakładów pracy: 100/67
Uczniowie szkół ponadpodstawowych:
2133/1464

liczba tytułów publikacji: 21
Planowana kwota: 0,00
liczba rozdystrybuowanych
Wydatkowana kwota: 0,00
materiałów: 9482
Wsparcie z innych źródeł:
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
pozafinansowe - lokal
- ,,Co musisz wiedzieć o HIV i
pozafinansowe - sprzęt
AIDS bez względu na to, gdzie
pozafinansowe - kadra
mieszkasz i pracujesz-3718szt.
zadanie realizowane przez
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura pracownika w ramach etatu
druga strona wakacji – 30szt.
pozafinansowe - materiały
Wskaźnik dodatkowy 1:
informacyjne
Receptownik ,,Doktorze nie daj
szansy AIDS. Znam rekomendacji
PTN AIDS. Zalecam test na HIV25szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
minirozmówki rodzinne - 637szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Kolorowanka ,,Zawsze razem” –
50szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- ,,HIV/ AIDS dla lekarzy
rodzinnych. Znam rekomendacje
PTN HIV. Zalecam test na
HIV-208szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- ,,Zakażenia przenoszone drogą
płciową, czyli jak dbać o
zdrowie-428szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
(mała)- Informacje o HIV/ AIDS To
warto wiedzieć-127szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Książka ,,Z doświadczeń
wolontariuszki-124szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
,,HIV/AIDS?! O co kaman? –
1530szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: PlakatBadania w kierunku HIV dla
kobiet w ciąży -4szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Wizytówki
do plakatu - ,,Badania w kierunku
HIV dla kobiet w ciąży-174szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- ,,HIV/ AIDS dla pielęgniarek.
Znam rekomendacje PTN HIV.
Zalecam test na HIV-183szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat

postepowanie po ,,ekspozycji
zawodowej- 45szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka dla
przyszłej mamy- ,,Jeden test dwa
życia....-12szt.
Wskaźnik dodatkowy 1:
Książeczka dla lekarzy - Choroby
przenoszone drogą
płciową-127szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka ,,Kiedy powinno się proponować
test na HIV.Znam rekomendacje
PTN HIV. Zalecam test na
HIV-150szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Broszura
- Infromacja po teście na HIV.
Kiedy wynik jest (+) -60szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Inne 1250 szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Plakat –
Coś Was Łączy? Zrób test na
HIV- 18szt.
Wskaźnik dodatkowy 1: Ulotka,,Postępowanie po ekspozycji
zawodowej. NIE Ryzykuj-75szt.
Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Warszawa

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

120

Audycja w lokalnym radio
Liczba zadań 1. Odczyt informacji o treściach edukacyjnych w
————————————————— lokalnym radio przez pracownika PSSE.
1 PSSE

ogół społeczeństwa: /100

liczba kampanii: 1

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

121

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 89.
edukacyjnych, dotyczących nowych
kampanii edukacyjnych.
—————————————————
9 PSSE

ogół społeczeństwa: /347
młodzież powyżej 15 r.ż.: /965
pracownicy ochrony zdrowia: /50
pracownicy oświaty: /337

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1699

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

122

Ekspozycje wizualne, dotyczące
Liczba zadań: 9 Lokalizacja w siedzibach PSSE i w Poradniach K. ogół społeczeństwa: 900/510
liczba kampanii: 1
nowych kampanii edukacyjnych.
kobiety w wieku prokreacyjnym: /2000
—————————————————
5 PSSE

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

123

Promocja treści dotyczących nowych Liczba zadań: 76. Liczba odbiorców ma charakter szacunkowy.
kampanii edukacyjnych na portalu
internetowym stacji i w mediach społe
cznościowych.
—————————————————
20 PSSE

ogół społeczeństwa: /12756

liczba kampanii: 1
liczba kreacji: 76

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

124

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań:90
edukacyjnych, dotycząca ŚDA.
—————————————————
7 PSSE

ogół społeczeństwa: 500/693
pracownicy oświaty: 10/8

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 701

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
100,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

125

Ekspozycje wizualne związane ze
Liczba zadań: 8
ŚDA w siedzibie PSSE.
—————————————————
7 PSSE

ogół społeczeństwa: 1180/1176

liczba kreacji: 7

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

126

Informacje medialne, dotyczące ŚDA. Liczba zadań: 1 Artykuł w prasie lokalnej
—————————————————
1 PSSE

inni: /6000

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1

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

STRONA 70 z 203

127

Promocja treści dotyczących ŚDA na Liczba zadań:25. Liczba odbiorców ma charakter szacunkowy.
portalu internetowym stacji i w
mediach społecznościowych
—————————————————
7 PSSE i WSSE Warszawa

ogół społeczeństwa: /4538

liczba kampanii: 1

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

128

Organizacja stoisk informacyjnoedukacyjnych i punktów informacyjnyc
h.
—————————————————
9 PSSE

ogół społeczeństwa: /2061

liczba stoisk informacyjnych: 16

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

129

Działania profilaktyczno- edukacyjne
Liczba zadań: 58. Działania edukacyjne, podejmowane na terenie
podejmowane przez pracowników PS szkół objętych oddziaływaniem PSSE oraz w ramach akcji
SE.
"Bezpieczne Wakacje"
—————————————————
10 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1910

liczba działań edukacyjnych: 58
liczba odbiorców: 1910

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

130

Narady
Liczba zadań: 2 Narady dotyczące współpracy z organizatorami
————————————————— akcji letniej oraz przekazania wytycznych koordynatorom
1 PSSE i WSSE
powiatowym z PSSE.

pracownicy oświaty: /17
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /64

liczba odbiorców: 81

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

131

Promocja treści edukacyjnych w
Liczba zadań 33. Liczba odbiorców ma charakter szacunkowy.
zakresie szeroko pojętej profilaktyki
HIV/AIDS na portalu internetowym
stacji i w mediach społecznościowych.
—————————————————
17 PSSE i WSSE

ogół społeczeństwa: /18078

liczba stron/liczba odsłon: 18078
liczba obszarów tematycznych: 1

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

132

Zaproszenie do współpracy w ramach Liczba zadań: 34. Przekazanie listów intencyjnych do podmiotów
działań w obrębie profilaktyki HIV/AID objętych oddziaływaniem PSSE.
S.
—————————————————
17 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: /120
pracownicy oświaty: /610
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /15
inni: /11

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 756

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

133

Działania edukacyjne, podejmowane
przez placówki szkolne, objęte
oddziaływaniem PSSE
—————————————————
188 placówek szkolnych, objętych
oddziaływaniem 19 PSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: /51918
rodzice uczniów: /11614

liczba odbiorców: 63532

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

134

Poradnictwo indywidualne
Liczba zadań: 14. Poradnictwo kierowane do młodzieży i
————————————————— nauczycieli.
3 PSSE

ogół społeczeństwa: /35
młodzież powyżej 15 r.ż.: /9
pracownicy oświaty: 5/4

liczba odbiorców: 53

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

Liczba zadań: 16. Działania podejmowane podczas: imprez
plenerowych, na imprezach zdrowotnych, w szkołach, terenie
Inspekcji w ramach stoisk informacyjno-edukacyjnych i punktów
informacyjnych.

Liczba zadań: 787. Działania podejmowane przez szkoły, które
przekazały informację z realizacji działań: pogadanki, prelekcje,
wykłady, prezentacje multimedialne (łącznie 434), apele szkolne
(41) i inne działania (łącznie 312), w tym m.in.: imprezy
prozdrowotne, konkursy wiedzy, gazetki szkolne, projekcje filmów
edukacyjnych, ekspozycje wizualne, akcja "Czerwona
wstążeczka", etc.
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135

Dystrybucja materiałów informacyjno- Liczba zadań: 551
edukacyjnych, dotycząca szeroko
pojętej profilaktyki HIV.
—————————————————
14 PSSE i WSSE

młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/3674
pracownicy ochrony zdrowia: 50/329
pracownicy oświaty: 30/691
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: /64

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 10300

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

136

Ekspozycje wizualne jako działania
Liczba zadań: 8, ekspozycje organizowane na terenie PSSE i
wzmacniające realizację Programu.
szkół.
—————————————————
4 PSSE

ogół społeczeństwa: 700/3310

liczba obszarów tematycznych: 1

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

137

Działania edukacyjno-informacyjne
wśród osób o zwiększonym poziomie
zachowań ryzykownych.
—————————————————
3 PSSE

pracownicy ochrony zdrowia: /320
osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości): /200
osoby pozbawione wolności: /420

liczba odbiorców: 940

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

138

Spotkania Zespołu ds. realizacji
Liczba zadań: 2 Organizacja i udział w spotkaniach Zespołu,
Krajowego Programu Zapobiegania
powołanego przez Wojewodę Mazowieckiego.
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na terenie województwa mazowieckie
go.
—————————————————
WSSE

inni: /64

wykaz działań prowadzonych na
terenie województwa: Dwa
spotkania Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w
Województwie Mazowieckim

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

Liczba zadań: 41. Działania informacyjne, skierowane do:
pracowników ochrony zdrowia w podmiotach medycznych i
zakładzie karnym, osadzonych w zakładzie karnym i poprawczym
oraz podopiecznych organizacji pozarządowej pracującej z
osobami uzależnionymi.

Razem:
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300,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

WSSE Wrocław

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

139

Edukacja w lokalnych mediach.
Edukacja w lokalnych mediach, opracowywanie i przekazanie
————————————————— pisemnej informacji do mediów, udzielenie wywiadu dotyczącego
PSSE: Jelenia Góra, Oleśnica,
problematyki HIV/AIDS.
Trzebnica

ogół społeczeństwa: 7000/7000

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 7000

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

140

Zorganizowanie 22 punktów
Zorganizowanie 22 punktów informacyjno - edukacyjnych
informacyjno - edukacyjnych
połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych.
połączonych z rozdawnictwem
materiałów edukacyjnych.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 1000/3938

liczba stoisk informacyjnych: 22

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

141

Dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych do różnych grup docelo
wych.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących problematyki HIV/AIDS do: Powiatowych Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych , placówek oświatowowychowawczych, ochrony zdrowia.

ogół społeczeństwa: 3000/6189
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 40/40
inni: 200/200

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 6429

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

142

Opracowano i przesłano 141 listów
intencyjnych do placówek
oświatowych i ochrony zdrowia z
prośbą o włączenie się w realizację
zagadnień problematyki HIV/AIDS .
Również sporządzono i przesłano
pisma zapraszające uczniów szkół
ponadpodstawowych do uczestnictwa
w ogólnopolskim konkursie Krajowego
Centrum ds. AIDS pod hasłem.
,,Komiks kontra AIDS 2021”.
—————————————————
PSSE: Góra, Kamienna Góra,
Oleśnica, Oława, Ząbkowice Śląskie
woj. dolnośląskie

Opracowano i przesłano 141 listów intencyjnych do placówek
oświatowych i ochrony zdrowia z prośbą o włączenie się w
realizację zagadnień problematyki HIV/AIDS oraz sporządzono i
przesłano pisma zapraszające uczniów szkół
ponadpodstawowych do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie
Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem. ,,Komiks kontra AIDS
2021”.

pracownicy ochrony zdrowia: 20/20
pracownicy oświaty: 20/121

liczba działań edukacyjnych: 141

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

143

Organizacja i przeprowadzenie
ogółem 7 konkursów w tym 6
konkursów wiedzy i 1 konkurs plastyc
zny.
—————————————————
PSSE:Góra, Jawor, Lubin, Milicz,
Oleśnica, Wołów woj. dolnośląskie

Organizacja i przeprowadzenie 7 konkursów w tym 6 konkursów
wiedzy m.in. pod hasłem "HIV/AIDS-uzależnienia", "Nie daj
szansy AIDS" i 1 konkurs plastyczny m.in. pod hasłem "Nie
ryzykuję-mój wybór" wśród młodzieży szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: 20/22
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
190/200

liczba działań edukacyjnych: 7
liczba odbiorców: 222

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Przeprowadzenie 50 narad
Organizacja i przeprowadzenie 50 narad szkoleniowoszkoleniowo-organizacyjnych z
organizacyjnych z zakresu problematyki HIV/AIDS .
zakresu problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
26 PSSE woj. dolnośląskiego

pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej: 20/20
pracownicy ochrony zdrowia: 20/20
pracownicy oświaty: 26/26
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 10/20
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej: 20/20
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 15/18

liczba działań edukacyjnych: 50

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Przeprowadzono 3 zajęcia
warsztatowe dotyczące zagadnień HI
V/AIDS.
—————————————————
PSSE Jawor, PSSE Wrocław woj.
dolnośląskie

ogół społeczeństwa: 40/50
młodzież powyżej 15 r.ż.: 80/121
osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej: 200/

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 171

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Przeprowadzono 4 zajęcia edukacyjn Organizacja 4 zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.
e.
—————————————————
PSS:Legnica, Złotoryja woj.
dolnośląskie

młodzież powyżej 15 r.ż.: 150/162
pracownicy oświaty: 10/10

liczba odbiorców: 172

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

147

Przeprowadzono ogółem 118
Zorganizowano i przeprowadzono wykłady/ prelekcje/ pogadanki
wykładów/ prelekcji/ pogadanek.
w trybie teleinformatycznym wśród młodzieży szkół
————————————————— podstawowych i ponadpodstawowych.
26 PSSE woj. dolnośląskiego

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
3000/3827
osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej: 200/

liczba działań edukacyjnych: 118
liczba odbiorców: 3827

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Zorganizowano i przeprowadzono 6
Zorganizowano i przeprowadzono 6 szkoleń dla kadry
szkoleń z zakresu problematyki
pedagogicznej ze szkół ponadpodstawowych.
HIV/AIDS dla kadry pedagogicznej.
—————————————————
26 PSSE woj. dolnośląskiego

pracownicy oświaty: 30/36
osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej: 200/

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 36

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
pozafinansowe - inne
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Opracowano i przekazano informacje
na temat Światowego Dnia Walki z
AIDS do lokalnych mediów.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Organizacja i przeprowadzenie 3 zajęć warsztatowych
dotyczących zagadnień HIV/AIDS dla młodzieży z Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Jaworze oraz wśród pacjentów placówek ochrony zdrowia
powiatu wrocławskiego.

Opracowano i przekazano informacje na temat Światowego Dnia ogół społeczeństwa: 4000/9000
Walki z AIDS do lokalnych mediów. Komunikaty zostały
opublikowane na stronach internetowych PIS woj. dolnośląskiego,
na stronie lokalnych gazet: Gazeta Średzka-"Roland" , "Gazeta
Trzebnicka", "Gazeta Oławska" oraz lokalnych portali
internetowych m.in.:,,Moja Oleśnica”, ,,Olesnica24.com”
https://www.olesnica24.com,,,olesnica.naszemiasto.pl”,
https://olesnica.naszemiasto.pl, ,,olesnicainfo.pl”
https://olesnicainfo.
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liczba tytułów publikacji: 27

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Promowano informacje na temat
kampanii Krajowego Centrum ds.
AIDS pod hasłem „Czy wiesz, że…"
zamieszczano na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej województwa
dolnośląskiego, portalach
społecznościowych/facebook.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Promowano informacje na temat kampanii Krajowego Centrum
ds. AIDS pod hasłem „Czy wiesz, że…" zamieszczano na
stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa dolnośląskiego, portalach
społecznościowych/facebook.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców: 37000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zamieszczano i aktualizowano
komunikaty oraz informacje
dotyczące zagadnień HIV/AIDS na
stronach internetowych Państwowej
Inspekcji Sanitarnej województwa
dolnośląskiego, portalach
społecznościowych/facebook.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

Informacje dotyczące problematyki HIV/AIDS zostały
ogół społeczeństwa: 37000/38000
opublikowane na stronach internetowych PIS woj. dolnośląskiego,
portalach społecznościowych/facebook m.in na .lokalnych
portalach:,,Moja Oleśnica”, ,,olesnica.naszemiasto.pl”,
,,olesnicainfo.pl”

liczba użytych mediów
społecznościowych: 11

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przygotowanie i zrealizowanie 21
Przygotowanie i zrealizowanie 21 ekspozycji wizualnych o
ekspozycji wizualnych o tematyce
tematyce HIV/AIDS na terenie Wojewódzkiej Stacji sanitarnoHIV/AIDS .
Epidemiologicznej we Wrocławiu i PSSE woj. dolnośląskiego .
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i PSSE:
Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica,
Lubań, Lwówek Śląski, Oława,
Polkowice, Środa Śląska, Wałbrzych

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ekspozycji: 21

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Promowano anonimowe i bezpłatne
testowanie wraz z poradnictwem okoł
otestowym.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Popularyzacja testowania w kierunku HIV na stronach
ogół społeczeństwa: 6000/7000
internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa
dolnośląskiego i na portalach społecznościowych/facebook oraz
wśród osób dorosłych podczas akcji prozdrowotnych, w 22
punktach informacyjno-edukacyjnych dla różnych grup odbiorców.

Wskaźnik dodatkowy 1: 7000
odbiorców

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Poradnictwo metodyczne i
merytoryczne w trybie teleinformatycz
nym.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

Prowadzono poradnictwo metodyczne i merytoryczne przez
koordynatora wojewódzkiego z Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej we Wrocławiu oraz koordynatorów z
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj.
dolnośląskiego w zakresie realizacji programu w trybie
teleinformatycznym.

liczba odbiorców: 80

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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ogół społeczeństwa: 37000/37000

ogół społeczeństwa: 3000/3600

autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 80/80
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Przeprowadzono 600 rozmów
Przeprowadzono 600 rozmów indywidualnych z adresatami
indywidualnych w zakresie
różnych grup docelowych w zakresie problematyki HIV/AIDS.
problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE Wrocław i 26 PSSE woj.
dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 500/600

liczba odbiorców: 600

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Zorganizowano i przeprowadzono 22
akcje informacyjno - edukacyjne w
zakresie problematyki HIV/AIDS.
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

ogół społeczeństwa: 4000/4000

liczba działań/inicjatyw: 22

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - inne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Przeprowadzono 16 wizytacji w
Przeprowadzono ocenę realizacji interwencji programowej w
placówkach oświatowych oraz 5
placówkach oświatowych i w Powiatowych Stacji Sanitarno kontroli Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego.
- Epidemiologicznych woj. dolnosląski
ego
—————————————————
WSSE we Wrocławiu i 26 PSSE
województwa dolnośląskiego

realizatorzy Programu: 20/21

raport ewaluacyjny: 21

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

Przeprowadzono akcje informacyjno - edukacyjne , w tym w
ramach obchodów Światowego Dnia HIV/AIDS.Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu zorganizowała
akcję profilaktyczną w zakresie problematyki HIV/AIDS dla osób
zgłaszających się na badania laboratoryjne.

Razem:
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Ministerstwo Edukacji i Nauki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis
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b. Realizacja działalności edukacyjnej
i wychowawczej szkoły zgodnie z
przepisami rozporządzeń Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie
podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego
dla wszystkich typów szkół.

Treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej, w tym dotyczące
tematyki HIV/AIDS podstawa programowa definiuje w
przedmiotach: Wychowanie fizyczne, Biologia, Przyroda,
Wychowanie do życia w rodzinie, Chemia, Edukacja dla
bezpieczeństwa, Etyka.
Edukacja zdrowotna jest jednym z priorytetowych obszarów
nauczania, obowiązkowym dla każdego etapu edukacyjnego.
Zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej są realizowane
odpowiednio do rozwoju psychoseksualnego uczniów. Treści
————————————————— nauczania ustalone w podstawie programowej obejmują
szkoły i placówki systemu oświaty
zagadnienia dotyczące sfery emocjonalnej, psychologii, biologii,
socjologii, bezpieczeństwa, prawa, zdrowia, higieny i profilaktyki.
Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie jest realizowany
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i
środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 395, z
2017 r. poz. 1117). Zagadnienia dotyczące zdrowia są omawiane
również na zajęciach z wychowawcą.

uczniowie szkół podstawowych
pracownicy oświaty
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
uczniowie szkół ponadpodstawowych
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d. Koordynacja i wspieranie działań
przedszkoli i szkół promujących
zdrowie.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Szkoły (i przedszkola) promujące zdrowie w ramach działalności
uczniowie szkół podstawowych
edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej stworzyły warunki
pracownicy oświaty
sprzyjające budowaniu postaw prozdrowotnych całego środowiska uczniowie szkół ponadpodstawowych
szkoły. W Polsce ponad 3 000 placówek oświatowych należy do
sieci szkół promujących zdrowie. W szkołach tych prowadzona
była systematyczna autoewaluacja, której celem było bieżące
diagnozowanie potrzeb zdrowotnych środowiska szkolnego i
włączanie do realizacji zadań poprawiających zachowania
zdrowotne wszystkich uczestników tego środowiska. Szkoły
promujące zdrowie były zorganizowane w rejonie i w
województwie, ich pracę koordynatorzy szkół promujących
zdrowie, z którymi współpracował krajowy koordynator, pracownik
Ośrodka Rozwoju Edukacji.
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
dzieci i uczniów uczestniczących
w zajęciach: 5.995.688

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

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wydanych krajowych certyfikatów:
38, w tym 25 szkół i 13
przedszkoli

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. Szkolenie dla specjalistów z
poradni psychologicznopedagogicznych oraz placówek
doskonalenia nauczycieli na temat
rozpoznawania wczesnych zagrożeń
zachowań ryzykownych dzieci i
młodzieży i podejmowanie interwencji
profilaktycznych.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zorganizowano szkolenie on-line “Profilaktyka zachowań
ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży”.
Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:
Epidemiologia substancji psychoaktywnych oraz rodzaje
substancji psychoaktywnych, europejskie oraz międzynarodowe
standardy w profilaktyce, założenia skutecznej profilaktyki
zachowań ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży,
ewaluacja, monitoring, diagnoza w profilaktyce szkolnej, logiczny
model programu profilaktycznego, profilaktyka w społeczności
lokalnej, profilaktyka środowiskowa.

pracownicy oświaty: 26/26

liczba konferencji: 1
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f. Upowszechnianie programu Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Przeprowadzono szkolenia programu Szkoła dla Rodziców i
Wychowawców dla realizatorów (psychologów i pedagogów) oraz
dla odbiorców (nauczycieli i rodziców). Celem programu było
zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli
w zakresie budowania silnej więzi między rodzicami lub
wychowawcami a dziećmi, najważniejszego czynnika chroniącego
przed zachowaniami ryzykownymi oraz rozwijanie postaw
prospołecznych dzieci. III moduł programu pn. “Nastolatek”
dotyczył m. in. właściwego reagowania na nieprawidłowe
zachowania dziecka, związane z eksperymentowaniem z
substancjami psychoaktywnymi.

pracownicy oświaty: 16/16
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych: 74/74
inni: 48/48

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
szkoleń: 13
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
placówek: 51

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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g. Szkolenie o tematyce skutecznej
profilaktyce w szkole - pn. “ABC profil
aktyki”.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zorganizowano kurs e-learning “ABC profilaktyki” (nastąpiła
zmiana tytułu szkolenia względem harmonogramu). Celem
szkolenia było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty w
zakresie planowania i podejmowania działań profilaktycznych w
szkole.

pracownicy oświaty: 596/596

liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
inne: 3000,00
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h. Wykorzystywanie bazy programów
rekomendowanych (programów
profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego) do realizacji zadań
wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego
szkoły.
—————————————————
szkoły i placówki systemu oświaty

Szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe mają obowiązek
realizować program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców. Program wychowawczoprofilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym
potrzeb rozwojowych uczniów. Programy profilaktyczne i promocji
zdrowia psychicznego przed umieszczeniem w bazie programów
rekomendowanych poddawane są ocenie i rekomendacji
specjalistów. Działania profilaktyczne w szkołach i placówkach w
ramach działalności obejmują m.in. realizowanie wśród uczniów i
wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych
do potrzeb indywidualnych i grupowych (w zależności od
uzyskanych wyników diagnozy) programów zalecanych w ramach
Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji
zdrowia psychicznego.

uczniowie szkół podstawowych
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
uczniowie szkół ponadpodstawowych

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
analiz wykonanych w szkołach
przed uchwaleniem programu
wychowawczo-profilaktycznego:
21.534

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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i. Realizacja założeń Porozumienia o
współpracy w tworzeniu spójnej
polityki profilaktyki narkomanii wśród
dzieci i młodzieży pomiędzy:
Ministrem Edukacji Narodowej;
Ministrem Spraw Wewnętrznych i
Administracji; Komendantem
Głównym Policji i Głównym
Inspektorem Sanitarnym.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Skuteczność działań profilaktycznych wymaga współpracy
międzyresortowej szczególnie od współpracy szkół z
przedstawicielami Policji i Głównego Inspektora Sanitarnego a
także działań MSWiA . W Porozumieniu strony zobowiązały się do
wzmocnienia i zwiększania skuteczności współpracy,
prowadzenia spójnej polityki przeciwdziałania narkomanii w
środowiskach lokalnych oraz wspierania szkół w realizacji tych
zadań: Policja - w zakresie edukacji o odpowiedzialności prawnej
uczniów, w tym za czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii; edukację rodziców, nauczycieli w zakresie substancji
psychoaktywnych, nowych substancji i psychoaktywnych; Główny
Inspektor Sanitarny - w zakresie przygotowania programów
edukacyjnych ukierunkowanych na potrzeby nauczycieli,
rodziców, uczniów, koordynowania na poziomie ogólnokrajowym
programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki używania
substancji psychoaktywnych oraz współpracy ze szkołami w
przygotowaniu diagnozy szkolnej w oparciu o rzetelne analizy
zagrożeń narkomanią. W związku z sytuacją epidemiczną
przygotowano trzy materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, które rozesłano do szkół.

uczniowie szkół podstawowych
pracownicy oświaty
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych
uczniowie szkół ponadpodstawowych

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 3

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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j. Doskonalenie narzędzi badawczych
do prowadzenia corocznej diagnozy
czynników chroniących i czynników
ryzyka, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych
z używaniem substancji
psychotropowych, środków
zastępczych oraz nowych substancji p
sychoaktywnych.
—————————————————
Ministerstwo Edukacji i Nauki
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a. Upowszechnianie informacji wśród
pracowników systemu oświaty i
uczniów na temat Światowego Dnia AI
DS.

Zgodnie z art. 26 ustawy – Prawo oświatowe, szkoły mają
obowiązek opracowania programu wychowawczoprofilaktycznego na podstawie wyników corocznej diagnozy w
zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb
rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników
ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z
używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych
oraz nowych substancji psychoaktywnych. Przygotowano
narządzie informatyczne - platformę on-line do prowadzenia
badań ankietowych. W 2021 r. zaplanowano badanie pilotażowe
oceniające trafność doboru pytań w ankietach oraz funkcjonalność
systemu na poziomie szkoły oraz innych użytkowników:
administratora, pracowników kuratorium oświaty, gmin i powiatów.
Brak ofert spełniających kryteria w otwartym konkursie ofert
ogłoszonym przez MEiN na realizację zadania z zakresu zdrowia
publicznego spowodował przesunięcie realizacji zadania na 2022
r. Na zlecenie MEiN w ramach programu „Społeczna
odpowiedzialność nauki” od czerwca 2021 realizowany jest projekt
pn. „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę”. Składa się on z
czterech powiązanych ze sobą zadań, które razem tworzą
modelowy system działań służących wspieraniu kondycji
psychicznej uczniów oraz zwiększaniu kompetencji
wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców –
w szczególności tych kompetencji, które są przydatne w
sytuacjach kryzysowych.
1) Bezpośrednie działania profilaktyczne w 70 szkołach, który
realizuje programy profilaktyczne z warsztatami dla
wychowawców i pedagogów/ psychologów szkolnych.
2) Stworzenie i popularyzacja platformy, dzięki której wiele szkół
będzie mogło samodzielnie korzystać z zaawansowanej
metodologii pracy badawczo-profilaktycznej oraz szkoleń.
3) Opracowanie i upowszechnienie zbioru materiałów, pomocy
dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów,
pedagogów i rodziców z zakresu zdrowia psychicznego.
4) Działania służące upowszechnianiu wyników projektu.

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

W okresie poprzedzającym Światowy Dzień AIDS na stronie
ogół społeczeństwa
Ośrodka Rozwoju Edukacji pojawił się komunikat na temat
pracownicy oświaty
problematyki przeciwdziałania zakażeniom HIV i chorych na AIDS. czytelnicy strony internetowej
Z badań ankietowych przeprowadzanych w szkołach i placówkach
oświatowych wynika, że blisko 90% nauczycieli korzystało z
————————————————— informacji oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
zamieszczonych na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji. Link do
zamieszczonej informacji
https://www.ore.edu.pl/2021/12/swiatowy-dzien-aids-3/
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liczba konferencji: 5
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
narzędzi informatycznych do
diagnozy: 2
Wskaźnik dodatkowy 2: liczba
szkół: 960, liczba uczniów: 7.067,
liczba uczestników konferencji:
3.600

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
inne: 996270,00

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
kliknięć w komunikat: 10
Wskaźnik dodatkowy 2: procent
nauczycieli korzystających ze
strony ORE - 90%

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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c. Opracowanie i upowszechnianie
publikacji z zakresu wychowania i
profilaktyki uzależnień.
—————————————————
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Upowszechniano materiały informacyjno- edukacyjne z zakresu
profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży poprzez
stronę www.ore.edu.pl. Większość materiałów z zakresu
wychowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i
młodzieży możliwa była do pobrania. Część z nich była
upowszechniana podczas licznych konferencji i szkoleń w ramach
doskonalenia kompetencji wychowawczo-profilaktycznych
nauczycieli.
Na stronie internetowej ORE w zakładce “Wychowanie i
Profilaktyka” dostępne były materiały edukacyjne opracowane
przez Krajowe Centrum ds. AIDS:
https://www.ore.edu.pl/2015/03/profilaktyka-uzaleznien/
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ogół społeczeństwa
uczniowie szkół podstawowych
pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
uczniowie szkół ponadpodstawowych

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pobrań od momentu
zamieszczenia na stronie: 324375

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

Razem:

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Ministerstwo Infrastruktury

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

168

Udział w kampaniach informacyjnych
do grup docelowych - pracowników o
zwiększonym ryzyku zakażeń HIV i
pracowników kolejowej medycyny pra
cy.
—————————————————
PKP S.A.

Dystrybucja, adresowanych do grup docelowych, pozyskanych
nieodpłatnie lub zakupionych różnorodnych materiałów
informacyjnych i publikacji zaakceptowanych merytorycznie przez
uprawnione jednostki.
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Szkolenia w zakresie postępowania
Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy ochrony zdrowia
poekspozycyjnego dla pracowników
dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych.
ochrony zdrowia i innych grup zawodo
wych.
—————————————————
PKP S.A.

pracownicy ochrony zdrowia: 600/

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 600

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

opracowanie procedury: 1

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Ministerstwo Obrony Narodowej

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

170

Opracowywanie, wydawanie i
dystrybucja materiałów
informacyjnych/edukacyjnych na
temat HIV/AIDS adresowanych do
grup docelowych w ramach różnych in
icjatyw.
—————————————————
Wojskowa Służba Zdrowia. Podmioty
lecznicze podległe i nadzorowane
przez MON.

1. Udostępnianie na stronach internetowych informacji na temat
sposobów zapobiegania zakażeniom wirusem HIV.
2. Dystrybucja materiałów z zakresu profilaktyki HIV/AIDS celem
podnoszenia wiedzy u pracowników ochrony zdrowia oraz służb
mundurowych.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
pracownicy służb mundurowych

liczba odbiorców: 310

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Działania edukacyjno-profilaktyczne
skierowane do personelu
medycznego podmiotów leczniczych i
ich świadczeniobiorców.
—————————————————
Wojskowa Służba Zdrowia. Podmioty
lecznicze podległe i nadzorowane
przez MON.

1. Propoagowanie na stronie internetowej informacji na temat
sposobów zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS.
2. Wykłady, szkolenia dotyczące zapobiegania zakażeniom HIV i
innych chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową.
3. Edukacja na temat ekspozycji zawodowej w ramach badań
wstępnych i stanowiskowych.
4. Podnoszenie wiedzy wśród personelu medycznego.
5. Wdrażanie procedur celem zapobiegania zakażeniom HIV i
innych chorób zakaźnych szerzących się wśród ogółu
społeczeństwa.
6. Pogłębianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, w tym
zapobieganiu chorobom zakaźnym z uwzględnieniem specyfiki
służby i pracy.

ogół społeczeństwa
lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy służb mundurowych
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele uczelni
psycholodzy

liczba działań edukacyjnych: 8
liczba odbiorców: 42000

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Wdrażanie profilaktyki chorób
Badania w kierunku HIV, pozyskiwanie, gromadzenie i
zakaźnych przenoszonych drogą płcio udostępnianie danych epidemiologicznych.
wą.
—————————————————
Wojskowa Służba Zdrowia. Podmioty
lecznicze podległe i nadzorowane
przez MON.

pracownicy ochrony zdrowia
inni
dawcy krwi, pracownicy służb
mundurowych, lekarze POZ

liczba wykonanych testów w
kierunku HIV: 59765

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

173

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

1. Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych, w
formie szkoleń i konferencji z zakresu:
- kształtowania postaw, nawyków i zachowań ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze specyfiki służby,
- nauki zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie nagłych
zdarzeń.
2. Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących
zapobiegania zakażeniom HIV oraz włączanie się jednostek SG w
działania związane z obchodami Światowego Dnia AIDS.

pracownicy ochrony zdrowia: /28
pracownicy służb mundurowych:
3570/1171
migranci

liczba imprez: 227

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Podniesienia poziomu wiedzy z
zakresu HIV/AIDS wśród
funkcjonariuszy SG.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

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

pracownicy ochrony zdrowia: /7
pracownicy służb mundurowych:
573/247

liczba inicjatyw: 52

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania o charakterze edukacyjnoprofilaktycznym, adresowane do grup
docelowych, głównie młodzieży
dotyczące problematyki uzależnień w
tym w kontekście zakażeń HIV/AIDS,
realizowane na terenie powiatów:
chorzowskiego, Bielska-Białej,
katowickiego, Wodzisławia Śląskiego,
Dąbrowy Górniczej, cieszyńskiego,
gliwickiego, żywieckiego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach oraz Komendy Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych przez
funkcjonariuszy Policji, adresowanych do grup docelowych,
głównie młodzieży, realizowanych w ramach szkoleń i akcji
prowadzonych na terenie województwa śląskiego, w tym m.in:
Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
Kampania „Wkraczasz w dorosłość, wybieraj”.
Spotkania na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków
odurzających. Skutki i choroby z nimi związane.
Profilaktyka HIV/AIDS w ramach akcji „Przeciwdziałanie
narkomanii”, „Drug Stop”, „Bezpieczne wakacje 2021”, „Akcja
Patoklimaty”.
Projekt profilaktyczny pt. „Kryminalne zagadki detektywa Sójki”,
który dotyczył odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście
konsekwencji uzależnień i związanych z nimi zagrożeń, w tym
zakażeń chorobami zakaźnymi HIV/AIDS.
Prelekcje dla młodzieży w wieku szkolnym dot. m.in. problemu
przygodnych kontaktów seksualnych i związanego z tym ryzyka
zarażenia HIV/AIDS.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /100
młodzież powyżej 15 r.ż.: /16248
pracownicy służb mundurowych: /100

liczba działań edukacyjnych: 613
liczba odbiorców: 16468

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania o charakterze edukacyjnym
dotyczące HIV/AIDS realizowane na
terenie m.st. Warszawy.
—————————————————
Komenda Stołeczna Policji

Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych przez
funkcjonariuszy Policji w ramach spotkań z młodzieżą w wieku
szkolnym, studentami i opiekunami, w czasie których omawiano
m.in. zagrożenia zakażeniami, w tym HIV.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /3915

liczba działań edukacyjnych: 267
liczba odbiorców: 3915

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

177

Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące HIV/AIDS,
prowadzone przez funkcjonariuszy
policji.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Białymstoku oraz Komendy
Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych przez
ogół społeczeństwa: /3949
funkcjonariuszy Policji, adresowanych do grup docelowych,
młodzież powyżej 15 r.ż.: /29260
głównie młodzieży w ramach:
Programu informacyjno-interwencyjnego pn. „Mam
wybór…wybieram rozsądek” omawiana problematyka:
szkodliwość używania środków psychoaktywnych, promocja
zdrowego stylu życia w zakresie przeciwdziałania zakażeniom
HIV.
Działań Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, podczas
których omawiano problematykę: bezpieczny wyjazd za granicę,
promocja zdrowego stylu życia w zakresie przeciwdziałania
zakażeniom HIV.

liczba odbiorców: 33209

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące HIV/AIDS,
prowadzone przez policjantów na
terenie powiatów krapkowickiego i
strzelec opolskich.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Opolu oraz Komendy Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych przez
funkcjonariuszy Policji, adresowanych do grup docelowych,
głównie młodzieży, w ramach:
Spotkań będących elementem kampanii „Narkotyki i dopalacze
zabijają” oraz pikniku profilaktycznego „zdrowiej ze strzelcem”.

ogół społeczeństwa: /363
młodzież powyżej 15 r.ż.: /625

liczba działań edukacyjnych: 78
liczba odbiorców: 988

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące
problematyki HIV/AIDS prowadzone
przez funkcjonariuszy Policji w terenu
województwa kujawsko-pomorskiego,
adresowane do grup docelowych,
głównie młodzieży.

ogół społeczeństwa: /491
młodzież powyżej 15 r.ż.: /2106

liczba działań edukacyjnych: 290
liczba odbiorców: 2597

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

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS, w tym również ramach przedsięwzięć
obejmujących zagadnienia uzależnień. Działania prowadzono
m.in. w formie lub w ramach:
Warsztatów ,,Profilaktyka uzależnień” ,,Środki odurzające”;
Działań edukacyjno-profilaktyczne pn. Konsekwencje stosowania
używek;
Spotkań profilaktycznych z młodzieżą;
————————————————— Spotkań tematycznych dotyczące konsekwencji zażywania
Komenda Wojewódzka Policji w
narkotyków i środków odurzających, w tym związanych z
Bydgoszczy oraz Komendy
zakażeniami HIV;
Powiatowe
Prelekcji profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zagrożenia
chorobą AIDS
Spotkań profilaktyczno-edukacyjne dotyczących przeciwdziałania
narkomanii: „Zagrożenia związane z zażywaniem środków
odurzających” „Środki odurzające”.
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Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące
problematyki HIV/AIDS prowadzone
przez funkcjonariuszy Policji w terenu
województwa lubelskiego,
adresowane do grup docelowych,
głównie młodzieży.

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS, w tym również ramach przedsięwzięć
obejmujących zagadnienia uzależnień. Działania realizowano
m.in. w ramach i w formie:
Prelekcji na temat konsekwencji prawnych oraz skutków
zdrowotnych zażywania środków odurzających;
Spotkań w placówkach oświatowych organizowanych w ramach
„Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS”;
————————————————— Spotkań na terenie szkół, podczas których poruszane były m.in.
Komenda Wojewódzka Policji w
zagadnienia związane z profilaktyką HIV/AIDS,
Lublinie oraz Komendy Powiatowe
Prelekcji dotyczących tematów związanych z zagrożeniami
wynikającymi z zażywania środków odurzających oraz
przygodnych znajomości i utrzymywania kontaktów seksualnych.

młodzież poniżej 15 r.ż.: /224
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1592
ogół społeczeństwa

liczba działań edukacyjnych: 86
liczba odbiorców: 1816

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące
problematyki HIV/AIDS prowadzone
przez funkcjonariuszy Policji w terenu
województwa małopolskiego,
adresowane do grup docelowych,
głównie młodzieży.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Krakowie oraz Komendy Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących
problematyki HIV/AIDS, w tym również ramach przedsięwzięć
obejmujących zagadnienia uzależnień, w formie:
Prelekcji w placówkach oświatowych;
Spotkań profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących
zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań.
Spotkań z młodzieżą dotyczących świadomości zdrowotnej,
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, zagrożeń HIV/AIDS
dla uczniów i młodzieży wypoczywającej podczas ferii zimowych i
wakacji.
Organizacji punktów profilaktycznych w ramach festynów.

ogół społeczeństwa: /1591
młodzież powyżej 15 r.ż.: /19057

liczba działań edukacyjnych: 972
liczba odbiorców: 20648

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

182

Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące
problematyki HIV/AIDS prowadzone
przez funkcjonariuszy Policji w terenu
województwa warmińskomazurskiego, adresowane do grup
docelowych, głównie młodzieży.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Olsztynie oraz Komendy Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących młodzież powyżej 15 r.ż.: /7010
problematyki HIV/AIDS, w tym również ramach przedsięwzięć
obejmujących zagadnienia uzależnień, w formie:
Spotkań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS skierowanych do młodzieży, w ramach działań
„Bezpieczne Wakacje 2021 r.”.
Działań edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych na terenie
szkół ponadpodstawowych.

liczba działań edukacyjnych: 510
liczba odbiorców: 7010

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym dotyczące
problematyki HIV/AIDS prowadzone
przez funkcjonariuszy Policji w terenu
województwa zachodniopomorskiego,
adresowane do grup docelowych,
głównie młodzieży.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie oraz Komendy Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących ogół społeczeństwa: /35
problematyki HIV/AIDS, w tym również ramach przedsięwzięć
młodzież powyżej 15 r.ż.: /5015
obejmujących zagadnienia uzależnień. Działania realizowano
m.in. w ramach i w formie:
Przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu „Co wiesz o
AIDS?";
Działań realizowanych w ramach programu „Bezpieczne wakacje”;
„Żyję bez ryzyka HIV/AIDS”.

liczba działań edukacyjnych: 156
liczba odbiorców: 5050

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

liczba działań edukacyjnych: 106
liczba odbiorców: 2528

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Gdańsku oraz Komendy Powiatowe

Spotkania edukacyjno-profilaktyczne przeprowadzone przez:
KMP w Sopocie, KMP w Słupsku, KPP w Bytowie, KPP w
Sztumie, KPP w Malborku, KPP w Kartuzach, KPP w Kwidzynie,
KPP w Starogardzie Gdańskim, KPP w Tczewie,

185

Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Kielcach oraz Komendy Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych przez
ogół społeczeństwa: /2114
funkcjonariuszy Policji, adresowanych do grup docelowych,
młodzież poniżej 15 r.ż.: /270
głównie młodzieży dotyczących problematyki HIV/IADS, w
młodzież powyżej 15 r.ż.: /38
ramach:
Spotkań edukacyjnch z młodzieżą podczas których omawiano
m.in. zagrożenia dotyczące zakażeniem HIV/AIDS w związku z
zażywaniem narkotyków.
Spotkań, warsztatów, pogadanek prowadzonych w ramach
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
2021-2025.
Spotkań profilaktycznych dot. narkotyków i dopalaczy oraz
skutków ich używania i konsekwencji związanych z z zagrożeniem
zakażeniem HIV.
Prelekcji prowadzonych w szkołach.

liczba działań edukacyjnych: 52
liczba odbiorców: 2422

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

186

Działania o charakterze
informacyjnym dotyczące HIV/AIDS.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
oraz Komendy Powiatowe

Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych przez
funkcjonariuszy Policji, adresowanych do grup docelowych,
głównie młodzieży na terenie powiatów: radomszczańskiego i
rawskiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: /707
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 31
liczba odbiorców: 707

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

187

Organizacja przedsięwzięć
Spotkania profilaktyczne z młodzieżą dotyczące zapobiegania
edukacyjnych, mających na celu
zakażeniom HIV
wzrost poziomu wiedzy z zakresu
HIV/AIDS adresowana do różnych
grup docelowych
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Gorzowie Wilekopolskim

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1233

liczba działań edukacyjnych: 41
liczba odbiorców: 1233

Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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młodzież powyżej 15 r.ż.

188

Organizacja przedsięwzięć
Realizacja konferencji, warsztatów szkoleniowych oraz wykładów
edukacyjnych, mających na celu
upowszechniających wiedzę z zakresu HIV/AIDS.
wzrost poziomu wiedzy z zakresu
HIV/AIDS wśród pracowników i
funkcjonariuszy resortu spraw
wewnętrznych i administracji, z
uwzględnieniem odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie.
—————————————————
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

ogół społeczeństwa: 250/46
pracownicy ochrony zdrowia: 70/87
pracownicy służb mundurowych:
150/51

liczba działań edukacyjnych: 19
liczba odbiorców: 184

189

Prowadzenie działań edukacyjnoprofilaktycznych przez funkcjonariuszy
Policji, adresowanych do grup
docelowych, głównie młodzieży
dotyczące m.in. problematyki
HIV/AIDS m.in. na terenie powiatów:
jeleniogórskiego, ołatwskiego,
głogowskiego, wołowskiego, Złotoryi,
oleśnickiego, Środy Śląskiej, Góry.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocławiu oraz Komendy Powiatowe

Działania edukacyjno-profilaktyczne prowadzono w ramach:
Działań edukacyjnych pn. „Dopalacze kradną życie. Zagrożenie
AIDS i HIV”.
Organizowanych pogadanek/warsztatów dotyczących uzależnień
w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Organizowanych szkoleń dla młodzieży dotyczących narkotyków,
prostytucji oraz postępowania poekspozycyjnego.
Konkursu wiedzy o AIDS i HIV oraz uzależnieniach,
cyberprzemocy.

ogół społeczeństwa: /236
młodzież poniżej 15 r.ż.: /625
młodzież powyżej 15 r.ż.: /1749

liczba działań edukacyjnych: 135
liczba odbiorców: 2610

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

190

Prowadzenie działań edukacyjnoprofilaktycznych przez funkcjonariuszy
Policji, adresowanych do grup
docelowych, głównie młodzieży na
terenie powiatów: ostrołęckiego,
płockiego, ciechanowskiego,
kozienickiego, łosickiego,
ostrowskiego, płońskiego,
przasnyskiego, przysuskiego,
sochaczewskiego, węgrowskiego,
żuromińskiego, białobrzeskiego,
grójeckiego i sokołowskiego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Radomiu oraz Komendy Powiatowe

Organizacja spotkań edukacyjno-profilaktycznych z młodzieżą, w
ramach których poruszano również problematykę HIV/AIDS:
Spotkania informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych
(w tym spotkania online).
Przeprowadzanie zajęć w ramach kampanii „Narkotyki i
dopalacze zabijają. Szkoda ciebie na takie patoklimaty”.
Zadania realizowane w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2021”,
w tym dystrybucja broszur informacyjnych: Pamiętaj HIV nie zna
granic, „HIV?! AIDS?! O co kaman? FAQ”.
Zajęcia profilaktyczne pn. „Nie! Dla używek”.
Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Narkotyki i dopalacze
szkodzą”.
„Jestem świadomy/a zagrożenia”.
„To warto wiedzieć o HIV i AIDS”.

ogół społeczeństwa: /139
młodzież powyżej 15 r.ż.: /4358
pracownicy służb mundurowych

liczba działań edukacyjnych: 88
liczba odbiorców: 4497

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

191

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

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

pracownicy ochrony zdrowia: /23
pracownicy służb mundurowych: /141
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: /24

liczba działań edukacyjnych: 6
liczba odbiorców: 188

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Planowana kwota:
22000,00
Wydatkowana kwota:
8220,00

192

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

193

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

ogół społeczeństwa: 350/21
pracownicy ochrony zdrowia: /13
pracownicy służb mundurowych:
150/15

liczba działań edukacyjnych: 49
liczba odbiorców: 49

Planowana kwota: 4500,00
Wydatkowana kwota:
2170,00

Prowadzenie działań informacyjnych
Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących problematyki
dotyczących problematyki HIV/AIDS. zakażeń HIV i AIDS wśród strażaków PSP, w tym z
————————————————— wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

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

liczba tytułów publikacji: 13
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 9905
liczba użytych mediów
społecznościowych: 2

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

194

Działania edukacyjne mające na celu
zapobieganie zakażeniom HIV u osób
narażonych na zakażenie, w związku
ze specyfiką wykonywanej pracy.
—————————————————
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Realizacja działań (realizowanych w formie szkoleń)
zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS, przydatnej w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS ich rodzin i bliskich.
Doskonalenie - Program Sanitarno-Higieniczny realizowany w
Wyższej Szkole Policji iw Szczytnie.

pracownicy służb mundurowych:
/1027

liczba odbiorców: 1027

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

195

Działania edukacyjne mające na celu
zapobieganie zakażeniom HIV u osób
narażonych na zakażenie, w związku
ze specyfiką wykonywanej pracy.
—————————————————
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej oraz jednostki podległe

Realizacja działań (realizowanych w formie szkoleń)
zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie
HIV/AIDS, przydatnej w kontakcie z osobami zakażonymi HIV,
chorymi na AIDS ich rodzin i bliskich.
Stałe wdrażanie procedury poekspozycyjnej.
Umożliwienie dostępu do świadczeń związanych z ryzykiem
zakażenia wirusem HIV, w tym zawarcie umów z podmiotami
leczniczymi na realizację profilaktyki poekspozycyjnej dla
funkcjonariuszy PSP.

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

liczba odbiorców: 31640

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Działania edukacyjne mające na celu
zapobieganie zakażeniom HIV u osób
narażonych na zakażenie, w związku
ze specyfiką wykonywanej pracy.
—————————————————
Komenda Stołeczna Policji

Doskonalenie zawodowe w miejscu służby/pracy dot. HIV/AIDS,
pracownicy służb mundurowych:
prowadzone w ramach:
/5588
Szkoleń wstępnych z zakresu BHP, szkoleń stanowiskowych,
samokształcenia, instruktażu przed służbą/pracą.
Publikacje popularyzujące zapobieganie zakażeniom HIV i
postępowania po ekspozycji na zakażenia:
- kampania informacyjna co musisz wiedzieć o HIV/AIDS,
- artykuł w Stołecznym Magazynie Policyjnym „Rzecz o HIV/AIDSgroźnym zjawisku zdrowotnym”,
- raport wojewódzkiego Zespołu ds. HIV/AIDS pt. „Profilaktyka
infekcji HIV i zwalczania/leczenia AIDS w województwie
Mazowieckim”,
- instrukcja (w postaci wkładki do dokumentów) pn.
„Postępowanie funkcjonariuszy i pracowników po ekspozycji na
zakażenie HIV”,
- decyzja wewnętrzna w sprawie zapobiegania zakażeniom i
postępowania po ekspozycji na zakażenia.

liczba odbiorców: 5588

197

Wykonywanie testów w kierunku HIV
przez służbę zdrowia SG.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

Wykonywanie testów w kierunku HIV funkcjonariuszom i
pracownikom narażonym na czynniki biologiczne oraz testów
poekspozycyjnych funkcjonariuszom i pracownikom SG w
przypadku stwierdzenia ekspozycji.
Wykonywanie testów w kierunku HIV cudzoziemcom
przebywającym w strzeżonym ośrodku.

liczba wykonanych testów: 1840

198

Działania edukacyjne z zakresu
postępowania poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy policji.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Radomiu oraz Komendy Powiatowe

Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy służb mundurowych: /787
dla funkcjonariuszy, w tym w ramach:
Szkoleń BHP dla policjantów;
Szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
dla policjantów;
Szkoleń z zakresu metod i form wykonywania przez policjantów
konwojów i doprowadzeń;
Szkoleń dot. metod i form wykonywania zadań w zakresie
pełnienia służby w PdOZ.

liczba szkoleń: 56
liczba odbiorców: 787

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

199

Działania edukacyjne z zakresu
postępowania poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy policji.
—————————————————
Szkoła Policji w Katowicach

Profilaktyka HIV/AIDS – przypomnienie i informowanie (w tym w
ramach szkoleń wstępnych bhp) kadry szkoły o: Algorytmie
postępowania poekspozycyjnego obowiązującego
w Szkole Policji w Katowicach.

liczba odbiorców: 274

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne z zakresu
postępowania poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy policji.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Krakowie oraz Komendy Powiatowe

Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy służb mundurowych:
dla funkcjonariuszy policji z terenu województwa małopolskiego.
/1150
Szkolenia wewnętrzne on-line obejmujące zagadnienia dot.
postępowania poekspozycyjnego zrealizowane przez służbę BHP.
Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie
algorytmów postępowania w przypadku zatrzymania osoby z
podejrzeniem zachorowania na AIDS lub nosicielstwa HIV.

liczba szkoleń: 206
liczba odbiorców: 1150

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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pracownicy ochrony zdrowia: /110
pracownicy służb mundurowych:
1446/896
migranci: /834

pracownicy służb mundurowych: /274

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

Planowana kwota:
38420,00
Wydatkowana kwota:
58889,29
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Działania edukacyjne z zakresu
postępowania poekspozycyjnego dla
funkcjonariuszy policji.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Olsztynie oraz Komendy Powiatowe

202

Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy służb mundurowych: /287
dla funkcjonariuszy policji, w tym działania edukacyjne dotyczące
zachowania zasad bezpieczeństwa (w tym ochrony przed
zakażeniami), realizowane w ramach szkoleń okresowych bhp.

liczba szkoleń: 19
liczba odbiorców: 287

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

Działania edukacyjne z zakresu
Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy ochrony zdrowia
postępowania poekspozycyjnego dla dla pracowników ochrony zdrowia i innych grup zawodowych.
pracownicy służb mundurowych:
pracowników ochrony zdrowia i innych
712/80
grup zawodowych.
—————————————————
Komenda Główna Straży Granicznej

liczba szkoleń: 8

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania edukacyjne z zakresu
Kontynuacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego pracownicy służb mundurowych: /30
postępowania poekspozycyjnego.
dla funkcjonariuszy policji.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
oraz Komendy Powiatowe

liczba szkoleń: 3
liczba odbiorców: 30

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

205

Prowadzenie działań edukacyjnoLokalne doskonalenie zawodowe w miejscu pracy/ pełnienia
pracownicy służb mundurowych:
informacyjnych dotyczących
służby – postępowanie po ekspozycji na zakażenie wirusem - HIV /1988
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocławiu oraz Komendy Powiatowe

liczba szkoleń: 194
liczba odbiorców: 1988

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

206

Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
oraz Komendy Powiatowe

liczba szkoleń: 7
liczba odbiorców: 235

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

Szkolenia wewnętrzne organizowane w SP ZOZ MSWiA dla
personelu medycznego (pielęgniarek, lekarzy) dotyczące zasad
ochrony przed zakażeniami oraz postępowania
poekspozycyjnego.

pracownicy ochrony zdrowia: 200/273 liczba szkoleń: 17

Realizacja szkoleń w zakresie postępowania poekspozycyjnego
pracownicy służb mundurowych: /235
dla funkcjonariuszy Policji w ramach:
Szkoleń wstępnych, okresowych (algorytmy działania w
przypadku ekspozycji na materiał biologiczny, skażony HIV/AIDS).
Dystrybucja materiałów edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS wśród
funkcjonariuszy policji.
Szkoleń dla funkcjonariuszy dotyczących zakażenia HIV- aspekty
medyczne i psychospołeczne.
Podejmowanie działań informacyjnych dotyczących obowiązującej
procedury postępowania poekspozycyjnego na terenie jednostki.
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Planowana kwota: 4500,00
Wydatkowana kwota:
3400,00
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Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Kielcach oraz Komendy Powiatowe

Poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony przed zakażeniami i
pracownicy służb mundurowych: /292
chorobami HIV/AIDS w ramach szkoleń wstępnych/okresowych z
zakresu bhp oraz podczas zapoznania z oceną ryzyka
zawodowego.
Szkolenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego
„Podstawowe informacje i aspekty medyczne na temat HIV/AIDS,
ekspozycje zawodowe na materiał potencjalnie zakaźny”.
Doskonalenie zawodowe w ramach tematyki służby w PDOZ, oraz
Zasad prawidłowego przeprowadzania badań stanu trzeźwości
przy użyciu urządzeń kontrolno- pomiarowych.

liczba szkoleń: 52
liczba odbiorców: 292

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Bydgoszczy oraz Komendy
Powiatowe

Zapoznanie z instrukcją postępowania w przypadku po
pracownicy służb mundurowych: /122
ekspozycyjnego na krew i inny materiał zakaźny w następstwie
kontaktu z osobami chorymi na AIDS i zakażonymi wirusem HIV
oraz osobami z tzw. grup wysokiego ryzyka zakażeń wirusami.
Dystrybucja wkładek informacyjnych do notatników służbowych
dla policjantów “Postępowanie funkcjonariuszy Policji przy
podejrzeniu choroby szczególnie niebezpiecznej/wysoce
zakaźnej”.
Szkolenie z Pierwszej Pomocy - postępowanie w przypadku
ekspozycji na krew i inny materiał zakaźny w następstwie kontaktu
z osobami chorymi na AIDS i zakażonymi wirusem HIV z tzw.
grup wysokiego ryzyka.
Szkolenie dla służb interwencyjnych ”Podniesienie kwalifikacji
zawodowych z zakresu HIV/AIDS”.

liczba szkoleń: 22
liczba odbiorców: 122

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Gdańsku oraz Komendy Powiatowe

Zajęcia doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie
pracownicy służb mundurowych: /226
bezpieczeństwa osobistego policjantów na miejscu zdarzenia oraz
podczas kontaktów z osobami zakażonymi wirusem HIV
i chorymi na AIDS.
Rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.

liczba szkoleń: 9
liczba odbiorców: 226

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach oraz Komendy Powiatowe

Omawianie tematyki związanej z profilaktyką HIV/AIDS oraz
procedurami postępowania po ekspozycji zawodowej w ramach:
Szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym
uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń
wynikających z kontaktu z materiałem biologicznie zakaźnym;
Szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP;
Szkoleń okresowych w dziedzinie BHP.

liczba szkoleń: 215
liczba odbiorców: 3908

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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pracownicy służb mundurowych:
/3908
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Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących
postępowania poekspozycyjnego.
—————————————————
Służba Ochrony Państwa

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

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

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Razem:
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72 679,29

Data wygenerowania: 2022-05-11

Ministerstwo Sprawiedliwości

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

212

Poszerzenie oferty informacyjnej i
edukacyjnej dostosowanej do potrzeb
indywidualnych wychowanków.
Wzrost poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS w celu zmniejszenia
poziomu zachowań ryzykownych.
Promocja i wdrażanie aktywizujących i
nowatorskich form profilaktycznych.
Organizacja kampanii dotyczących
HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową. "ABC
wiedzy o AIDS" - ryzyko zakażenia,
wskazanie zagrożeń wynikających z
podejmowania ryzykownych
zachowań seksualnych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Działania nauczycieli na rzecz wzrostu świadomości
wychowanków w zakresie zagrożenia zakażeniem HIV i AIDS
poprzez realizowanie treści tematycznych w ramach realizacji
planu profilaktyczno – wychowawczego szkół. Zajęcia w ramach
lekcji: godzina wychowawcza, biologia, wychowanie do życia w
rodzinie. Realizacja treści zaplanowanych w planach pracy grup w
internacie w obszarze: profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia,
zachowania ryzykowne - inicjacja seksualna, środki odurzające,
samookaleczenia, uszkodzenia ciała, tatuaże.
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu HIV i
AIDS (książki, ulotki, fiszki, plakaty). Stworzenie punktu
informacyjnego dla wychowanków poświęconego tematyce HIV i
AIDS (biblioteczka, gazetka ścienna). Prezentacja filmów : "Miało
być inaczej", "Żyć z HIV", "Twój wybór". Podniesienie poziomu
akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin
i bliskich przez prezentację różnych inicjatywy mających na celu
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji, promujących
postawy wolne od uprzedzeń i lęków.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 745/379

liczba kampanii: 27
liczba imprez: 27
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 411
liczba nowatorskich form
profilaktyki: 13

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

213

Organizacja i prowadzenie
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
HIV/AIDS dla młodzieży z placówek
resocjalizacyjnych i wychowawczych.
Udział w lokalnych obchodach
Światowego Dnia Walki z AIDS np.:
"Familiada Obieżyświata".
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wykonanie gazetek tematycznych w placówce w dniu 1 XII –
Światowy Dzień AIDS". Przybliżenie wychowankom problematyki
postępu w leczeniu osób zakażonych i chorych na dzień 1 grudnia
2021. Aktywizacja wychowanków do wzrostu poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS wśród nieletnich oraz zmiana postaw ze
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne
zdrowie, życie. Rozwój i wzmacnianie działań szkoleniowoedukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych
nieletnich. Angażowanie wychowanków w organizowane obchody
poprzez wykonywanie gazetek ściennych, organizowanie
konkursów na temat HIV/AIDS. Organizacja apeli (akademii) i
szkolnych konkursów profilaktyczno-sportowych, projekcja filmów
tematycznych. Udział nieletnich w zajęciach profilaktycznych,
przygotowanie przez nich materiałów edukacyjnych w zakresie
HIV/AIDS (plakaty, ulotki, uszycie i rozdawanie czerwonych
wstążek uczestnikom imprezy) spotkania z przedstawicielami
służby zdrowia.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 502/348

liczba imprez: 43
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 630

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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Finansowanie
Pozostałe
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Organizacja Światowego Dnia AIDS w
placówkach. Prowadzenie zajęć wg
scenariusza „Edukacja młodzieży w
celu zapobiegania HIV/AIDS i
chorobom przenoszonym drogą
płciową”. Organizacja
ogólnozakładowych konkursów
wiedzy i plastycznych z zakresu
tematyki AIDS/HIV. Udział w
kampaniach realizowanych w
środowisku lokalnym. Udział w
lokalnych obchodach Światowego
Dnia Walki z AIDS np.: "Familiada Obi
eżyświata".
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Przybliżenie wychowankom problematyki postępu w leczeniu osób
zakażonych i chorych na dzień 1 grudnia 2021 Światowy Dzień
AIDS. Aktywizacja wychowanków do wzrostu poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS wśród nieletnich oraz zmiana postaw ze
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne
zdrowie, życie. Rozwój i wzmacnianie działań szkoleniowoedukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych
nieletnich. Angażowanie wychowanków w organizowane obchody
poprzez wykonywanie gazetek ściennych, organizowanie
konkursów na temat HIV/AIDS. Organizacja apeli (akademii) i
szkolnych konkursów profilaktyczno-sportowych, projekcja filmów
tematycznych. Udział nieletnich w zajęciach profilaktycznych,
przygotowanie przez nich materiałów edukacyjnych w zakresie
HIV/AIDS (plakaty, ulotki, uszycie i rozdawanie czerwonych
wstążek uczestnikom imprezy) spotkania z przedstawicielami
służby zdrowia.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 502/348

liczba imprez: 50
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 520

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

215

Prowadzenie profilaktyki w zakresie
tolerancji i akceptacji społecznej.
Organizacja zajęć
upowszechniających wiedzę na temat
AIDS/HIV, rozpowszechnianie ulotek i
broszur informacyjnych na ww. temat.
Kształtowanie postaw tolerancji organizacja spotkań z Osobą
zmagającą się z problemem HIV lub
AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Współpraca z ośrodkiem MONAR i kontakty z osobami
zakażonymi, uwzględnienie w cyklu zajęć internatowych,
szkolnych, socjoterapeutycznych i profilaktycznych tematyki
tolerancji, kształtowanie empatii i akceptacji wobec osób chorych
na AIDS lub zakażonych HIV, prowadzenie odziaływań
wychowawczych w tym zakresie. Zaproszenie na spotkanie z
wychowankami Osoby zakażonej, w celu przełamania barier,
tabu, zabobonów. W ramach zajęć wychowawczych kształtowanie
postawy tolerancji i akceptacji wobec osób chorych na AIDS lub
zakażonych wirusem HIV. Uświadamianie wychowankom, że
codzienne funkcjonowanie z osobami chorymi nie stanowi dla
nich samych zagrożenia, akcentowanie potrzeb osób chorych w
zakresie budowania właściwych relacji interpersonalnych aby
poprawić sytuację społeczną i emocjonalną osób chorych.
Organizowanie cyklicznych imprez międzyszkolnych w celu
kształtowania postaw tolerancji, szacunku i znoszenia barier
pomiędzy młodzieżą. Nabycie wyższych umiejętności
interpersonalnych pomocniczych w kontaktach z rówieśnikami.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 549/332

liczba inicjatyw: 47

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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Konkursy profilaktyczne z zakresu
tolerancji i przeciwdziałania
uprzedzeniom z okazji
przypadającego 16 listopada Dnia
Tolerancji. Organizowanie
przedstawień tematycznych oraz
spotkań z osobami z organizacji ze
środowiska otwartego np. AA, AN.
Konkurs plastyczny „Stop
stygmatyzacji i dyskryminacji”.
Program "Stop przemocy" - oparty na
wspieraniu rodzin wychowanków
poprzez działania profilaktyczne.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Organizacja na terenie placówek w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Tolerancji konkursu na plakat
profilaktyczny lub tekst promujący postawę tolerancji, braku
uprzedzeń. Wystawa stworzonych przez wychowanków plakatów
czy innych dzieł w ciągach komunikacyjnych tak, aby idea
postawy tolerancji dotarła również do szerszej grupy odbiorców pracowników, osób odwiedzających z rodziny, znajomych,
przyjaciół. Przeprowadzenie zajęć metodami aktywizującymi.
Zwrócenie szczególnej uwagi w czasie prowadzonych zajęć na
zjawisko stygmatyzacji i dyskryminacji – definicja, przejawy.
Realizacja Programu w oparciu o pakiet edukacyjny
rekomendowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli. Jego celem jest rozpowszechnienie zagadnień
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijanie
wrażliwości antydyskryminacyjnej, kształtowanie postawy
szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka bez względu na
rasę, religię, poglądy, płeć itd., krytycyzm wobec treści obecnych
w środkach masowego przekazu. Działania o charakterze
informacyjnym, takie jak np.: warsztaty, prelekcje, pogadanki,
wykłady. Działania o charakterze akcyjnym, takie jak np.:
konkursy plastyczne.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 370/332

liczba inicjatyw: 86

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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Współpraca z działem oświaty
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych. Wzrost poziomu
wiedzy na temat HIV/AIDS w celu
zmniejszenia poziomu zachowań
ryzykownych. Podnoszenie wiedzy
pracowników w zakresie zapobiegania
zakażeniom oraz opieki nad żyjącymi
z wirusem HIV i chorymi na AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Organizacja zajęć w ramach edukacji prozdrowotnej przez
pracowników służby zdrowia. Realizacja Programu edukacyjnomotywującego "Profilaktyka uzależnień od substancji
psychoaktywnych". Udostępnienie materiałów wydawanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS. Monitorowanie bieżących informacji
na temat HIV. Posługiwanie się aktualnymi danymi z Przeglądu
Epidemiologicznego. Śledzenie aktualnych stron internetowych,
śledzenie programów informacyjnych, audycji telewizyjnych,
radiowych poświęconych problemowi HIV. Przeprowadzenie testu
wiedzy dla uczniów szkół związanych z tematyka HIV/AIDS.
Kontynuacja cyklicznego programu "Kochać odpowiedzialne".
Organizowanie szkoleń dla pracowników w ramach WDN. Udział
w przedstawieniu teatralnym „Żyj bezpiecznie”. Organizacja w
zakładach konkursów wiedzy na temat HIV/AIDS.
Upowszechnianie i kolportaż materiałów edukacyjnych, treści
medialnych i zwiększanie dostępu do wiedzy w obszarze
profilaktyki HIV/AIDS. Spotkania z pracownikami medycznymi w
celu rozwijania wiedzy dotyczącej chorób przenoszonych drogą
płciową.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 414/338

liczba działań edukacyjnych: 91
liczba odbiorców: 338

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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Objęcie wychowanek ciężarnych
szczególną opieką psychologiczną,
lekarską, położniczą. Przekazanie
informacji dot. możliwości wykonania
testów w kierunku zakażenia HIV oraz
innych chorób przenoszonych drogą
płciową u partnerek nieletnich
przebywających w zakładach poprawc
zych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wdrożenie wychowanek ciężarnych do programu profilaktyczno edukacyjnego, zapewnienie im cyklicznych spotkań z położną,
edukacja w zakresie możliwości wykonania szeregu badań w tym
na HIV i AIDS. Wykonywanie badań w zakresie HIV i AIDS.
Promowanie śród wychowanków wiedzy o możliwości wykonania
testów w kierunku zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych
droga płciową, propagowanie motta "jeden test, dwa życia",
pogadanki z pracownikami służby zdrowia.

inni
wychowanki zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich: 46/85

liczba inicjatyw: 7
liczba wykonanych testów w PKD:
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
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Promowanie anonimowego i
bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym,
promowanie punktów PKD.
Opracowanie materiałów
informacyjnych dotyczących tematyki
HIV/AIDS.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Przekazanie informacji o zadaniach PKD, udostępnianie adresów
PKD w całej Polsce. Projekcja filmów promujących testowanie.
Wysłanie przygotowanych broszur do rodzin wychowanków.
Utworzenie mapy punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych do
których wychowankowie mogą się zgłaszać podczas przepustek
(odpowiednio do ich miejsca zamieszkania). Przygotowanie
gazetek szkolnych dot. tematyki HIV/ AIDS oraz dystrybucja
ulotek informacyjnych.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 181/85

liczba tytułów publikacji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 117

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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Prowadzenie działań edukacyjnych
związanych z możliwością wykonania
bezpłatnych badań w zakresie HIV
AIDS, udostępnianie telefonów i
adresów punktów wykonujących
badania.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Prowadzenie przez personel medyczny i pedagogiczny
pogadanek edukacyjnych dla młodzieży ukierunkowanych na
uświadamianie możliwości i konieczności wykonywania badań
testowych, rozdawanie broszur informujących o punktach
przeprowadzania anonimowych badań, zachęcanie wychowanków
do robienia Rapid testów. Udostępnianie informacji nt. punktów
konsultacyjno - diagnostycznych na terenie kraju. Motywowanie
wychowanków do wykonywania testów w kierunku HIV.
Zapewnienie opieki okołotestowej np.: w formie spotkania z
psychiatrą. Badanie wychowanków nowoprzybyłych do zakładów
na nosicielstwo HIV/AIDS, HCV. Powtarzanie okresowo badań.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 232/195

liczba wykonanych testów: 40

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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Kontynuacja cyklu zajęć edukacyjnych
dotyczących wzrostu świadomości na
temat zagrożeń cywilizacyjnych.
Prowadzenie akcji prozdrowotnych
zgodnie z kalendarzem ważnych
wydarzeń, realizacja programów
rekomendowanych. Rozszerzenie
działań profilaktycznych o zajęcia pt.
"Choroby przenoszone drogą płciową
a antykoncepcja". Wzmocnienie
realizacji działań w zakresie
profilaktyki HIV i AIDS i chorób
przenoszonych drogą płciową oraz
edukacji seksualnej.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Prowadzenie zajęć dotyczących chorób przenoszonych drogą
płciową i sposobów zminimalizowania zagrożenia zarażenia,
edukacja seksualna, projekcje materiałów edukacyjnych, rozmowy
z zaproszonymi osobami zakażonymi. Program autorski
przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Program autorski
"Potęga zagrożeń wirusa HIV i choroby AIDS" . Zajęcia
edukacyjne "Choroby przenoszone droga płciową", zajęcia
socjoterapeutyczne "Akademia dorosłości". Realizacja projektów
edukacyjnych "Zdrowe Ciało i Umysł" oraz "Zdrowo - Znaczy
Odpowiedzialnie". Obchody Światowego Dnia Zdrowia, realizacja
programów profilaktycznych m.in. terapii "CANDIS", psychoterapii
uzależnień, psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Zwiększenie
i integracja działań mających na celu zapobieganie HIV i innym
chorobom przenoszonym drogą płciową (pokaz multimedialny,
ćwiczenia, pogadanka, wymiana spostrzeżeń) w tym działania
promujące abstynencję seksualną i stosowanie prezerwatyw.
Wskazanie zagrożeń wynikających z podejmowania ryzykownych
zachowań seksualnych, zajęcia na podstawie scenariusza "Nie
tak piękni nastoletni". Aktywizacja wychowanków do odwiedzania
stron internetowych prezentujących rzetelną wiedzę i informacje
na temat profilaktyki HIV/AIDS: Cd4.pl, AIDS.gov.pl. W ramach
lekcji WDŻ realizacja tematów związanych m.in. z
podejmowaniem bezpiecznych kontaktów seksualnych oraz
profilaktyki HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 292/312

liczba działań/inicjatyw: 70

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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Prowadzenie zajęć edukacyjnych w
kierunku profilaktyki prozdrowotnej.
Realizacja projektów edukacyjnych.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Prowadzenie zajęć promujących zachowania prozdrowotne,
aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań - alternatywne formy
spędzania wolnego czasu. Realizacja projektów "Dziękuję Nie",
"Dziękuję nie biorę". Organizacja i przeprowadzenie "Biegu dla
zdrowia". Realizacja programu zajęć grupowych pt.: " Wstępna
edukacja w zakresie seksualności człowieka" (zajęcia o
charakterze psychoedukacyjnym dot. seksualności człowieka).
Rozmowy i zajęcia edukacyjne promujące w szczególności
abstynencję seksualną, wzajemną wierność, bezpieczne techniki
seksualne w tym stosowanie prezerwatyw oraz podjęcie tematu
odpowiedzialności w zakresie podejmowania decyzji dotyczących
życia intymnego. W ramach działań edukacyjnych pogadanka
przed przepustką/urlopem i udostępnianie wychowankom
prezerwatyw wraz z ulotką nt. jej prawidłowego stosowania.
Spotkania z pracownikami służby zdrowia oraz pracownikami
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 249/145

liczba działań/inicjatyw: 81

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania informacyjno - edukacyjne
Realizacja szkoleń i kursów wewnątrzzakładowych wśród
skierowane do funkcjonariuszy i
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
pracowników Służby Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

pracownicy służb mundurowych

liczba odbiorców: 9248

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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Działania informacyjno - edukacyjne
skierowane do osób pozbawionych w
olności.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

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

osoby pozbawione wolności: /86277

liczba odbiorców: 86277

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
2400,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Wyodrębnienie z ogółu populacji
nieletnich grupy ryzyka i objęcie jej
wzmożoną opieką i rozszerzoną
profilaktyką. Realizacja wybranych
elementów programu profilaktycznego
w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniu od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych K.
Wojcieszka „Ars, czyli jak dbać o
miłość” objętego honorowym
patronatem Ministra Edukacji
Narodowej. Realizacja programu
edukacji seksualnej „Bez tabu”.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wyłonienie na podstawie wywiadów anamnestycznych oraz
dostępnej dokumentacji źródłowej grupy ryzyka stosującej środki
psychoaktywne i podejmującej współżycie z wieloma partnerami.
Objęcie wychowanków narażonych na zarażenie HIV i AIDS
zajęciami socjoterapeutycznymi oraz opieką psychologiczną,
seksuologiczną i terapeutyczną oraz umożliwienie konsultacji
lekarskich ukierunkowanych na rozwój świadomości
prozdrowotnej. Motywowanie do unikania zachowań ryzykownych.
W ramach realizacji programu autorskiego STI wykorzystanie
metod aktywizujących (pogadanki, pokazy slajdów, gry karciane
edukacyjne, warsztaty, zajęcia i filmy edukacyjne, rozmowy
indywidualne, porady lekarskie). Realizacja programu
profilaktyczno - socjoterapeutycznego dla wychowanków: "Razem
przeciw zakażeniom". W ramach programu - przygotowanie ulotek
i plakatów profilaktycznych, organizowanie konkursów
profilaktycznych itp. Nakręcenie filmu z udziałem wychowanków
ZP w Świeciu zniechęcający do zachowań ryzykownych i
promujący bezpieczne zachowania, które chronią przed
zakażeniem HIV. Organizacja cyklu spotkań z członkami
wspólnoty NA oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Projekcja filmu
"Najlepszy". Dyskusja. Pogadanki prowadzone przez
pracowników medycznych i psychologów.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 365/324

liczba projektów: 57
wykorzystanie innowacyjnych
metod edukacyjnych: 37
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 324

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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Prowadzenie zajęć profilaktycznych,
promujących zachowania
prozdrowotne, w tym sportowych i
rozwijających zainteresowania.
Stworzenie odpowiedniego katalogu
stron www dostępnych dla wychowan
ków.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wprowadzenie umiejętności mówienia "nie" w sytuacjach
dyskomfortowych oraz uświadomienie młodzieży o ochronie
własnych wartości. Budowanie postawy opóźniająca inicjację
seksualną, preferowanie jednego partnera - w ramach zajęć
socjoterapeutycznych, programu wychowawczo - terapeutycznego
„Spójrz inaczej”, terapii indywidualnej i terapii uzależnień.
Stworzenie punktu informacyjnego dla wychowanków
poświęconego tematyce HIV i AIDS (biblioteczka, gazetka
ścienna). Dostęp do ulotek i materiałów edukacyjnoinformacyjnych i stron www, które pozwolą wychowankom
samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą zagadnień HIV/AIDS w
szczególności dróg przenoszenia wirusa, gdzie uzyskać pomoc.
Mobilizowanie do podejmowania samodzielnych przemyśleń i
dokonywania odpowiednich wyborów w zakresie życia
seksualnego.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 131/100

liczba kanałów udostępniania: 14
liczba wejść na stronę: 60
liczba porad: 66
liczba wydanych tytułów: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 188

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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Dystrybucja środków
antykoncepcyjnych wśród
podopiecznych. Realizacja projektu
edukacyjnego "Kalendarz profilaktycz
ny".
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Wyposażanie wychowanków udających się na przepustki i urlopy
w podstawowe środki antykoncepcyjne. Przygotowanie wybranych
wychowanków do przeprowadzenia zajęć wśród nieletnich z
zakresu profilaktyki HIV i AIDS. Działania edukacyjne o
funkcjonowaniu PKD.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 42/38

liczba wydanych prezerwatyw,
chusteczek lateksowych i
lubrykantów: 90
liczba projektów/programów: 7
liczba wejść na stronę: 7
liczba porad: 49
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 74

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

228

Rozwój programów o charakterze
ograniczania szkód zdrowotnych i
społecznych wśród osób
pozbawionych wolności ze
szczególnym uwzględnieniem
programów substytucyjnych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Zapewnienie oferty terapeutycznej dla osób pozbawionych
wolności uzależnionych od opioidów - zapewnienie leczenia
substytucyjnego w ramach "Programu substytucyjnego dla osób
pozbawionych wolności przebywających w jednostkach
penitencjarnych w Polsce".

osoby pozbawione wolności

liczba programów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
pacjentów leczonych
substytucyjnie na dzień
31.12.2021 r. - 206

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
602134,61
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Prowadzenie zajęć profilaktycznych,
promujących zachowania
prozdrowotne. Cykliczne
wykonywanie wychowankom testów
na obecność wirusa HIV, połączone z
poradnictwem medycznym.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Przedstawienie nowej oferty szybkiego testowania. Omówienie
inicjatywy w postaci Mobilnego Punktu Redukcji Szkód.
Wykonywanie wychowankom testów na obecność wirusa HIV,
którym towarzyszy wsparcie psychologa, psychologa terapeuty uzależnień. Dostarczanie informacji o bezpłatnych testach i
placówkach je wykonujących.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 73/88

liczba klientów: 36

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

Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób
pozbawionych wolności w tym zakażonych HIV, chorych na AIDS.
Zapewnienie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki
HIV/AIDS.

osoby, które przebyły inne choroby
przenoszone drogą płciową
osoby zakażone HIV
osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)
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Zapewnienie kontynuacji i dostępu do Realizowanie leczenia antyretrowirusowego we wszystkich
osoby leczone antyretrowirusowo
leczenia antyretrowirusowego osobom podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności zgodnie (ARV): /227
pozbawionym wolności zakażonym
z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
HIV i chorym na AIDS.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

liczba placówek prowadzących
leczenie antyretrowirusowe
(ARV): 120
liczba odbiorców: 227
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Zapewnienie osobom pozbawionym
Współpraca z ośrodkami referencyjnymi prowadzącymi leczenie
wolności ujednoliconej diagnostyki
osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w ramach Krajowego
specjalistycznej wykonywanej przez
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
certyfikowane laboratoria
monitorujące zakażenia HIV,
prowadzoną terapię ARV i
diagnostykę chorób współistniejących.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

osoby leczone antyretrowirusowo
(ARV)

Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wykonanych oznaczeń poziomu
wiremii - 326
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
badań wykonanych w kierunku
wykrycia zakażenia HIV - 1647
Wskaźnik dodatkowy 2: Liczba
wykonanych oznaczeń CD4 -351

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
62830,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działania informacyjne w zakresie
Realizacja szkoleń i kursów oraz zapewnienie materiałów
postępowania poekspozycyjnego dla informacyjno – edukacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników
wszystkich grup zawodowych Służby Służby Więziennej.
Więziennej.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

pracownicy służb mundurowych

liczba ekspozycji: 58
liczba szkoleń: 332
liczba odbiorców: 11205

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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liczba odbiorców: 46539
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
zrealizowanych szkoleń,
pogadanek, audycji radiowych 3620

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
750,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
205979,37
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Śledzenie strony internetowej
Krajowego Centrum ds. AIDS.
Pozyskiwanie bieżących danych
epidemiologicznych. Monitorowanie
zakażeń HIV wśród wychowanków
zakładów poprawczych.
Monitorowanie środowiska rodzinnego
nieletnich.
—————————————————
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla
Nieletnich

Zajęcia multimedialne poświęcone lekturze strony internetowej
Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie pozyskiwania
archiwalnych i nowych materiałów edukacyjnych, bieżącej wiedzy,
etc. Śledzenie danych epidemiologicznych, które pozwalają
dostrzec wielorakość zakażeń i przeanalizować grupy ryzyka.
Przekazywanie danych statystycznych dotyczących badanego
obszaru do lokalnych stacji SANEPID. Przygotowanie rocznych
raportów z prowadzonych działań edukacyjnych, profilaktycznych i
statystycznych w zakresie HIV i AIDS w placówkach. Udział kadry
w konferencjach tematycznych dot. problematyki HIV/AIDS
organizowanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno
Epidemiologiczne np.: „HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej".
Kolportaż pozyskiwanych materiałów edukacyjnych i
profilaktycznych. Przeprowadzanie wywiadów z rodzicami i
opiekunami prawnymi, kontakt ze stacją epidemiologiczną w
środowisku zamieszkania, ankiety kierowane do podopiecznych.

inni
wychowankowie zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich: 169/90
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Monitorowanie realizacji Programu w
każdej jednostce penitencjarnej,
prowadzenie informatycznej bazy dan
ych.
—————————————————
Centralny Zarząd Służby Więziennej i
jednostki organizacyjne SW

Pozyskiwanie i analiza kwartalnych, rocznych sprawozdań
inni
przesłanych z okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
Kontrole podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności,
realizowane przez Centralny Zarząd SW i Lekarzy Naczelnych
Okręgowych Inspektoratów SW.

liczba publikacji: 6

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

liczba osób objętych leczeniem
antyretrowirusowym (ARV): 227
liczba ekspozycji: 58

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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874 093,98

Data wygenerowania: 2022-05-11

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
- Państwowy Instytut Badawczy

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

236

Gromadzenie danych
epidemiologicznych dotyczących osób
wykonujących badania w kierunku HI
V.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego- Państwowy Zakład
Higieny-Państwowy Instytut
Badawczy

Przeprowadzenie ankiety w laboratoriach wykonujących badania
w kierunku HIV. W ankiecie przekazywane są dane zbiorcze
dotyczące osób wykonujących test w kierunku HIV i tych, u
których wykryto zakażenie HIV w danym laboratorium.

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

liczba odbiorców: 400
Wskaźnik dodatkowy 1:

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

237

Gromadzenie i weryfikacja danych
epidemiologicznych na temat osób, u
których wykryto zakażenie HIV,
rozpoznano AIDS oraz zgonów osób
żyjących z HIV/AIDS.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny- Państwowy Instytut
Badawczy

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

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

liczba osób, u których wykryto
zakażenie HIV: 1128
liczba osób, u których rozpoznano
AIDS: 44
liczba osób zakażonych, które
zmarły w wyniku AIDS: 9

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Przeprowadzenie i publikowanie
analiz dotyczących epidemiologii HIV
w Polsce.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny-Państwowy Instytut
Badawczy

Analiza statystyczna i epidemiologiczna uzyskanych danych w
celu oceny sytuacji epidemiologicznej i ich zmian. Wyniki zostaną
opublikowane w postaci wystąpień konferencyjnych oraz
artykułów naukowych i informacyjnych.

osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
pracownicy PKD
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
pracownicy laboratoriów
realizatorzy Programu
pracownicy placówek wykonujących
badania
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Wskaźnik dodatkowy 1: Roczne
zestawienia nowo wykrytych
przypadków zakażenia HIV i
zachorowania na AIDS dostępne
w biuletynie rocznym.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Publikacja danych dotyczących
HIV/AIDS w Polsce na stronie internet
owej.
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny-Państwowy Instytut
Badawczy

Miesięczne oraz roczne informacje podsumowujące dane z
nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS dostępne na stronie
internetowej NIZP-PZH.
Roczne zestawienia nowo wykrytych przypadków zakażenia HIV i
zachorowań AIDS w Biuletynie chorób zakaźnych i zatruć w
Polsce.

osoby żyjące z HIV/AIDS
ogół społeczeństwa
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
przedstawiciele towarzystw
naukowych
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele mediów
przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
populacje kluczowe
pracownicy PKD
przedstawiciele instytucji/ośrodków
badawczych
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS
przedstawiciele zespołów
wojewódzkich
przedstawiciele organizacji
międzynarodowych
przedstawiciele Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny

Wskaźnik dodatkowy 1:
Dwutygodniowe informacje
podsumowujące dane z nadzoru
epidemiologicznego nad
HIV/AIDS dostępne na stronie
internetowej NIZP-PZH.
Wskaźnik dodatkowy 2:
Miesięczne oraz roczne
informacje podsumowujące dane
z nadzoru epidemiologicznego
nad HIV/AIDS dostępne na
stronie internetowej NIZP-PZH.

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Współpraca z Europejskim Centrum
ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biurem Regionalnym
Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Uzależnień (EMCDDA)
—————————————————
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny-Państwowy Instytut
Badawczy

Przygotowanie i przekazanie danych do raportów dla
Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Zwalczania Chorób
(ECDC), Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień
(EMCDDA).

inni

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

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

Razem:

0,00
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Urząd Miasta St. Warszawy - Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

241

Świadomi młodzi
„Świadomi młodzi” to projekt, którego założeniem jest przekazanie młodzież powyżej 15 r.ż.: 1220/1200
————————————————— warszawskiej młodzieży ze podstawowych i ponadpodstawowych
Fundacja Edukacji Społecznej
w wieku 13-18 lat, w tym osobom uczęszczającym do placówek
wsparcia dziennego, informacji dotyczących HIV/AIDS. Zajęcia
poszerzą wiedzę młodych ludzi w zakresie zdrowia
psychoseksualnego, ryzyka jakie istnieje podczas podejmowania
kontaktów seksualnych, a także uświadomią wagę testów w
kierunku HIV. Projekt „Świadomi młodzi” przyczyni się do wzrostu
świadomości młodych ludzi, co może pozytywnie wpłynąć na
ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i
zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV. Celem zajęć jest
wzmocnienie zachowań prozdrowotnych wśród młodych ludzi oraz
zwrócenie uwagi na możliwe konsekwencje zdrowotne,
wykorzystanie w przyszłości zdobytej wiedzy i zadbanie o swoje
zdrowie oraz zdrowie osób bliskich. Szeroki aspekt poruszanych
zagadnień z zakresu zdrowia psychoseksualnego uwrażliwi na
kwestie związane nie tylko z badaniami w kierunku HIV, ale
również z badaniami cytologicznymi, badaniem piersi, badaniem
jąder – wprowadzenie takiego nawyku, by młodzież bardziej
świadomie i odpowiedzialnie wchodziła w dorosłość.

liczba odbiorców: 1200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Warto wiedzieć!
14-godzinny program edukacyjny skierowany do pracowników
————————————————— oświaty, służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej.
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z Nami"

liczba odbiorców: 60

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

243

Żyj odpowiedzialnie VI
Dostarczenie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zakażeń HIV i młodzież powyżej 15 r.ż.: 2430/2430
————————————————— AIDS, zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV oraz promocji
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
zdrowego stylu życia.
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"

liczba odbiorców: 2430

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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„Połączenia CTRLowane" - program
edukacyjno-informacyjny dotyczący
profilaktyki zakażeń HIV i STI
—————————————————
Stowarzyszenie Program STACJA,
Społeczny Komitet D/s Aids

liczba odbiorców: 5000
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 2500

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

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 60/60

Projekt zakłada objęcie kompleksowymi działaniami edukacyjnoosoby podejmujące ryzykowne
profilaktycznymi z zakresu HIV/AIDS i STI ludzi młodych i młodych zachowania: 4600/5000
dorosłych, podejmujących zachowania zwiększające ryzyko
zakażeń HIV, w szczególności studentów, a także osób z nowo
wykrytym zakażeniem HIV.
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Projekt Test Edukacja
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
Fundacja Edukacji Społecznej

246

PKD Jagiellońska 34 II

Projekt edukacyjno-informacyjny dot. profilaktyki zakażeń HIV
„Projekt Test Edukacja” skierowany jest do osób młodych
podejmujących zachowania zwiększające ryzyko zakażenia HIV,
ze szczególnym uwzględnieniem środowiska studenckiego oraz
osób z nowo wykrytym zakażeniem. Głównym jego celem jest
zwiększenie dostępu do rzetelnej wiedzy i najnowszych informacji
nt. HIV oraz profilaktyce zakażeń, w tym dostępie do
bezpłatnego, anonimowego testowania.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania: 864/1321

W ramach realizacji zadania planujemy kontynuację prowadzenia, inni: 800/746
jedynego po prawobrzeżnej stronie Wisły, Punktu Konsultacyjno————————————————— Diagnostycznego oferującego wykonanie bezpłatnych i
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
anonimowych testów w kierunku HIV oraz poradnictwo
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
okołotestowe (przed wykonaniem testu i przy odbiorze wyników),
w tym również szybkich testów przesiewowych.

liczba odbiorców: 1321

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

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 746
liczba konsultacji: 746
liczba wykonanych testów: 696

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

PKD Jagiellońska 34 kontynuować będzie funkcjonowanie przy
Przychodni Internistyczno-Specjalistycznej zlokalizowanej przy ul.
Jagiellońskiej 34 (SZPZLO Warszawa Praga-Północ) w
Warszawie.
247

PORADNICTWO OKOŁOTESTOWE
ZWIĄZANE Z TESTOWANIEM NA
OBECNOŚĆ HIV
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej,

Prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej Punkty
Konsultacyjno-Diagnostyczne mieszczą się w wynajmowanych
pomieszczeniach, Diagnostyka: al. Jana Pawła 45 A i w Fundacji
"Instytut Profilaktyki Zakażeń" ul. Nugat 3. Infolinia jest
prowadzona w siedzibie FES przy ul. Sewerynów 4/100

inni: 5000/4345

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 4345
liczba konsultacji: 4345
liczba wykonanych testów: 4310

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

248

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st.
Warszawy w zakresie wsparcia,
profilaktyki wskazującej i selektywnej,
działań postrehabilitacyjnych i
readaptacyjnych w obszarze
przeciwdziałania zakażeniom HIV,
wsparcia dla osób żyjących z
HIV/AIDS oraz ich bliskich
—————————————————
Społeczny Komitet ds. AIDS

Celem ogólnym zadania jest Ograniczenie liczby zakażeń HIV na inni: 3600/3600
terenie m. st. Warszawy zaś jego celem szczegółowym
Zwiększenie dostępności testów w kierunku HIV dla 24 300 osób
mieszkających na terenie m. st. Warszawy.
Osiągnięcie celu szczegółowego projektu umożliwi zwiększenie
liczy osób znających swój status serologiczny mieszkających na
terenie m. st. Warszawy, w tym zwiększenie liczby osób
zakażonych HIV, które wiedzą o fakcie swojego zakażenia. Dzięki
temu będą one mogły podjąć leczenie ARV, skutkujące
znaczącym obniżeniem liczby kopii wirusa w krwi, czyniące je
niezakaźnymi dla innych osób. Dzięki temu zmniejszy się liczba
potencjalnych transmisji HIV, co wpłynie na ograniczenie liczby
zakażeń HIV na terenie m. st. Warszawy.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 3600
liczba konsultacji: 6840
liczba wykonanych testów: 3712

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Akademia Pozytywnego Życia
—————————————————
Fundacja Edukacji Społecznej,
Fundacja Edukacji Społecznej

soby żyjące z HIV w Polsce mają zapewnioną opiekę medyczną
osoby zakażone HIV: 340/503
na europejskim poziomie oraz dostęp do najlepszych terapii
lekowych. Niestety, brak długofalowej profilaktyki i szerokiej
edukacji powodują, że poziom wiedzy Polaków o HIV z każdym
rokiem maleje, a stygmat i dyskryminacja to problem ciągle co
drugiej osoby zakażonej. Fundacja Edukacji Społecznej
prowadząc dwa punkty konsultacyjno-diagnostyczne pragnie
zabezpieczyć osoby z wynikiem dodatnim w dalsze wsparcie i
specjalistyczna pomoc. Dla wielu osób otrzymanie wyniku
dodatniego wierze się z ogromną zmianą w życiu i aby móc wrócić
do normalnego funkcjonowania z chorobą przewlekłą potrzebne
jest systemowe podejście i wsparcie. Fundacja Edukacji
Społecznej dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomoc
Socjalną ma możliwość zapewnić najwyższej klasy specjalistów
oraz zaopiekować się osobami ze świeżo postawioną diagnozą,
jak również i tym, co od lat nie mogą sobie poukładać życia po
dowiedzeniu się o swoim zakażeniu. Celem Akademii jest
nabycie przez osoby seropozytywne umiejętności do lepszego
funkcjonowania z chorobą. Wsparciem objęte będą również osoby
bliskie , gdyż często nie mają one z kim porozmawiać o
zakażeniu. Szczególnie ważne jest dotarcie do osób, które
niedawno otrzymały diagnozę- Fundacja Edukacji Społecznej w
swoich Punktach rocznie wydaje ponad 50 wyników dodatnich.
Projekt zakłada wieloaspektowe formy pomocy udzielane przez
najwyższej klasy ekspertów od lat zaangażowanych w pracę z
osobami seropozytywnymi. Projekt obejmuje spotkania z
ekspertami, konsultacje indywidualne w tym poradnictwo
psychologiczne, prawne, socjalne, warsztaty.
Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi, Poradnią
Profilaktyczno-Leczniczą w Warszawie, Szpitalem Zakaźnym w
Warszawie i instytucjami publicznymi zajmującymi się tematem
HIV pozwala na szeroki przekaz informacji i dotarcie do
szerokiego grona zróżnicowanych odbiorców.
Projekt realizowany będzie w siedzibach Fundacji oraz na terenie
Poradni Profilaktyczno-Leczniczej oraz Szpitala Zakaźnego.
Dociera do kluczowych populacji, gdyż działaniem objęci zostaną
osoby seropozytywne w tym populacje kluczowe oraz rodziny i
bliscy osób żyjących z HIV. Szczególną uwagę zwracamy również
na kobiety, dla których HIV stanowi znaczącą barierę w podjęciu
decyzji o posiadaniu potomstwa a także znacząco wyklucza ich ze
społeczeństwa.
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liczba odbiorców: 503

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Razem Plus III
—————————————————
Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec
AIDS "Bądź z Nami"

Udzielenie wsparcia psychologicznego, a także informacji o
potrzebie właściwych zachowań w swoim środowisku, wobec
partnera/partnerki seksualnego, grupy rówieśniczej, udzielenie
specjalistycznego poradnictwa i wsparcia informacyjnomedycznego dla żyjących z HIV lub chorych na AIDS i ich rodzin i
bliskich mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy lub/i osób
czasowo przebywających na terenie Warszawy.

osoby zakażone HIV: 200/225

liczba odbiorców: 225

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
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Lp.
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Zwiększenie ilości wykonywanych
badań testowych, prowadzenie
poradnictwa około testowego i
psychospołecznego w ramach
bezpłatnego i anonimowego
testowania w kierunku wirusa HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Wsparcie finansowe Punktów konsultacyjno - diagnostycznych:
Z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 udzielono
następujących dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie PKD:
1. Dotacja celowa dla Gminy Jelenia Góra. Punkt prowadzony był
przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział
Terenowy PTOZ w Jeleniej Górze. Przedmiotem umowy były
wynagrodzenia doradcy i pielęgniarki w ramach prowadzenia
PKD, opłaty za przeprowadzone analizy pobranych próbek, a
także zakup drobnych artykułów medycznych. Zadanie
realizowano w okresie 01.07.2021-31.12.2021. Otrzymana dotacja
zapewniła ciągłość realizacji zadania przez cały rok, tj.
prowadzenie punktu przez dwa dni w tygodniu, co spowodowało
większą dostępność da pacjentów oraz usprawnienie jego pracy
polegającej na wykonywaniu badań, wydawaniu wyników oraz
udzielaniem porad. W okresie obowiązywania umowy w Punkcie
wykonano ogółem 311 testów. Liczba zgłaszających się kobiet
ciężarnych wyniosła 82, co stanowi 26% ogółu badanych.
2. Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu. Przedmiotem zawartej umowy było
dofinansowanie Punktu Anonimowego Pobierania Krwi w kierunku
HIV w Wałbrzychu, w tym koszty osobowe doradcy Krajowego
Centrum ds. AIDS i pielęgniarki oraz zakup drobnego sprzętu
medycznego do pobierania krwi. Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny HIV/AIDS w Wałbrzychu działał przy Dziennym
Oddziale Psychiatrycznym a od listopada przy Oddziale
Internistyczno - Infekcyjnym. W 2021 roku przebadano mniejszą
ilość pacjentów niż w latach ubiegłych, co spowodowane było
pandemią Covid – 19 . Zostało przebadanych 112 osób, w tym
58% mężczyzn, 42% kobiet (w 2020 r. 141 osób). Powody dla
których pacjenci zdecydowali się na wykonanie badania to
najczęściej ryzykowne kontakty seksualne (93% wszystkich
pacjentów, w tej grupie 70% to osoby deklarujące się jako
heteroseksualne), kobiety w ciąży 7 %, osoby przyjmujące
narkotyki dożylnie 2%. Najliczniej badają się mieszkańcy powiatu
wałbrzyskiego 67% i świdnickiego 13%. W 2021 roku nico
zmieniła się tendencja jeśli chodzi o wiek badanych. Obecnie
najliczniejszą grupę stanowią 19-29 latkowie – 43%, dalej 30-39
latkowie – 30%. Nieco mniej niż w ubiegłym roku bada się osób w
wieku 40-49 lat. Obecnie jest to 15% badanych. W 2021 r. u
sześciu pacjentów wynik testu przesiewowego był dodatni.
Wszystkie zakażenia wykryto u mężczyzn w wieku 24-47 lat.
3. Dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w
Zgorzelcu. Przedmiotem umowy było dofinansowanie Punktu
Anonimowego Pobierania Krwi w Kierunku HIV w Zgorzelcu, w

Finansowanie
Pozostałe

osoby podejmujące ryzykowne
liczba PKD: 3
zachowania
liczba klientów PKD: 1500
mężczyźni mający seks z
liczba wykonanych testów: 450
mężczyznami
osoby świadczące usługi seksualne
oraz korzystające z tych usług
partnerzy osób zakażonych
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
1500/1500
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Planowana kwota:
26400,00
Wydatkowana kwota:
26400,00

tym: zwiększenie ilości wykonywanych badań testowych,
wynagrodzenie personelu, wykonanie plakatów i ulotek dot.
funkcjonowania punktu, spotkania wspierające dla osób żyjących
z HIV/AIDS, zakup materiałów biurowych niezbędnych do
prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, środki
czystości i dezynfekcyjne. W Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym przeprowadzono 49 porad przed testem i 19
porad po teście. Wykonano 27 testów przesiewowych w kierunku
zakażenia HIV. Do PKD w 2021 roku zgłosiło się 100% osób z
województwa dolnośląskiego, w tym ok. 90 % stanowiła ludność
powiatu zgorzeleckiego.
252

Zwiększenie dostępności usług terapii
indywidualnej, grupowej oraz
interwencji środowiskowej dla osób
objętych programem metadonowym
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Dotacja celowa dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielny osoby stosujące środki
Publiczny ZOZ. Przedmiotem umowy było wsparcie programu
psychoaktywne (obecnie lub w
leczenia substytucyjnego, w tym zwiększenie dostępności usługi
przeszłości): 307/307
terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla
osób objętych programem leczenia substytucyjnego, ich rodzin
oraz osób oczekujących na terapię. Program realizowany był w
Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii
Uzależnień WCZ SP ZOZ. W programie substytucyjnym
uczestniczyło 307 osób, w okresie sprawozdawczym do programu
zgłosiło się 40 nowych osób, przyjęto 21 osób. Udzielono 3161
porad indywidualnych. Poradnictwo indywidualne w ramach
programu udzielane osobom uczestniczącym w programie
leczenia substytucyjnego, ich rodzinom oraz osobom
oczekującym na terapię świadczyło 6 specjalistów terapii
uzależnień.

liczba programów: 1
liczba odbiorców: 3061
liczba osób włączonych do
leczenia substytucyjnego: 21

Razem:

STRONA 120 z 203

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

56 400,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis
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Działania edukacyjno-informacyjne
związane z problematyką HIV/AIDS (2
021).
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

W ramach zadania na stronie internetowej urzędu
upowszechniono działania, których inicjatorem było Krajowe
Centrum ds. AIDS, w tym:
- upowszechniono informację dotyczącą konkursu na komiks
dotyczący problematyki HIV/AIDS,
- upowszechniono informację na temat kampanii "Czy wiesz,
że...cz.I"
- upowszechniono informację na temat kampanii "Czy wiesz,
że...cz.II".
W ramach powyższych działań rozpropagowano m.in. informację
o możliwości bezpłatnego testowania w kierunku HIV w Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz informację o miejscach,
gdzie można uzyskać wiedzę i pomoc w temacie HIV/AIDS oraz
innych STIs tj. stronie Krajowego Centrum ds. AIDS:
https://aids.gov.pl/, Poradni Internetowej HIV/AIDS:
poradnia@aids.gov.pl, bezpłatnym Telefonie Zaufania HIV/AIDS:
800 888 448.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
informacji w mediach -3

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

254

Obchody Światowego Dnia AIDS (202
1).
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

W ramach zadania na stronie internetowej urzędu
upowszechniono informację dotyczącą Światowego Dnia AIDS,
promowano czerwoną kokardkę jako symbol solidarności z
osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi oraz
upowszechniono informację na temat możliwości bezpłatnego i
anonimowego testowania w kierunku HIV w Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
informacji w mediach- 1

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

255

"Aids przeciw AIDS 2 - czyli akcja
informacyjna dla studentów przeciw
AIDS 2" (2021).
—————————————————
organizacja pozarządowa

W ramach zadania przygotowano, wydano i rozkolportowano
6000 egz. publikacji i 2000 egz. ulotek dotyczących problematyki
HIV/AIDS. Publikacja dotyczyła m. in. dróg przenoszenia się
wirusa, mitów i faktów związanych z HIV i AIDS, testowania w
kierunku HIV, porad dla osób seropozytywnych, leczenia
antyretrowirusowego. Ulotka upowszechniała informację
dotyczącą dróg zakażenia oraz promowała Telefon Zaufania
HIV/AIDS: 22 692 82 26.

inni
studenci

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 8000
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Finansowanie
Pozostałe

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
35000,00
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Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
(PKD) wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie, połączone z
poradnictwem przed i po teście (2021)
.
—————————————————
organizacja pozarządowa

W ramach zadania funkcjonowały dwa stacjonarne Punkty
Konsultacyjno-Diagnostyczne: w Toruniu i Bydgoszczy oraz jeden
mobilny Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny. W ramach zadania:
a) wykonywano anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV,
b) wykonywano szybkie testy na HCV i kiłę,
c) prowadzono profesjonalne poradnictwo przed i potestowe,
d) kierowano osoby z wykrytym zakażeniem HIV do
specjalistycznych placówek – Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy,
e) gromadzono dane epidemiologiczne dotyczące dróg zakażeń i
ryzykownych zachowań podejmowanych przez osoby zgłaszające
się do PKD.
Mobilny Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przeprowadził 6 akcji
testowania wśród pacjentów ośrodków stacjonarnych leczenia
uzależnień.

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

liczba PKD: 3
liczba wykonanych testów: 1035

257

"Dobrze zaopiekowani" (2021).
W ramach zadania odbyły się konsultacje psychologiczne dla
————————————————— osób kierowanych z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych,
organizacja pozarządowa
które zmagały się z problemami natury psychologicznej (osoby z
zaburzeniami nastroju, osoby podejmujące ryzykowne
zachowania, osoby używające alkoholu i innych substancji w
sposób ryzykowny lub szkodliwy).
Osoby z niedawno zdiagnozowanym zakażeniem HIV skorzystały
z konsultacji z mentorem oraz wsparcia
psychologa/psychoterapeuty.

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania
osoby zakażone HIV

liczba odbiorców: 29

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
11895,00
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"Razem bezpieczniej" (2021).

W ramach zadania odbyły się:
- grupy wsparcia dla osób zakażonych,
————————————————— - dyżury specjalistów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym,
organizacja pozarządowa
- spotkania integracyjne,
- warsztaty zwiększające kompetencje cyfrowe.

osoby zakażone HIV
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV

liczba odbiorców: 28

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10170,00
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Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy
dla osób zakażonych HIV (2021).
—————————————————
organizacja pozarządowa

osoby zakażone HIV

liczba odbiorców: 17

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9600,00

W ramach zadania zorganizowano turnus rehabilitacyjnowypoczynkowy dla 17 osób zakażonych wirusem HIV. Dzięki
zadaniu nastąpiła poprawa kondycji i sprawności psychofizycznej
oraz poprawa funkcjonowania społecznego uczestników zadania.

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
17665,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
68977,41
Wojewoda: 17436,75
Urząd Miasta: 17800,00

84 330,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

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

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 1

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

261

Udział w kampaniach profilaktycznoedukacyjnych oraz współpraca z
podmiotami realizującymi zadania
dotyczące przeciwdziałania
narkomanii i zapobiegania HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział w kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych
na terenie województwa lubelskiego przy współpracy z lokalnymi
partnerami. Dystrybucja materiałów edukacyjnych pozyskanych z
Krajowego Centrum ds. AIDS.

ogół społeczeństwa

liczba kampanii: 3
liczba tytułów publikacji: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 150

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

262

Udział Eksperta Wojewódzkiego ds.
Informacji o Narkotykach i
Narkomanii w konferencjach i
spotkaniach związanych z tematyką
narkomanii i HIV/AIDS.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Udział Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i
specjaliści/eksperci
Narkomanii w konferencjach i spotkaniach związanych z tematyką
narkomanii i HIV/AIDS organizowanych m.in.przez KBPN i KC ds.
AIDS, udział w spotkaniach profilaktycznych, edukacyjnych,
informacyjnych dotyczących profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS.

liczba szkoleń: 2
liczba wykładów eksperckich: 5
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
konferencji i spotkań - 16

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zamieszczenie na stronie internetowej Zamieszczenie Informatora o instytucjach działających na rzecz
ROPS w Lublinie danych o
rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
placówkach i instytucjach działających przemocy w rodzinie w województwie lubelskim.
w obszarze HIV/AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

ogół społeczeństwa

liczba tytułów publikacji: 1
liczba użytych mediów
społecznościowych: 1

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

264

Udział w pracach Wojewódzkiego
Udział przedstawiciela ROPS w Lublinie w pracach
Zespołu ds. Zapobiegania
Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Zwalczania AIDS
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

specjaliści/eksperci
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 14

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zamieszczenie na stronie internetowej Zamieszczano na stronie internetowej ROPS w Lublinie kolejnych
ROPS w Lublinie specjalistycznych
numerów "Kontry" – biuletynu informacyjnego Krajowego Centrum
materiałów edukacyjno- informacyjnyc ds. AIDS.
h
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

osoby podejmujące ryzykowne
liczba kanałów udostępniania: 1
zachowania
mężczyźni mający seks z
mężczyznami
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc
klienci PKD, ich rodziny i bliscy

266

Otwarty konkurs ofert dla organizacji p
ozarządowych
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Wspieranie programów realizowanych w miejscach o
zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np.
partyworking, streetworking, itp.)

osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

267

Tryb pozakonkursowy na podstawie
art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie

Redukowanie szkód zdrowotnych i społecznych wśród
użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
poprzez wsparcie społeczne i socjalne, edukację oraz testowanie
w kierunku zakażeń krwiopochodnych.

osoby mające kontakty seksualne pod liczba programów: 1
wpływem środków psychoaktywnych liczba odbiorców: 50
osoby podejmujące ryzykowne
zachowania

268

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

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

ogół społeczeństwa
pracownicy ochrony zdrowia
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
pracownicy PKD
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
realizatorzy Programu

liczba programów: 1
liczba odbiorców: 2300

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

raport/informacja z bazy: 1

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

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

25 000,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Obchody Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Organizacja webinarium dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych droga płciową - odbyły się dwa
wykłady: dr Joanna Dec-Pietrowska z Collegium Medicum
Uniwersytetu Zielonogórskiego - „HIV/AIDS – co każdy wiedzieć
powinien”, dr Tomasz Turowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Zielonogórskiego - "Etyczny wymiarze AIDS".
Do udziału w webinarium zaproszono m.in. młodzież szkół
ponadgimnazjalnych. Webinar był publikowany w mediach
społecznościowych, do którego dostęp miał ogół społeczeństwa.

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 3000

Razem:
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Planowana kwota: 900,00
Wydatkowana kwota:
900,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt

900,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

270

Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia AIDS 2021
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

Główną ideą działań prowadzonych w czasie Wojewódzkich
ogół społeczeństwa: 1500/500
Obchodów Światowego Dnia AIDS było popularyzowanie wiedzy
na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz
zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących
z testowania w kierunku HIV. W ramach działania zorganizowano
bezpłatny koncert zespołu BARANOVSKI w Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina dla mieszkańców województwa łódzkiego,
na miejscu zorganizowano stoiska informacyjno - edukacyjne
prowadzone przez pracowników organizacji pozarządowych. W
koncercie uczestniczyło ok. 500 osób.

liczba stoisk informacyjnych: 5
liczba imprez: 1

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
58930,18
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

271

Dwa jednodniowe szkolenia online pn.
„Zakażenia HIV – aspekty medyczne i
psychospołeczne. Jak chronić siebie i
innych”
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

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

inni
kuratorzy sądowi: 50/40

liczba szkoleń: 2
liczba odbiorców: 40

Planowana kwota:
30000,00
Wydatkowana kwota:
2380,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

272

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej – przeciwdziałania
HIV/AIDS w 2021 r.
—————————————————
Polski Czerwony Krzyż w Łodzi Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża 90-037 Łódź ul.
Wysoka 44

Nazwa zadania: „Włączmy się do wspólnego działania - razem
przeciw AIDS”
Zadanie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy młodzieży
szkolnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS co przyczyni się do
ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.
Przeprowadzono konkursu z wiedzy dotyczącej HIV/AIDS (etap
szkolny i wojewódzki) dla uczniów szkół podstawowych oraz
szkół średnich z województw łódzkiego. Łącznie w projekcie
wzięło udział ok. 384 uczniów.

uczniowie szkół podstawowych: /384

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 384

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
5710,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej – przeciwdziałania
HIV/AIDS w 2021 r.
—————————————————
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego 91-036 Łódź ul.
Bydgoska 15/ 8

Nazwa zadania: „Nie pozwól na zakażenie!”
Celem zadania było zorganizowanie w szkołach
ponadpodstawowych w województwie łódzkim zajęć
psychoedukacyjnych w zakresie przeciwdziałania HIV / AIDS,
podczas których realizatorzy przekazywali uczniom podstawową
wiedzę na temat dróg zakażeń wirusem HIV i sposobów ochrony
własnego zdrowia o charakterze profilaktycznym, jak i
społecznego stosunku do problemu osób będących jego
nosicielami albo chorych na AIDS. Przeprowadzono 72 edycje
dwugodzinnych zajęć psychoedukacyjnych w 15 szkołach na
terenie Łodzi, Koluszek, Opoczna, Ozorkowa, Pabianic,
Tomaszowa Mazowieckiego oraz Zgierza. Łącznie w projekcie
wzięło udział 1737 uczniów klas licealnych, techników i szkół
branżowych.

274

Warsztaty dla młodzieży z
województwa łódzkiego
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

275

Współpraca z lokalnymi mediami
(telewizja, radio, prasa) w zakresie
produkcji, emisji programów
telewizyjnych oraz audycji radiowych
o tematyce poświęconej HIV/AIDS
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

młodzież powyżej 15 r.ż.: /1737

liczba działań edukacyjnych: 72
liczba odbiorców: 1737

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
13905,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

W dniach 29.11.2021 r. – 03.12.2021 r. zorganizowano cykl pięciu młodzież powyżej 15 r.ż.: /365
dwugodzinnych spotkań profilaktycznych o charakterze
warsztatowym na temat HIV/AIDS z młodzieżą z pięciu szkół
ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. W
spotkaniach udział wzięło 365 uczniów.

liczba działań edukacyjnych: 5
liczba odbiorców: 365

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
10000,02
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Efektem Porozumień Ramowych zawartych pomiędzy
Województwem Łódzkim a mediami: Oddziałem Terenowym
Telewizji Polskiej S. A. z siedzibą w Łodzi, Telewizją TOYA,
Radiem - Media Ziemi Wieluńskiej i Radiem Victoria było
dofinansowanie produkcji i emisji programów poświęconych
problematyce uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony i promocji zdrowia - zapobieganie HIV/AIDS:
- zrealizowano 1 odcinek programu „W społecznym labiryncie”
wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej S. A. Oddział
Terenowy w Łodzi dotyczący problematyki HIV/AIDS;
- zrealizowano 1 odcinek programu „Na zakręcie” wyemitowany
na antenie Telewizji TOYA
- zrealizowano 1 audycję programu „Radiowa poradnia”
wyemitowane na antenie Radia - Media Ziemi Wieluńskiej
dotyczącą problematyki HIV/AIDS;
- zrealizowano 2 audycje z cyklu „Pomagamy, wspieramy”
wyemitowane na antenie Radia Łódź dotyczące problematyki
HIV/AIDS.

liczba obszarów tematycznych: 4

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
21127,30
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

ogół społeczeństwa: 15000/620000
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Zespół ds. Realizacji Krajowego
programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS - spotkanie
przedstawicieli OISW w Łodzi z RCPS
w Łodzi
—————————————————
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi

W dniu 21.12.2021 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi zorganizowano spotkanie z przedstawicielami
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.
Spotkanie służyło podsumowaniu rocznej współpracy przy
organizacji szkoleń i warsztatów oraz nakreśleniu planu działania
na 2022 r.

lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej: /1
pracownicy służb mundurowych: /2
inni: /2

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 11
liczba inicjatyw Zespołu: 3
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 1

277

Konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa
Łódzkiego, z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej – przeciwdziałania
HIV/AIDS w 2021 r.
—————————————————
FUNDACJA "ARKA" 90-552 Łódź ul.
Kopernika 37

Nazwa zadania: „Warsztaty na temat HIV/AIDS dla osób
uzależnionych, leczących się w ośrodkach na terenie
województwa łódzkiego”
Celem zadania było zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych
(zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa HIV) poprzez
przeprowadzenie 8 zajęć warsztatowych na temat HIV/AIDS dla
pacjentów, którzy podjęli leczenie uzależnienia w Ośrodkach
Leczenia Uzależnień Męckiej Woli i w Sokolnikach oraz w
Hotelach w Łodzi i Zgierzu wraz z członkami ich rodzin. Łączna
liczba beneficjentów 96 osób.

osoby stosujące środki
psychoaktywne (obecnie lub w
przeszłości): /96

liczba projektów: 1
liczba odbiorców: 96

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
4336,00

Razem:
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 90,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

116 478,50

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

278

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego działalność edukacyjno-profilaktyczna
—————————————————
Urząd Marsząłkowski Województwa
Małopolskiego

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Województwa Małopolskiego zorganizował we współpracy z
Wojewódzka Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie
konferencję on-line adresowaną do pracowników placówek
szkolno-wychowawczych (nauczycieli, pedagogów,
wychowawców), stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz struktur
jednostek samorządowych i wojewódzkich pn. ”Jak realizować w
szkole edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych droga płciową? W pandemii
COVID-19 nie zapominajmy o HIV!”
Konferencja miała na celu przekazanie aktualnej wiedzy opartej
na podstawach naukowych, z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. W
konferencji udział wzięło 240 osób.

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
inni

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 240

279

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

W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu
zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie
uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2021 r.,
Województwo Małopolskie przekazało dotacje w wysokości
692 923 zł, w tym m.in.:
- 40 736,00 zł na realizację zadania pt.: Noclegownia dla
narkomanów przez Stowarzyszenie MONAR, Małopolski Zespół
Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych Monar w Wieliczce.
Odbiorcami były osoby bezdomne uzależnione od narkotyków,
przebywające na terenie miasta Krakowa oraz okolicznych miast.
Celem programu było m.in. ograniczenie zakażeń HIV, HCV,
HBS, SARS-CoV-2 i innych chorób związanych z zażywaniem
narkotyków oraz uzyskanie poprawy stanu zdrowia u osób
czynnie uzależnionych poprzez uczestnictwo w zajęciach
informacyjno-edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek
(wymieniono łącznie 483 igieł i strzykawek), konsultację
medyczną. Zadanie ukierunkowane zostało na podniesienie
wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem narkotyków
i ograniczenie skali używania substancji psychoaktywnych i
związanych z tym szkód zdrowotnych.
- 85 260 zł na realizację zadania pt.: Ograniczenie używania
substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) i przeciwdziałanie
uzależnieniom behawioralnym, przemocy, seksualizacji i
korzystaniu z pornografii oraz poprawa zdrowia psychicznego
poprzez program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”,
skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców przez Fundacja
Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri. Jednym z celów
zadania było skuteczne zapobieganie zachowaniom ryzykownym i
problemom młodzieży w obszarach profilaktyki HIV/AIDS poprzez
zmotywowanie do odpowiedzialnych postaw w sferze seksualnej i
do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub do jej

ogół społeczeństwa
młodzież poniżej 15 r.ż.
młodzież powyżej 15 r.ż.
pracownicy oświaty
inni

liczba obszarów tematycznych: 3
liczba tytułów publikacji: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 7100
liczba użytych mediów
społecznościowych: 2
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Finansowanie
Pozostałe
Planowana kwota:
150000,00
Wydatkowana kwota:
3923,07
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
inne: 0,00

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
188499,54

powrotu oraz poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń
przenoszonych drogą płciową.
- 17 477 zł na realizację zadania pt.: Publikacja ZAGROŻENIA
ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM HEROINY I INNYCH OPIOIDÓW
ORAZ STRATEGIE POMOCY UZALEŻNIONYM przez
Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Krakowie. Przedmiotem zadania było opracowanie,
druk i rozpowszechnienie wśród adresatów podręcznika
poświęconego zagrożeniom związanym z używaniem heroiny i
innych opioidów oraz strategiom pomocy uzależnionym.
Publikacja była adresowana do: osób zajmujących się profilaktyką
i terapią uzależnień oraz osób odpowiedzialnych za
organizowanie systemu ochrony zdrowia, środowisk medycznych,
które nie zajmują się bezpośrednio leczeniem uzależnień, osób
używających narkotyków oraz ich bliskich, członków rodzin.
Publikacja porusza m.in. kwestie związane z ryzykownymi
wzorcami przyjmowania narkotyków w iniekcjach oraz wysokim
ryzykiem zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew (HIV,
HBV, HCV i inne) a także zasadność prowadzenia działań
związanych z redukcją szkód wobec tych, którzy używają
narkotyków dożylnie poprzez wymianę igieł i strzykawek oraz
ograniczanie ryzyka poprzez odpowiednią edukację.
- 15864,54 zł na realizację zadania pn. Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w
kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Nowym
Sączu” przez Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden
Świat” Celem projektu było zwiększenie dostępności do
anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV
połączonego ze specjalistycznym poradnictwem okołotestowym,
w szczególności dla mieszkańców południowo-wschodniej części
województwa małopolskiego. W ramach realizacji zadania
przeprowadzono 95h poradnictwa okołotestowego, wykonano
łącznie 80 testów przesiewowych w kierunku HIV. W trakcie
trwania Projektu rozpowszechniano informację o istnieniu Punktu
oraz konieczności testowania poprzez: dystrybucję na terenie
Nowego Sącza, Tarnowa oraz powiatu nowosądeckiego plakatów
(100 szt.) i ulotek (4000 szt.) informujących o funkcjonowaniu
Punktu, jego lokalizacji i godzinach otwarcia. Informacja o
otwarciu i prowadzeniu punktu była rozpowszechniana również za
pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook,
Instagram). Łączna liczba odbiorców zadania została oszacowana
przez realizatora na ok. 60 tysięcy.
- 29 162 zł na realizację zadania pn. „Parasol więzienny” przez
Centrum Profilaktyki i edukacji społecznej PARASOL. W ramach
zrealizowanego zadania odbyły się profilaktyczne spotkania
grupowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz
psychoedukacyjnym z więźniami zakładów karnych oraz
funkcjonariuszami placówek na temat m.in. HIV oraz innych
chorób współistniejących z uzależnieniem. W ramach projektu
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odbywały się również spotkania indywidualne z beneficjentami
oraz udzielono konsultacji i porad. W zajęciach wzięło udział 30
osadzonych.
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Współpraca z innymi instytucjami działania edukacyjne promujące
zachowania prozdrowotne
—————————————————
Urząd Marsząłkowski Województwa
Małopolskiego

Organizacja konferencji pn. ”Jak realizować w szkole edukację
zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych droga płciową? W pandemii COVID-19 nie
zapominajmy o HIV!” przez Eksperta Wojewódzkiego ds.
Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa
Małopolskiego zorganizował we współpracy z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
inni
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Współpraca z innymi instytucjamiwspieranie (finansowe i poza
finansowe) sieci punktów konsultacyjn
ych
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu klienci PKD, ich rodziny i bliscy
zdrowia publicznego pn.: Profilaktyka i przeciwdziałanie
uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2021 r.,
Województwo Małopolskie przekazało dotacje w wysokości
15864,54 zł na realizację zadania pn. Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w
kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Nowym
Sączu” przez Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden
Świat”. W trakcie realizacji Projektu przetestowano łącznie 80
osób, które zostały również objęte poradnictwem okołotestowym
(95h).

liczba działań/inicjatyw: 1
liczba odbiorców: 240

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
3923,07

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 80
liczba konsultacji: 80
liczba wykonanych testów: 80

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
15864,54

Razem:
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212 210,22

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Realizacja zadania publicznego
dotyczącego edukacji zdrowotnej
dotyczącego podniesienia poziomu
akceptacji społecznej wobec osób
żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i
bliskich pod tytułem: „Sesja „Żyjemy
razem, czyli o znaczeniu akceptacji
społecznej wobec osób żyjących z HI
V/AIDS”
—————————————————
Polska Fundacja Pomocy
Humanitarnej RES HUMANAE, ul.
Piękna 64a, 00 - 672,Warszawa

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Realizacja zadania publicznego dotyczącego edukacji zdrowotnej inni: 350/317
dotyczącego podniesienia poziomu akceptacji społecznej wobec
osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich pod tytułem: „Sesja
„Żyjemy razem, czyli o znaczeniu akceptacji społecznej wobec
osób żyjących z HIV/AIDS” - współorganizacja konferencji w
ramach obchodów Światowego Dnia AIDS

Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 1

Planowana kwota:
22400,00
Wydatkowana kwota:
22400,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 22400,00

Razem:
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22 400,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

283

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

Napisanie, zredagowanie i zamieszczenie na stronie redakcyjnej
NTO (dziennika regionalnego) oraz emisja na portalu
internetowym nto.pl materiału dotyczącego zapobiegania
zakażeniom HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową

284

Webinarium dotyczące HIV/AIDS
Przygotowanie webinarium dotyczącego problematyki HIV/AIDS ————————————————— o charakterze informacyjno-edukacyjnym
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

Finansowanie
Pozostałe

inni
czytelnicy piątkowego wydania NTO
oraz portalu nto.pl: /86800

liczba tytułów publikacji: 1
nakład: 1

Planowana kwota: 5500,00
Wydatkowana kwota:
5043,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
przedstawiciele uczelni
Liczba uczestników webinarium: /39

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 39

Planowana kwota: 3000,00
Wydatkowana kwota:
600,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:
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5 643,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Edukacja w zakresie ochrony przed
chorobami przenoszonymi drogą
płciową oraz drogą krwi, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Zlecono zorganizowanie i przeprowadzenie 25 warsztatów 2 godzinnych, czyli 50 lekcji podczas, których uczniowie szkół
Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, Szkoły Podstawowej w
Dobrzyniówce, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w
Łomży, Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, Zespołu
Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespołu Szkół Zawodowych w
Hajnówce poznali definicję zdrowia prokreacyjnego. Między
zajęciami i po zajęciach odbyło się 15 konsultacji indywidualnych
z uczniami. Zostały nagrane 3 webinaria prowadzone przez
specjalistów z dziedziny HIV/AIDS.

ogół społeczeństwa: 80/80
młodzież powyżej 15 r.ż.: 500/468

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 25
liczba odbiorców: 538

Razem:
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Planowana kwota: 7000,00
Wydatkowana kwota:
7000,00

7 000,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Prowadzenie punktów konsultacyjnodiagnostycznych na terenie
województwa pomorskiego
—————————————————
Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Dofinansowanie funkcjonowania PKD w Gdańsku i Gdyni na
ogół społeczeństwa: 2300/1594
podstawie konkursu ofert (zgodnie z ustawą o zdrowiu
publicznym). W tym roku oprócz badań w kierunku HIV, w ramach
dotacji Województwa Pomorskiego finansowano również testy w
kierunku kiły oraz HCV. Okres obowiązywania umowy: 3 marca 10 grudnia 2021.
We wskaźniku "liczba wykonanych testów" wskazano tylko testy w
kierunku HIV. Dodatkowo wykonano 1537 testów na HCV oraz
1260 na kiłę. W PKD w Gdańsku i Gdyni w 2021 r. wykryto 33
przypadki HIV, 6 przypadków HCV oraz 23 przypadki kiły.

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 1594
liczba wykonanych testów: 1572

Planowana kwota:
75000,00
Wydatkowana kwota:
75000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
Krajowe Centrum ds. AIDS:
108931,28

287

Prowadzenie punktów konsultacyjnodiagnostycznych na terenie
województwa pomorskiego
—————————————————
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp.
z o.o.

Dofinansowanie funkcjonowania PKD w Słupsku na podstawie
ogół społeczeństwa: 340/343
konkursu ofert (zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym). W tym
roku oprócz badań w kierunku HIV, w ramach dotacji
Województwa Pomorskiego finansowano również testy w kierunku
kiły oraz HCV. Okres obowiązywania umowy: 3 marca - 10
grudnia 2021.
We wskaźniku "liczba wykonanych testów" wskazano tylko testy w
kierunku HIV. Dodatkowo wykonano 100 testów na HCV oraz 100
na kiłę. W PKD w Słupsku w 2021 r. wykryto 2 przypadki HIV,
oraz 1 przypadek kiły.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 343
liczba wykonanych testów: 343

Planowana kwota:
75000,00
Wydatkowana kwota:
69583,90
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
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Realizacja zadań Zespołu ds. HIV/AID
S
—————————————————
Członkowie Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
na terenie woj. pomorskiego

W 2021 r. odbyły się 3 zdalne spotkania Zespołu ds. realizacji
ogół społeczeństwa:
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 2300000/2300000
AIDS na terenie województwa pomorskiego. Zorganizowano
również obchody Światowego dnia AIDS (więcej informacji: https:/
/programyzdrowotne.pomorskie.eu/-/obchody-swiatowego-dniaaids-w-osrodku-terapii-uzaleznien-w-smazynie)
Liczba odbiorców została określona na podstawie przybliżonej
liczby mieszkańców województwa pomorskiego, gdyż informacje o
obchodach były ogólnodostępne.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 12
liczba inicjatyw Zespołu: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 3

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
500,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra

Razem:
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145 083,90

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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„Postaw na zdrowie i żyj bez…”
—————————————————
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddiał
Okręgowy w Częstochowie

1) organizacja wideokonferencji „POSTAW NA ZDROWIE I ŻYJ
ogół społeczeństwa: 625/665
DALEJ”, w której uczestniczyli: 6 prelegentów: przedstawiciele
młodzież poniżej 15 r.ż.: 50/50
ośrodka MONAR w Częstochowie, pracownicy placówek
publicznych i organizacji pozarządowych,
2) utworzenie Centrum informacji i profilaktyki lokalnej HIV/AIDS –
2021, w ramach którego został uruchomiony telefon zaufania,
3) uruchomienie portalu internetowego z platformą „POSTAW NA
ZDROWIE I ŻYJ BEZ…”, tj. bazy wiedzy dotyczącej problematyki
HIV/AIDS. W serwisie zostały udostępnione multimedialne
materiały edukacyjne oraz test sprawdzający wiedzę,
a także materiały edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców,
4) przeprowadzenie kampanii pn.: „MNIE TEŻ TO DOTYCZY”, w
ramach której rozpowszechniono plakaty i ulotki w szkołach,
placówkach wsparcia dziennego, drogą internetową przez portal
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, profil
Facebook. Kampania miała na celu uwrażliwienie na
problematykę HIV/AIDS,
5) utworzenie platformy e-learningowej typu moodle „WIEM
WIĘCEJ – HIV, AIDS”, w której rejestrowali się uczestnicy i
zapoznawali się z udostępnionymi materiałami.

liczba konferencji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100
Wskaźnik dodatkowy 1: portal
internetowy
Wskaźnik dodatkowy 1: platforma
e-learningowa
Wskaźnik dodatkowy 1: telefon
zaufania

290

„Zrób test HIV”
—————————————————
Fundacja "Nie wierzę w bociana" w
Gliwicach

1) zorganizowanie i przeprowadzenie quizu online z zakresu
wiedzy na temat HIV/AIDS. Tematyka quizu dotyczyła sposobów
zakażania się, wiedzy o wirusie, prawach osób zakażonych itp.
2) zakupienie domeny oraz utworzenie konta publicznego w
mediach społecznościowych, na których opublikowano informacje
dotyczące HIV/AIDS, miejsc wsparcia, testowania, profilaktyki.
Promocja działań w internecie poprzez elektroniczną broszurę,
która została rozesłana do placówek oświatowych przy
współpracy z wydziałami edukacji z terenu województwa
śląskiego.

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1500/5000
ogół społeczeństwa: 4500/35322

liczba kampanii: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 950
liczba nowatorskich form
profilaktyki: 1
Wskaźnik dodatkowy 1:
utworzenie profili w mediach
społecznościowych (facebook.
instagram)

291

Kwartalnik uzależnienia. Uzależnienia Udział Województwa Śląskiego w dystrybucji kwartalnika
2021 r.
wydawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
————————————————— Narkomanii.
Departament Nadzoru Podmiotów
Leczniczych i Ochrona Zdrowia

inni: 200/200
Oddziały uzależnień w jednostkach
medycznych.

liczba tytułów publikacji: 1
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 200

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

Planowana kwota: 4110,00
Wydatkowana kwota:
4110,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat

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

14 110,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe
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Publikacja na stronie Urzędu
informacji o kampanii edukacyjno informacyjnej dotyczącej HIV/AIDS
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego zamieszczono informację o kampanii
edukacyjno - informacyjnej prowadzonej pod hasłem "Czy wiesz,
że...", będącej kontynuacją działań prowadzonych w 2020 roku
przez Krajowe Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odsłon - 12

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

293

Umieszczenie na stronie Urzędu
informacji o konkursie dotyczącym
tematyki HIV/AIDS
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego zamieszczono informację o ogólnopolskim
konkursie na komiks dotyczący problematyki HIV/AIDS pn.
"Komiks kontra AIDS 2021"

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odsłon - 10

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

294

Rozpowszechnienie informacji o
działalności Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego oraz
zorganizowanie dodatkowych dyżuró
w
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

W ostatnim tygodniu listopada z okazji Europejskiego Tygodnia
Testowania w kierunku HIV i Światowego Dnia AIDS zostały
zorganizowane dodatkowe dyżury - doradcy i pielęgniarki
dyżurowali przez 5 dni. W tym czasie z konsultacji i badań
skorzystało 39 osób.
Z okazji Światowego Dnia AIDS informacja na temat Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego pojawiła się w reportażu w
Regionalnej Telewizji TVP3 Kielce.
Stosowne informacje umieszczono również na stronie
internetowej Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego oraz na
fanpage`u na Facebooku.

inni
pacjenci PKD - 39 osób, odbiorcy
mediów elektronicznych

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
pacjentów PKD - 39

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

295

Udział w konferencji organizowanej z Udział w XXVIII Konferencji "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
okazji obchodów Światowego Dnia AI społeczeństwie" - organizowanej z okazji obchodów Światowego
DS
Dnia AIDS - formuła online
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

inni
pracownicy UMWŚ: 2/2

liczba konferencji: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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Umieszczenie na stronie internetowej
Urzędu informacji o Światowym Dniu
AIDS
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego zamieszczono informację o Światowym Dniu
AIDS obchodzonym w 2021 roku pod hasłem: "Koniec
nierówności. Koniec AIDS. Koniec pandemii"

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wyświetleń - 23

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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Zamieszczenie na stronie internetowej
komunikatu dotyczącego obchodów
Światowego Dnia AIDS
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Kielcach w dniu 1 grudnia 2021 roku dotyczącego
obchodów Światowego Dnia AIDS oraz materiałów poświęconych
zagadnieniom związanym z HIV/AIDS znajdujących się na stronie
internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS

ogół społeczeństwa
pracownicy oświaty

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wyświetleń - 147

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zorganizowanie stoiska informacyjno edukacyjnego
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

W dniu 1 grudnia z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w
Holu głównym znajdującym się na parterze Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przygotowano
stoisko informacyjno - edukacyjne z materiałami dotyczącymi HIV
i AIDS

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
inni
wszystkie osoby odwiedzające w tym
dniu UMWŚ

299

Opracowanie i dystrybucja broszur inf Opracowano i wydrukowano ulotki/broszury dla położnych i
ormacyjnych
lekarzy ginekologów pn."Ciąża i HIV pod kontrolą"
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

lekarze ginekolodzy/położnicy

liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zorganizowanie webinarium
Webinarium "Profilaktyka w działaniach nauczyciela i
dotyczącego profilaktyki
wychowawcy klasy"
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

pracownicy oświaty: 20/20

liczba odbiorców: 20
liczba szkoleń: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Zorganizowanie webinarium
Webinarium "Profilaktyka szkolna w czasie pandemii"
dotyczącego profilaktyki szkolnej
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

pracownicy oświaty: 39/39

liczba szkoleń: 1
liczba odbiorców: 39

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
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Prowadzenie indywidualnych
konsultacji dla nauczycieli
—————————————————
Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

pracownicy oświaty
inni
nauczyciele wychowania do życia w
rodzinie: 3/3

liczba odbiorców: 3

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

Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych nauczycieli nt.
metodycznych aspektów realizacji zajęć/ćwiczeń związanych z
profilaktyką HIV/AIDS w ramach lekcji wychowania do życia w
rodzinie
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Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - materiały
informacyjne
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Przeprowadzenie zajęć i warsztatów
edukacyjnych oraz opracowanie
broszur informacyjnych
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne pn. "Chroń drinka, chroń
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
siebie" (autorski program profilaktyczny dr E. Laurman - Jarząbek 193/193
i dr E. Mazur), mające na celu wzbudzenie większej samokontroli i położne: 114/114
ograniczonego zaufania wobec nowo poznanych osób. Zajęcia
uwrażliwiły na zagrożenia związane ze środkami pozbawiającymi
świadomości, a wykorzystywanymi w celach przestępczych, czyli
tzw. "pigułkami gwałtu", dotyczyły też dróg i sposobów zakażenia
oraz sposobów zapobiegania STI i STD oraz chronienia się przed
niechcianymi kontaktami. Adresatami w/w zajęć edukacyjnych
było 193 pełnoletnich uczniów kieleckich szkół średnich (V LO i
Zespołu Szkół Ekonomicznych).
We współpracy z Kołem Naukowym Medyk - Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zorganizowano warsztaty
edukacyjne "Ciąża i HIV pod kontrolą" z udziałem 114 studentek I
i II stopnia położnictwa. Warsztaty miały na celu przygotowanie
merytoryczne przyszłych położnych do promowania badań w
kierunku HIV.
Opracowano i wydrukowano ulotki/broszury dla uczniów - "Chroń
drinka, chroń siebie"

liczba działań edukacyjnych: 3
liczba odbiorców: 307
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
ulotek - 200

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Zamieszczenie na stronie internetowej
komunikatu dotyczącego
ogólnopolskiego konkursu
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Kielcach w dniu 27 sierpnia 2021 roku dotyczącego
zaproszenia przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra
Zdrowia do ogólnopolskiego konkursu na Komiks dotyczący
HIV/AIDS pod nazwą "Komiks kontra AIDS". W komunikacie
przedstawiono treści jakie powinien zawierać komiks.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wyświetleń - 394

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Opracowanie broszur informacyjnych Opracowano i wydrukowano ulotki/broszury dla uczniów - "Chroń uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
dla uczniów/położnych/ginekologów
drinka, chroń siebie" w liczbie 200 szt. oraz dla położnych i
lekarze ginekolodzy/położnicy
————————————————— lekarzy ginekologów - "Ciąża i HIV pod kontrolą" w liczbie 100 szt.
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

liczba obszarów tematycznych: 2
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 300

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Prowadzenie telefonu zaufania
—————————————————
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

Prowadzenie telefonu zaufania. Z telefonu zaufania w 2021 roku
inni
skorzystało 31 osób. W katalogu spraw, które rozmówcy
mieszkańcy województwa
podejmowali w 2021 roku znajdowały się: kryzysy osobiste - 20,
świętokrzyskiego
problemy rodzinne i uzależnienia - 8, przemoc w rodzinie - 1.
Ponadto przeprowadzono 2 rozmowy informacyjno - edukacyjne.
W 2021 roku podjęto łącznie 20 zasadnych i skutecznych
interwencji wobec osób pozostających w sytuacjach kryzysowych.

liczba prowadzonych
telefonów/liczba rozmów: 31

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
1109,98
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Wspieranie i realizacja zadania
publicznego dotyczącego HIV/AIDS
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach/Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie

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

liczba odbiorców: 167
liczba porad: 167
liczba punktów informacyjnokonsultacyjnych: 1

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

pracownicy oświaty

ogół społeczeństwa
inni
pacjenci PKD: 167/167
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Opracowanie materiałów
Opracowano i wydrukowano ulotki/broszury dla położnych i
informacyjnych dla położnych i lekarzy lekarzy ginekologów pn. "Ciąża i HIV pod kontrolą"
ginekologów
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

lekarze ginekolodzy/położnicy
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Prowadzenie dyżurów w PKD dla
kobiet w ciąży i ich partnerów
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

W ramach realizacji projektu pt. "Kobiece Pokolenie HIV Minuskontynuacja" w terminie 02.08-30.11.2021 roku w piątki w godz.
12.30-15.30 odbywały się 3-godzinne dyżury przeznaczone dla
kobiet w ciąży i ich partnerów (również dla wszystkich osób
chcących uzyskać wiedzę na temat dróg przenoszenia zakażenia
HIV, profilaktyki wertykalnej HIV, możliwości leczenia HIV jak i
samej choroby AIDS).
Poza piątkowym dyżurem PKD był czynny 2 razy w tygodniu we
wtorki i w czwartki. W terminie od sierpnia do listopada 2021 roku
skorzystało z niego 128 pacjentów , z tego 21 kobiet w ciąży i 11
partnerów. Wykonano 122 testy przesiewowe. Przepracowano 51
godzin dyżurów.

kobiety planujące ciążę
liczba odbiorców: 128
kobiety w ciąży: 21/21
liczba wykonanych testów w PKD:
partnerzy kobiet planujących ciążę lub 122
w ciąży: 11/11
inni
klienci PKD

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie HIV/AIDS
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach/Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie działań
informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie
działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie
województwa świętokrzyskiego". W ramach przekazanej dotacji
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach zrealizowało
zadanie pt. "Kobiece pokolenie HIV Minus - kontynuacja"- była to
kontynuacja działań zainicjowanych w 2020 roku.

kobiety planujące ciążę
liczba odbiorców: 128
kobiety w ciąży
liczba wykonanych testów w PKD:
partnerzy kobiet planujących ciążę lub 122
w ciąży
inni
klienci PKD: 128/128

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 20,00
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liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Prowadzenie Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego z zakresu inni
HIV/AIDS pozwoliło na podniesienie poziomu wiedzy osób
klienci PKD: 369/369
korzystających z oferty PKD na temat problemów związanych z
podejmowaniem ryzykownych kontaktów seksualnych bez
zabezpieczenia oraz używaniem środków psychoaktywnych,
czasami nieznanego pochodzenia, zmieniających świadomość i
postrzeganie. W trakcie trwania dyżurów beneficjenci otrzymali
rzetelną wiedzę, która pozwoli im chronić się przed zakażeniem
wirusem HIV i zapobiegać zakażeniom chorobami przenoszonymi
drogą płciową. Działalność PKD pozwala na fachową pomoc
osobom już zakażonym wirusem,chorym na AIDS oraz ich
rodzinom.
W 2021 roku do PKD łącznie zgłosiło się 369 pacjentów, odbyły
się 3 porady bez testu, wykonano 341 testów przesiewowych i
151 szybkich testów, wykonano 6 testów potwierdzenia - 1 z
wynikiem ujemnym i 5 z wynikiem dodatnim.
PKD w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku podejmował
dyżury dwa razy w tygodniu po 2 godziny (we wtorki i czwartki).
Łącznie przepracowano 230 godzin (z dotacji KC ds. AIDS).
Ponadto w terminie 02.08-30.11.2021 roku zrealizowano
dodatkowe dyżury w piątki w wymiarze 3-godzin/dziennie (łącznie
51 godzin) i dyżury wolontaryjne we wtorki i czwartki w wymiarze
1 godziny/dziennie (łącznie 34 godziny), przez cały okres realizacji
projektu z dotacji UMWŚ - 02.08-30.11.2021 r.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 369
liczba wykonanych testów: 498

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
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Sporządzenie sprawozdania z
realizacji zadań HIV/AIDS.
Aktualizowanie składu
Wojewódzkiego Zespołu ds.
HIV/AIDS. Udział w pracach
dotyczących Krajowego Programu
HIV/AIDS na lata 2022-2026.
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

Sporządzenie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego zadań
inni
województwa świętokrzyskiego w 2020 roku w ramach Krajowego przedstawiciele KC ds. AIDS,
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
przedstawiciele Zespołów Wojew.
lata 2017-2021.
Zaktualizowanie składu Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na lata 2017-2021. Informacja o wprowadzonej zmianie w
składzie Zespołu została umieszczona na stronie internetowej
Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ oraz przesłana do
Krajowego Centrum ds. AIDS.
Udział w pracach dotyczących opracowania Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata
2022-2026.
Rozpoczęcie prac nad powołaniem Wojewódzkiego Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS na lata 2022-2026.

liczba zespołów: 1
liczba raportów/analiz: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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Organizacja dyżurów seksuologa w P Wolontariat seksuologa w ramach działalności PKD w wymiarze
KD
51 godzin w 2021 roku
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

liczba PKD oferująca katalog
poszerzonych usług/konsultacji: 1

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

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
128/128
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Rozpowszechnianie informacji o
działalności Punktu Konsultacyjno - Di
agnostycznego
—————————————————
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w
Kielcach

Działalność PKD w Kielcach i w województwie corocznie jest
promowana m.in. poprzez: działania informacyjne prowadzone
przez doradców w ramach pracy dydaktycznej wśród studentów,
założenie strony PKD Kielce na portalu społecznościowym,
uaktualnianie i prezentowanie nowych informacji na temat
diagnostyki zakażeń HIV na fanpage`u na Facebooku i na
stronach internetowych Stowarzyszenia, informowanie o
działaniach PKD w lokalnych mediach

315

Wspieranie działalności i rozwoju
Punktów Konsultacyjno - Diagnostycz
nych
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

316

Monitorowanie realizacji zadań
Programu, sporządzanie sprawozdań
i udział w badaniach ewaluacyjnych
—————————————————
Departament Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach

inni
odbiorcy mediów elektronicznych rocznie ponad 700 wejść

liczba wejść na stronę: 700

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

Wspieranie działalności Punktów Konsultacyjno inni
Diagnostycznych w ramach realizacji działań informacyjno klienci PKD, mieszkańcy
edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS skierowanych do różnych grup województwa świętokrzyskiego
odbiorców na terenie województwa świętokrzyskiego, we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
PKD - 1

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

Monitorowanie realizacji zadań Programu.
Sporządzenie w elektronicznej bazie monitoringowej
sprawozdania z realizacji zadań za rok 2020 w ramach Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Udział w badaniu ewaluacyjnym, prowadzonym przez Fundację
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS na zlecenie
Krajowego Centrum ds. AIDS.

raport/informacja z bazy: 1

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

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

Razem:
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1 109,98

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

317

Edukacja dzieci i młodzieży w
dziedzinie promocji zdrowego stylu
życia poprzez organizację ,,Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia"
—————————————————
Warmińsko-Mazurski Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Olsztynie

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu i
uczniowie szkół podstawowych:
przeprowadzeniu Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia z
200/827
uwzględnieniem zagadnień w zakresie HIV/AIDS wśród dzieci i
młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem Olimpiady było promowanie postaw i zachowań
prozdrowotnych oraz wiedzy o zdrowym stylu życia. Celem była
także promocja postaw proekologicznych, zwiększenie
świadomości uczestników w zakresie problematyki zdrowego
starzenia się, zwiększenie skuteczności zapobiegania zakażeniom
wirusem HIV, AIDS, profilaktyki chorób układu krążenia i układu
oddechowego.
Kształtowanie wśród uczniów odpowiednich zachowań
i postaw prozdrowotnych w dziedzinie HIV/AIDS oraz wpływie
środowiska na zdrowie mieszkańców Warmii
i Mazur.

318

Ograniczenie ryzyka szkód
zdrowotnych i społecznych wśród
osób szkodliwie używających narkotyk
ów
—————————————————
Poradnia ProfilaktycznoKonsultacyjna Stowarzyszenia
MONAR w Olsztynie

Cel: ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych (HIV,
HCV, HBV), ograniczenie śmiertelności z powodu
przedawkowania narkotyku, poprawa stanu zdrowia, jakości życia
i zmian stylu życia, ograniczanie ryzykownych zachowań
związanych z używaniem heroiny, ograniczanie zjawiska
wykluczenia społecznego, ograniczenie przestępczości. W
ramach zadania zrealizowano: działania środowiskowe,
interwencje kryzysowe, konsultacje socjalne, zakup ,,sprzętu” do
iniekcji i prezerwatyw.

Finansowanie
Pozostałe

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 8300,00
Wydatkowana kwota:
7740,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 7740,00

osoby podejmujące aktywność
liczba kampanii: 3
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): 130/130

Planowana kwota:
14010,00
Wydatkowana kwota:
14010,00
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 14010,00

Razem:
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21 750,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego XIX konkursu WSSE
w Poznaniu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów szkół
ponadpodstawowych woj. wielkopolskiego ph. "Nie daj szansy
AIDS" - opracowanie infografiki.

Finansowanie
Pozostałe

319

Wsparcie organizacji etapu
wojewódzkiego konkursu "Nie daj
szansy AIDS"
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
35/26

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

320

Wsparcie działania Punktu
Realizacja wieloletniej umowy na wsparcie działania Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego w Po Konsultacyjno-Diagnostycznego w Poznaniu
znaniu
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

klienci PKD, ich rodziny i bliscy:
440/440

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 440
liczba konsultacji: 880
liczba wykonanych testów: 440
Wskaźnik dodatkowy 1: sesje
wsparcia psychologicznego dla
klientów PKD, PLHIV i ich rodzin 29

321

Udział w pracach grupy na rzecz
Stałe uczestnictwo w pracach grupy za pomocą środków
poprawy jakości w zakresie
komunikacji elektronicznej
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/

liczba działań: 1

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

STRONA 157 z 203

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

55 000,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
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KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

322

Obchody Światowego dnia AIDS w
województwie zachodniopomorskim
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w zakresie promocji zdrowia
obejmujące zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dla
młodzieży z województwa zachodniopomorskiego od klasy szóstej
szkoły podstawowej do klas szkół ponadpodstowowych.
Oświetlenie 1 grudnia 2021 r. Wieży Dzwonów Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie logiem „Czerwonej kokardki” w ramach
obchodów Światowego Dnia AIDS.

323

Rozbudowa sieci punktów
anonimowego i bezpłatnego
testowania w kierunku HIV oraz
poszerzenie oferty diagnostycznej w
kierunku innych chorób
przenoszonych drogą płciową
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

324

Działania środowiskowe w grupie
kobiet świadczących usługi seksualne
w województwie zachodniopomorskim
- Mam wiedzę, żyję bardziej świadomi
e
—————————————————
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU

ogół społeczeństwa: /150000
młodzież poniżej 15 r.ż.: /209
młodzież powyżej 15 r.ż.: /209
mieszkańcy województwa
zachodniopomorskiego: 1000/

Finansowanie
Pozostałe

liczba działań edukacyjnych: 30
liczba odbiorców: 418

Planowana kwota:
20000,00
Wydatkowana kwota:
11492,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Marszałek: 11492,00

Wykrywanie nowych zakażeń kiły w województwie
osoby podejmujące ryzykowne
zachodniopomorskim. Wśród 560 osób, którym wykonano szybkie zachowania: /560
testy w kierunku kiły w przypadku 15 osób wynik był pozytywny.
Osoby te zostały poinformowane o konieczności poszerzenia
diagnostyki kiły i zgłoszenie się do lekarza POZ.

liczba PKD oferująca diagnostykę
w kierunku chorób przenoszonych
drogą płciową: 1
różnorodność oferty
diagnostycznej: 560 testów na kiłę

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
9981,96
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
NGO: 1200,00
Marszałek: 9981,96

Kobiety świadczące usługi seksualne, pracownice seksualne, są
osoby świadczące usługi seksualne
grupą która jest marginalizowana społecznie.W związku z tym
oraz korzystające z tych usług: /129
rzadko korzystają z oferty pomocy instytucji czy organizacji
pozarządowych. Nie chcą identyfikować się z zawodem prostytutki
czy orientacją seksualną. Działania środowiskowe były jedyną
bezpośrednią metodą dotarcia do tej grupy i przekazania wiedzy
dotyczącej zagrożeń związanych z przyjmowaniem środków
psychoaktywnych. Beneficjentami projektu były osoby świadczące
usługi seksualne,ich klienci z terenu miasta Szczecin oraz
województwa zachodniopomorskiego.

liczba odbiorców: 129
liczba wydanych prezerwatyw
męskich, żeńskich, chusteczek
lateksowych i lubrykantów: 829
liczba wydanych i
rozdystrybuowanych materiałów
informacyjno - edukacyjnych: 800

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota:
14130,00
Wsparcie z innych źródeł:
NGO: 1680,00
Marszałek: 14130,00

Razem:

35 603,96
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

325

Udział w organizacji Wrocławskiego
Kolejna edycja całorocznej kampanii edukacyjnej dla uczniów
Testu Wiedzy o HIV (IV edycja)
szkół średnich Wrocławia zakończonej testem wiedzy o HIV z
wspólnie z Wydziałem Zdrowia
udziałem 100 finalistów wyłonionych z wszystkich szkół.
Urzędu Miejskiego Wrocławia.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1000
kobiety w wieku prokreacyjnym:
600/600
przedstawiciele mediów: 10/10

326

Nadzór merytoryczny i koordynacja
działań punktów konsultacyjnodiagnostycznych w województwie doln
ośląskim.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Na terenie województwa dolnośląskiego działają 4 PKD.
Konieczne jest stałe dbanie o podnoszenie kwalifikacji
pracujących w nich osób, o uaktualnianie wiedzy, o przepływ
informacji, o zapewnienie najwyższych standardów
diagnostycznych i terapeutycznych.

osoby podejmujące aktywność
liczba PKD: 5
seksualną (kobiety i mężczyźni, osoby liczba klientów PKD: 1750
hetero-, homo- i biseksualne,
mężczyźni mający seks z
mężczyznami): 1500/1750

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

327

Rozwój wiedzy oraz dostępności do
profilaktyki przedekspozycyjnej.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wyposażenie osób pracujących w punktach konsultacyjnodiagnostycznych, lekarzy POZ, lekarzy innych specjalności w
kompetencje i narzędzia umożliwiające identyfikację osób
mogących odnieść korzyści z włączenia PrEP, przekazanie im
odpowiedniej wiedzy na temat PrEP, zmotywowanie do
profilaktyki i skierowanie do specjalisty.

mężczyźni mający seks z
liczba odbiorców: 950
mężczyznami: 400/520
osoby mające kontakty seksualne pod
wpływem środków psychoaktywnych:
300/400
osoby mające wielu partnerów
seksualnyc: 300/300

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

328

Nadzór merytoryczny, organizacyjny
nad poradniami profilaktycznoleczniczymi działającymi w
województwie.
—————————————————
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Nadzór merytoryczny, organizacyjny nad poradniami
profilaktyczno-leczniczymi działającymi w województwie,
konsultacje udzielane pracującym w nich lekarzom, dbanie o
odpowiednio wysoki standard świadczonych w nich usług
medycznych, dbanie o stałe podnoszenie kompetencji personelu i
stały rozwój poradni.

osoby żyjące z HIV/AIDS: 4000/1900

liczba osób objętych leczeniem
antyretrowirusowym (ARV): 1850

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

Razem:

0,00

STRONA 161 z 203

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
osób

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

Data wygenerowania: 2022-05-11

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
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329

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Kontynuacja działań z zakresu
zwiększania dostępności do
diagnostyki zakażeń oraz monitoringu
działań z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS na terenie województwa.
—————————————————
Fundacja Parasol

Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych w
Bydgoszczy i Toruniu prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po
teście

ogół społeczeństwa: 400/942

Finansowanie
Pozostałe

liczba PKD: 2
liczba klientów PKD: 942
liczba wykonanych testów: 932

Razem:

STRONA 163 z 203

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
0,00
Wojewoda: 28000,00
Marszałek: 0,00
0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Lubelski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

330

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS przez
edukację skierowaną do uczniów klas
VII I VIII szkoły podstawowej oraz
uczniów pierwszych klas liceum.
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do uczniów klasy VII I VIII uczniowie szkół podstawowych: 50/9
szkoły podstawowej oraz uczniów I klasy liceum województwa
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
lubelskiego. Szkolenia dostarczyły wiedzy w zakresie
100/134
problematyki HIV/AIDS w celu zmniejszania poziomu zachowań
ryzykownych, profilaktyki HIV oraz możliwości anonimowego
wykonywania testów na obecność HIV.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
organizacji - 2
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 143

Planowana kwota:
16000,00
Wydatkowana kwota:
16000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

331

Wspieranie działań profilaktycznych w
zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację skierowaną do
pracowników Ośrodków Pomocy
Społecznej województwa lubelskiego.
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników
socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej na
terenie województwa lubelskiego, dostarczyło wiedzy i informacji
na temat problematyki HIV/AIDS. Pracownicy socjalni, którzy
spotykają się codziennie z różnymi grupami społeczeństwa w
swojej pracy, mogą być narażeni na kontakt z osobami będącymi,
potencjalnymi nosicielami wirusa HIV. Osoby te stanowią grupę
zawodową o wzmożonym ryzyku zakażenia się tym wirusem.
Dlatego też, niezbędne jest posiadanie przez nich wiedzy w tym
zakresie. Zdobyta wiedza pozwoli zachować bezpieczeństwo w
czasie pracy, prawidłowo ocenić ryzyko oraz umożliwi
rozpowszechnianie jej wśród swoich podopiecznych.

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odbiorców - 51 osób
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
organizacji - 1

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

332

Wspieranie działalności punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
funkcjonujących na terenie
województwa lubelskiego,
prowadzących anonimowe i bezpłatne
testowanie w kierunku HIV, połączone
z poradnictwem przed i po teście.
—————————————————
organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie

Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na obecność wirusa inni: 100/31
HIV, połączone z poradnictwem psychologicznym przed i po
teście, prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz
wysoki poziom świadczonych usług.

liczba PKD: 1
liczba klientów PKD: 31
liczba wykonanych testów: 31

Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
11357,41
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

pracownicy socjalni: 200/51

Razem:
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40 357,41

Data wygenerowania: 2022-05-11

Lubuski Urząd Wojewódzki
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

333

Aktualizacja informacji w zakresie HIV
/AIDS
—————————————————
wojewoda lubuski

334

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Aktualizacja informacji w zakresie HIV/AIDS na stronie
internetowej Wojewody Lubuskiego - informacje o stronach
internetowych na temat HIV/AIDS, telefony zaufania, bieżące
komunikaty

ogół społeczeństwa

Finansowanie
Pozostałe

liczba stron/liczba odsłon: 1
liczba obszarów tematycznych: 3
liczba rozdystrybuowanych
materiałów: 1

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

Przeprowadzenie kontroli w zakresie Kontrola dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych w podmiotach kobiety w ciąży
realizacji badań profilaktycznych u
leczniczych realizujących świadczenia z zakresu specjalistki
kobiet w ciąży w wybranych
ginekologiczno-położniczej w kierunku HIV
poradniach ginekologicznopołożniczych na terenie woj. lubuskieg
o
—————————————————
wojewoda lubuski

liczba skontrolowanych
podmiotów: 2

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

335

Informacja o punktach konsultacyjno- Aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie Wojewody
diagnostycznych na terenie woj. lubus Lubuskiego na temat dostępności do punktów konsultacyjnokiego
diagnostycznych na terenie woj. lubuskiego
—————————————————
wojewoda lubuski

ogół społeczeństwa

liczba PKD: 1

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

336

Udział przedstawiciela Wojewody
Planowanie wspólnych działań, sporządzanie sprawozdań z
Lubuskiego w pracach Zespołu
realizacji programu
Koordynującego realizację Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w woj. lubuski
m
—————————————————
wojewoda lubuski

ogół społeczeństwa

liczba zespołów: 1

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

Razem:
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0,00
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337

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat
HIV/AIDS
—————————————————
Wojewoda Łódzki, Organizacje
pozarządowe

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie w 2021 r.
warsztatów z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. W ramach
zadania planowano przeprowadzenie szkoleń dla ogółu
społeczeństwa, w szczególności dla uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych, średnich i ich rodziców, studentów i absolwentów
szkół wyższych o kierunku pedagogicznym i psychologicznym.
Dodatkowo planowano przeszkolenie osób wykonujących zawody
o podwyższonym ryzyku zdrowotnym.

ogół społeczeństwa: 300/
uczniowie szkół podstawowych: 400/
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
800/
pracownicy socjalni: 50/
pracownicy służb mundurowych: 50/
psycholodzy: 50/
terapeuci: 30/

Finansowanie
Pozostałe

liczba kreacji: 1

Planowana kwota:
62000,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:

STRONA 169 z 203

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11
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Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

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

Opis

338

1. Przekazywanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej informacji
dotyczących HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową
otrzymanych z KC ds AIDS
jednostkom samorządu terytorialnego
województwa małopolskiego.
2. Włączanie się i/lub udział
pracowników Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w
przedsięwzięcia dotyczące HIV/AIDS
organizowane przez instytucje
zewnętrzne np. KC ds AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Przekazanie JST woj. małopolskiego za pośrednictwem platformy
e-PUAP informacji na temat możliwości wzięcia udziału w
konferencji on-line pn. „Jak realizować w szkole edukację
zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową? W pandemii Covid-19 nie
zapominamy o HIV!”, w dniu 25.11.2021 r., współorganizowanej
przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w woj. małopolskim.
Udział w konferencji z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych pt. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i
społeczeństwie" zorganizowanej przez Fundację Res Humanae i
Krajowe Centrum ds. AIDS, w dniach 1-2 grudnia 2021 r.

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

liczba konferencji: 2
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wysłanych pism za
pośrednictwem platformy e-PUAP
do JST woj. małopolskiego na
temat konferencji on-line
współorganizowanej przez Zespół
ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w woj.
małopolskim - 202

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

339

Upowszechnianie informacji na temat
obchodów Światowego Dnia AIDS za
pośrednictwem strony internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Upowszechnianie informacji na temat obchodów Światowego
Dnia AIDS za pośrednictwem strony internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS.

ogół społeczeństwa

Wskaźnik dodatkowy 1:
Odnotowano 45 odsłon i 40 wejść
na stronę internetową MUW w
Krakowie, zakładka
Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

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

340

Zamieszczanie informacji z zakresu
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych
drogą płciową, w tym kampanii
społecznych Krajowego Centrum ds
AIDS, na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Zamieszczanie informacji z zakresu problematyki HIV/AIDS (np. o ogół społeczeństwa
współorganizowanej przez Zespół ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w
woj. małopolskim konferencji on-line p. „Jak realizować w szkole
edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową? W pandemii Covid-19 nie
zapominamy o HIV!”), w tym kampanii społecznych Krajowego
Centrum ds AIDS (np. Czy wiesz, że ...") na stronie internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zakładka
Zdrowie/Zdrowie Publiczne/Krajowy Program Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a poprzez to zwiększenie
dostępności do wiadomości z tego zakresu. Bieżąca aktualizacja
treści.

liczba stron/liczba odsłon: 45

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

341

Promocja Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych prowadzących
anonimowe i bezpłatne testowanie w
kierunku HIV wraz z poradnictwem
okołotestowym za pośrednictwem
strony internetowej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

Promocja Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych prowadzących ogół społeczeństwa
anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym za pośrednictwem strony
internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
zakładka Zdrowie/Zdrowie Publiczne/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS - śledzenie
zmian i weryfikacja treści.

Wskaźnik dodatkowy 1:
Odnotowano 45 odsłon i 40 wejść
na stronę internetową MUW w
Krakowie, zakładka
Zdrowie/Zdrowie
Publiczne/Krajowy Program
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS

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

342

1. Udział w pracy Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie
małopolskim, powołanego
Zarządzeniem Wojewody
Małopolskiego.
2. Współpraca z podmiotami
powołanymi do pracy w Zespole i
innymi realizatorami Programu, w tym
KC ds AIDS.
—————————————————
Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną
występowaniem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w 2021 r.
odbyło się (16.12.2021 r.) jedno posiedzenie on-line Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w woj. małopolskim podsumowujące jego pracę
w latach 2017-2021. Na zakończenie pracy Zespół był
współorganizatorem konferencji on-line pn. "Jak realizować w
szkole edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą płciową ? W pandemii
COVID-19 nie zapominajmy o HIV", która odbyła się 25.11.2021 r.
Zapoznano się z projektem Harmonogramu realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
lata 2022-2026. Wysłano drogą elektroniczną, za pośrednictwem
platformy e-PUAP, uwagi do ww. Harmonogramu do
Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 13
liczba inicjatyw Zespołu: 1
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 1
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
uczestników konferencji on-line
współorganizowanej przez Zespół
- 186
Wskaźnik dodatkowy 1: Liczba
wysłanych pism do JST woj.
małopolskiego (platforma ePUAP) - 202

Planowana kwota: 120,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Razem:

0,00

pracownicy oświaty
pracownicy administracji rządowej i
samorządowej
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
konsultanci krajowi i wojewódzcy
przedstawiciele uczelni
przedstawiciele organizacji
pozarządowych
Departament Zdrowia Publicznego
Ministerstwa Zdrowia
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

343

Umieszczenie na stronie
https://www.gov.pl/web/uwmazowiecki wykazu organizacji
pozarządowych działających w
tematyce HIV/AIDS oraz punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
zlokalizowanych na terenie
województwa mazowieckiego.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Umieszczenie na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki
wykazu organizacji pozarządowych działających w tematyce
HIV/AIDS oraz punktów konsultacyjno-diagnostycznych
zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

344

Przygotowanie i opublikowanie
Przygotowanie i opublikowanie materiałów związanych ze
materiałów związanych ze Światowym Światowym Dniem AIDS na stronie https://www.gov.pl/web/uwDniem AIDS na stronie https://www.go mazowiecki
v.pl/web/uw-mazowiecki
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa

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

ogół społeczeństwa

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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345

Kontrola podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w zakresie
realizacji rozporządzenia MZ
dotyczącego opieki okołoporodowej
przez Wydział Kontroli (Oddział
Kontroli Podmiotów Leczniczych)
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie
go
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
lekarze ginekolodzy/położnicy
zakresie realizacji rozporządzenia MZ dotyczącego opieki
kobiety w ciąży
okołoporodowej przez Wydział Kontroli (Oddział Kontroli
pracownicy ochrony zdrowia
Podmiotów Leczniczych) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Kontroli w
2021 r. przeprowadził kontrolę w 9 podmiotach leczniczych w
zakresie opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w
okresie ciąży, połogu w poradniach dla kobiet. W trakcie
czynności kontrolnych przeanalizowano 342 karty indywidualnej
dokumentacji medycznej kobiet ciężarnych, prowadzonej w
postaci historii zdrowia i choroby, na podstawie których ustalono,
że:
•
Badanie w kierunku HIV (do 10 tyg. ciąży lub w chwili
pierwszego zgłoszenia się) – badanie wykonano u 337 kobiet
(98,54%), a u 5 pacjentek (1,46%) nie wykonano badania,
•
Badanie w kierunku HIV (33-37 tydzień ciąży) – badanie
wykonano u 334 kobiet (97,66%), a u 8 pacjentek (2,34%) nie
wykonano badania.
W przypadku ustalenia niewykonania ww. badania, w
wystąpieniach pokontrolnych zobowiązano podmioty do
wykonywania badań u wszystkich kobiet ciężarnych, zgodnie
z wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego
opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1756).

346

Obsługa administracyjno-techniczna
Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu ds. realizacji
ogół społeczeństwa
Zespołu ds. realizacji Krajowego
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
Programu Zapobiegania Zakażeniom AIDS w Województwie Mazowieckim.
HIV i Zwalczania AIDS w
Województwie Mazowieckim.
—————————————————
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie

liczba wykonanych testów
finansowanych ze środków
publicznych (NFZ): 671
liczba skontrolowanych
podmiotów: 9
Wskaźnik dodatkowy 1: karty
indywidualnej dokumentacji
medycznej - 342

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

liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 23
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

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

Razem:
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Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący

347

Kontynuacja prowadzenia zakładki
tematycznej dotyczącej HIV/AIDS na
stronie Opolskiego Urzędu Wojewódz
kiego
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki Wydział
Zdrowia i Powiadamiania
Ratunkowego

348

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Bieżąca aktualizacja zakładki polegająca na zamieszczaniu:
informacji dot. szkoleń organizowanych na terenie kraju o
tematyce HIV/AIDS, informacji dot. liczby zachorowań na AIDS i
zgonów z powodu AIDS wg. płci i wieku w województwie
opolskim, biuletynu e-kontra, informacji o kampaniach
organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, informacja o
Europejskim Tygodniu Tygodniu Testowania.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa
kobiety planujące ciążę
kobiety w ciąży
autorzy i realizatorzy programów
edukacyjno-profilaktycznych

liczba stron/liczba odsłon: 600

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

Gotowość do włączenia się w
Gotowość do włączenia się w pozostałe akcje organizowane na
pozostałe akcje organizowane na
terenie województwa oraz kraju HIV/AIDS
terenie województwa oraz kraju HIV/A
IDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki Wydział
Zdrowia i Powiadamiania
Ratunkowego

ogół społeczeństwa

liczba działań/inicjatyw: 1

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

349

Włączanie się w kampanie
Włączanie się w kampanie ogólnospołeczne organizowane przez
ogólnospołeczne organizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS
Krajowe Centrum ds. AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki Wydział
Zdrowia i Powiadamiania
Ratunkowego

ogół społeczeństwa

liczba działań/inicjatyw: 1

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

350

Włączanie się w kampanię
Wywieszenie w holu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach ogół społeczeństwa
solidaryzującą się z osobami chorymi 29.11. 2021 r. - 5.12.2021 r. flagi symbolizującej solidarność z
na AIDS
chorymi na AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki Wydział
Zdrowia i Powiadamiania
Ratunkowego

liczba inicjatyw Zespołu: 1

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

351

Współdziałanie w ramach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
—————————————————
Opolski Urząd Wojewódzki Wydział
Zdrowia i Powiadamiania
Ratunkowego

liczba inicjatyw Zespołu: 2
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

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

Współudział w Wojewódzkim Zespole ds. realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom Hiv i Zwalczania AIDS w
celu koordynacji i zintegrowania realizacji zadań na terenie
województwa opolskiego.

ogół społeczeństwa

Razem:
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352

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Kontynuacja działań w zakresie
dostępu do informacji dla uczniów,
nauczycieli i rodziców
—————————————————
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Kontynuacja działań Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
podejmujących problematykę HIV/AIDS poprzez m.in.
prezentowanie aktualnych informacji na stronie internetowej oraz
profilach w mediach społecznościowych, prowadzeniu telefonu
interwencyjnego oraz redakcji i dystrybucji pisma MERITUM

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1000
młodzież powyżej 15 r.ż.: 1000/1000
pracownicy oświaty: 100/100
przedstawiciele mediów: 10/10
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Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odwiedzin strony www Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie 5 214 544
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
wyświetleń publikacji MERITUM:
27311
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
rozmów - 56
Wskaźnik dodatkowy 1: liczba
odwiedzin profilu fb Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie: 8400

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

Razem:

0,00
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Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

353

Rozpowszechnienie informacji dot.
HIV/AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

W Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS zamieszczenie
ogół społeczeństwa
na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku informacji dot. HIV/AIDS.
W Światowy Dzień AIDS zamieszczenie na stronie internetowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku symbolu oraz
informacji na temat HIV/AIDS.

liczba kampanii: 2

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

354

Rozpowszechnienie informacji
dotyczących bezpłatnych i
anonimowych testów na obecność
wirusa HIV oraz poradnictwa okołotest
owego
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

Zamieszczenie na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu
ogół społeczeństwa
Wojewódzkiego w Białymstoku informacji dotyczących
bezpłatnych i anonimowych testów na obecność wirusa HIV oraz
poradnictwa okołotestowego na terenie województwa podlaskiego

liczba inicjatyw: 1

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

355

Rozpowszechnianie informacji
Przekazywanie drogą elektroniczną jednostkom samorządu
otrzymanych z Krajowego Centrum
terytorialnego informacji nt. HIV/AIDS otrzymywanych z
ds. AIDS
Krajowego Centrum ds. AIDS
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

liczba obszarów tematycznych: 1

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

356

Współpraca z Członkami Zespołu ds. Zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji zadań z zakresu przedstawiciele zespołów
realizacji Krajowego Programu
przeciwdziałania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
wojewódzkich
Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie
podlaskim
—————————————————
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku

wykaz działań prowadzonych na
terenie województwa: 1

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

ogół społeczeństwa

Razem:
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Dystrybucja ulotek i materiałów
Włączenie tematyki AIDS do gminnego programu zapobiegania
informacyjnych
narkomanii
Działania edukacyjne promujące
zachowania prozdrowotne w
szczególności abstynencję seksualną,
bezpieczne techniki seksualne, w tym
stosowanie prezerwatyw
Organizacja programów
profilaktycznych w Placówce
Wsparcia Dziennego
Udział w kampaniach i akcjach
ogólnopolskich,
np.1.XII – Dzień Walki z AIDS

Finansowanie
Pozostałe

uczniowie szkół podstawowych:
550/860
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
300/220

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
640,00

inni: 20/20

liczba imprez: 1

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

—————————————————
Urząd Gminy w Sierakowicach;
Szkoły Podstawowe w gminie
Sierakowice; Szkoła Branżowa I
Stopnia w Sierakowicach; Placówka
358

Edukacja - promocja zdrowia
—————————————————
Urzad Miejski w Słupsku, szkoły na
wszystkich poziomach nauczania.

Edukacja młodzieży
Gazetka tematyczna o AIDS na holu ,na stronie internetowej
szkoły ,na facebooku dla uczniów szkoły ,rodziców.
Projekcje filmów edukacyjnych o AIDS uczniom klasy 7 i 8 ,
pogadanki w klasach na lekcji biologii
Konkurs plastyczny na plakat o AIDS
Rozdawanie czerwonych wstążeczek uczniom na znak
solidarności z chorymi na AIDS grudzień 2021

359

Edukacja środowiska lokalnego
Upowszechnianie informacji w mediach społecznościowych
—————————————————
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Brzechwy w Kościerzynie

ogół społeczeństwa: 2000/1500

liczba kampanii: 1

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

360

Profilaktyka
Współorganizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w
————————————————— pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej, dotyczącej możliwości
Urząd Miejski w Gdańsku
darmowego testowania w kierunku zakażenia HIV w związku
z obchodami Europejskiego Tygodnia Testowania oraz
Światowego Dnia Walki z AIDS

ogół społeczeństwa: 120/120

liczba kampanii: 1

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Profilaktyka - edukacja
Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjno————————————————— profilaktycznych nt. HIV/AIDS dla młodzieży gdańskich szkół
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
średnich
Pomorski Dom Nadziei

362

Profilaktyka w szkołach na wszystkich
poziomach nauczania
—————————————————
Starostow Powiatowe w Chojnicach
szkoły na wszystkich poziomach
nauczania, PIS

363

Współpraca z lekarzami
Działania informacyjne na rzecz społeczeństwa
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
Udzielanie informacji w Punkcie
Informacyjno- Konsultacyjnym ds. uza
leżnień

ogół społeczeństwa
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1436/1436

liczba kampanii: 1

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

liczba kampanii: 1

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

ogół społeczeństwa: /112

liczba kampanii: 1

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

inni
Uczniowie szkól na wszystkich
poziomach nauczania: 78/78

liczba imprez: 1

Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
4930,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Opracowywanie i wykonywanie przez uczniów materiałów
inni
informacyjnych w postaci gazetki klasowej dot. HIV i AIDS z okazji Uczniowie szkól na wszystkich
Światowego Dnia AIDS. Prowadzenie tematycznych lekcji
poziomach nauczania
wychowawczych, pogadanek o tematyce HIV/AIDS, o
zapobieganiu chorobom i wykształceniu postaw pozwalających
uniknąć zakażenia.

—————————————————
Lekarze Kaszubskiego Centrum
Medycznego Urząd Gminy
Sierakowice
364

Edukacja - profilaktyka
IV Powiatowy Festiwal Zdrowia -Konkurs w formie zdalnej pod
————————————————— hasłem „Razem przeciwko epidemii”
Szkoły Podstawowe i
Ponadpodstawowe powiatu
tczewskiego,Starostwo Powiatowe w
Tczewie,PIS
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Edukacja młodzieży
—————————————————
Szkoły na wszystkich poziomach
nauczania z Gminy Pszółki , Suchy
Dąb

Opracowywanie i wykonywanie przez uczniów materiałów
uczniowie szkół podstawowych: 80/80 liczba kampanii: 1
informacyjnych w postaci gazetki klasowej dot. HIV i AIDS z okazji uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liczba imprez: 1
Światowego Dnia AIDS. Prowadzenie tematycznych lekcji
100/100
wychowawczych, pogadanek o tematyce HIV/AIDS, o
zapobieganiu chorobom i wykształceniu postaw pozwalających
uniknąć zakażenia.

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

366

Edukacja młodzieży na wszystkich
poziomach nauczania w powiecie kwi
dzyńskim
—————————————————
Starostwo Powiatowe w
Kwidzynie,gminy
Prabuty,Ryjewo,Sadlinki,szkoły w
powiecie na wszystkich poziomach

Opracowywanie i wykonywanie przez uczniów materiałów
młodzież poniżej 15 r.ż.: 1957/1960
informacyjnych w postaci gazetki klasowej dot. HIV i AIDS z okazji młodzież powyżej 15 r.ż.: 530/530
Światowego Dnia AIDS. Prowadzenie tematycznych lekcji
wychowawczych, pogadanek o tematyce HIV/AIDS, o
zapobieganiu chorobom i wykształceniu postaw pozwalających
uniknąć zakażenia.Stworzenie ulotek profilaktycznoinformacyjnych.Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS
połączona z konkursem na film (spot)

liczba kampanii: 1
liczba imprez: 1

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - materiały
informacyjne
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

367

Edukacja młodzieży z zakresu HIV/Ai
ds
—————————————————
Szkoły powiatu koscierskiego na
wszystkich poziomach
nauczania,poradnia psychologicznopedagogiczna w Koscierzynie

Opracowywanie i wykonywanie przez uczniów materiałów
informacyjnych dot. HIV i AIDS z okazji Światowego Dnia AIDS.
Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych, pogadanek o
tematyce HIV/AIDS, o zapobieganiu chorobom i wykształceniu
postaw pozwalających uniknąć zakażenia.Stworzenie ulotek
profilaktyczno-informacyjnych

liczba imprez: 1

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

368

Edukacja - profilaktyka skierowana do
uczniów szkół
—————————————————
Straostwo Powiatowe w Koscierzynie
Urząd Miasta I Gminy szkoły na
wszystkich poziomach Poradnia
Psychologiczno -Pedagogiczna

Opracowywanie i wykonywanie przez uczniów materiałów
inni
informacyjnych w postaci gazetki klasowej dot. HIV i AIDS z okazji Uczniowie szkól na wszystkich
Światowego Dnia AIDS. Prowadzenie tematycznych lekcji
poziomach nauczania: 2197/2186
wychowawczych, pogadanek o tematyce HIV/AIDS, o
zapobieganiu chorobom i wykształceniu postaw pozwalających
uniknąć zakażenia.

liczba odbiorców: 2186

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

inni
Uczniowie szkól na wszystkich
poziomach nauczania: 3336/3334
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Edukacja młodzieży na wszystkich
Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych, pogadanek o
poziomach nauczania
tematyce HIV/AIDS, o zapobieganiu chorobom i wykształceniu
————————————————— postaw pozwalających uniknąć zakażenia
Szkoły na wszystkich poziomach
nauczania w Powiecie Człuchowskim,

uczniowie szkół podstawowych:
230/230

liczba odbiorców: 400

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

370

Profilaktyka -edukacja
Przeprowadzenie lekcji przestrogi na temat ,,HIV/Aids - wszystko
————————————————— co powinieneś wiedzieć w ramach zajęć szkolnych
Gmina Miasto Reda, psycholog
szkolny , nauczyciele

młodzież poniżej 15 r.ż.: 1000/1006

liczba odbiorców: 1006

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

371

Profilaktyka -edukacja
Realizacja działań wg autorskiego programu nauczania dla
————————————————— uczniów opartego o założenia Programu „Żyję bez ryzyka
Starostwo Powiatowe w Nowym
HIV/AIDS”
Dworze Gdańskim,szkoła
podstawowa im. Pamieci Ofiar
Stutthofu

uczniowie szkół podstawowych:
557/557

liczba odbiorców: 557

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

372

Współuczestnictwo w pracach
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS
na lata 2017 - 2021
—————————————————
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego Urząd Miejski w
Gdańsku,Pomorski Urząd Wojewódzki

liczba odbiorców: 15

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

373

Zakup i rozpowszechnianie
Udzielanie informacji oraz rozpowszechnianie materiałów
materiałów informacyjnych .Udzielanie informacyjnych
informacji w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym ds. uzależnień

liczba obszarów tematycznych: 3

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

Kreowanie polityki na poziomie województwa przez:
ogół społeczeństwa: 15/15
- powołanie wojewódzkich zespołów ds. realizacji programów,
- opracowanie i upowszechnienie informacji dotyczących
działalności zespołów wojewódzkich
w celu poprawy współpracy podmiotów realizujących Program,
- analizę prowadzonych działań na terenie województwa w
odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej, opracowanie wniosków
i rekomendacji do realizacji Programu (tj. diagnoza potrzeb i
zasobów),
- sporządzanie przez wojewódzkie zespoły szczegółowych
harmonogramów rocznych
i sprawozdań z realizacji zadań.
ogół społeczeństwa: 100/100
kobiety w ciąży: 50/50

—————————————————
Lekarze podstawowej opieki
medycznej Kaszubskiego Centrum
Medycznego Pracownik Punktu
Informacyjno- Konsultacyjnego ds.
uzal
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Prowadzenie punktu konsultacyjnego Organizacja indywidualnych konsultacji ze specjalistą
dla osób uzależnionych i współuzależ psychologiem – terapeutą uzależnień
nionych
—————————————————
Stowarzyszenie FENIKS

375

Współpraca z lekarzami
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach;Dystrybucja
materiałów informacyjnych oraz
edukacyjnych dot. zagadnień
HIV/AIDS;Promowanie anonimowego
i bezpłatnego testowania wraz z
poradnictwem okołotestowym

inni
Młodzież, osoby uzależnione i
współuzależnione: 100/100

Przekazanie materiałów informacyjnych oraz udzielanie informacji kobiety planujące ciążę: 100/100
w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym
kobiety w ciąży: 50/50

liczba odbiorców: 100

Planowana kwota: 4300,00
Wydatkowana kwota:
4300,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - wolontariat

liczba odbiorców: 150

Planowana kwota: 200,00
Wydatkowana kwota:
270,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - materiały
informacyjne

Planowana kwota:
27470,00
Wydatkowana kwota:
34641,07
Wsparcie z innych źródeł:
Marszałek: 12,00
Urząd Miasta: 22,00

—————————————————
Lekarze Kaszubskiego centrum
medycznego; Pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej;Urząd
Gminy
376

Anonimowe i bezpłatne testowanie
Działalność Punktu Konsultacyjnego -Diagnostycznego
krwi w kierunku nosicielstwa
(porady,HCV.kiły)
—————————————————
Urząd Miejski w Gdyni Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

ogół społeczeństwa: 100/173

liczba klientów PKD: 173

377

Edukacja - profilaktyka
—————————————————
Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy M. Reja 18, 84-300
Lębork,

inni
Uczniowie Osrodka -SzkolnoWychowawczego

liczba odbiorców: 80

Program Profilaktyczno – Wychowawczy
Realizacja autorskich programów z szeroko pojętej profilaktyki (
kontynuacja):
• Program „ Szkolna Kawiarenka”
• Program” o Uśmiechu z Uśmiechem”
• Program” 4 pory roku w ogrodzie”
• Program ”Proszę, przepraszam, dziękuję”
Współpraca z z SANEPID- em:
• udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn. „Nie daj
szansy AIDS”• rozpropagowanie materiałów informacyjnych wśród uczniów i
nauczycieli
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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

378

Edukacja - profilaktyka
—————————————————
Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
szkoły powiatu wejherowskiego

Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do uczniów
Zajęcia tematyczne wśród uczniów na temat HIV i AIDS
Organizacja Konkursów wiedzy na temat profilaktyki HIV i AIDS
Kampania informacyjna dla uczniów- dostęp do materiałów
informacyjnych
Obchody Światowego Dnia AIDS- kampania informacyjna

inni
Uczniowie szkól na wszystkich
poziomach nauczania: 2451/2651

liczba odbiorców: 2651

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

379

Edukacja młodzieży na wszystkich
poziomach nauczania w powiecie tcze
wskim
—————————————————
Szkoły na wszystkich poziomach
nauczania w powiecie tczewskim,PIS

Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych, pogadanek o
tematyce HIV/AIDS, o zapobieganiu chorobom i wykształceniu
postaw pozwalających uniknąć zakażenia.Stworzenie ulotek
profilaktyczno-informacyjnych ,Obchody Światowego Dnia AIDS.

inni
Uczniowie szkól na wszystkich
poziomach nauczania : 1722/1942

liczba odbiorców: 1942

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

380

Edukacja młodzieży na wszystkich
Prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych, pogadanek o
poziomach nauczania z zakresu HIV/ tematyce HIV/AIDS, o zapobieganiu chorobom i wykształceniu
Aids
postaw pozwalających uniknąć zakażenia.
—————————————————
Szkoły powiatu kartuskiego, urzędy
gminy, starostow powiatu kartuskiego

inni
Uczniowie szkól na wszystkich
poziomach nauczania: 761/608

liczba odbiorców: 608

Planowana kwota:
13000,00
Wydatkowana kwota:
13000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

381

Edukacja młodzieży szkolnej
—————————————————
Szkoły na wszystkich poziomach
nauczania w powiecie Lęborskim

Światowego Dnia AIDS. Prowadzenie tematycznych lekcji
wychowawczych, pogadanek o tematyce HIV/AIDS, o
zapobieganiu chorobom i wykształceniu postaw pozwalających
uniknąć zakażenia.

inni
Uczniowie szkól na wszystkich
poziomach nauczania: 4294/4294

liczba odbiorców: 4294

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

382

Edukacja młodzieży szkolnej
—————————————————
Szkoły na wszystkich poziomach
nauczania w powiecie bytowskim,
starostwo PIS ,gminy

Realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. tematyki
HIV/AIDS skierowanej do uczniów,Zajęcia tematyczne wśród
uczniów na temat HIV i AIDS,Organizacja Konkursów wiedzy na
temat profilaktyki HIV i AIDS.Obchody Światowego Dnia AIDSkampania informacyjna

inni
Uczniowie szkól na wszystkich
poziomach nauczania powiatu :
890/882

liczba odbiorców: 882

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Edukacja ogółu społeczeństwa
Działalność poradni
—————————————————
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bytowie

384

Edukacja osób podejmujących
zachowania ryzykowne, ze
szczególnym uwzględnieniem:
Osób stosujących środki
psychoaktywne obecnie lub w
przeszłości

inni: 50/50

liczba odbiorców: 50

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

Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych dot. HIV
osoby podejmujące ryzykowne
skierowanych do dorosłych mieszkańców gminy w czasie spotkań zachowania: 80/55
sołeckich, warsztatów , szkoleń i zajęć

liczba odbiorców: 55

Planowana kwota: 1500,00
Wydatkowana kwota:
1000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

Realizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do
studentów z gdańskich uczelni wyższych.

inni
Osoby powyżej 18 roku życia:
1000/1000

liczba odbiorców: 1000

Planowana kwota: 7233,35
Wydatkowana kwota:
7233,35

Realizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do
studentów z gdańskich uczelni wyższych.

inni
Osoby powyżej 18 roku życia:
1000/1000

liczba odbiorców: 1000

Planowana kwota: 7233,35
Wydatkowana kwota:
7233,35
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Miasta: 7233,00

inni
Osoby podejmujące ryzykowne
zachowania.ogół społeczeństwa:
500/300

liczba odbiorców: 300

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
2000,00
Wsparcie z innych źródeł:
Urząd Gminy: 2000,00

—————————————————
Urząd Miejski w Kartuzach, Klub
Abstynęta w Kartuzach
385

Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową i/ lub drogą krwi
(w tym spowodowanymi
przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych drogą iniekcji)
ze szczególnym uwzględnieniem HIV
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

386

Edukacja w zakresie ochrony przed
zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową i/ lub drogą krwi (w tym
spowodowanymi przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych drogą
iniekcji)
ze szczególnym uwzględnieniem HIV
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

387

Kampania informacyjno-edukacyjna
kampania skierowana do młodzieży mieszkającej na terenie
————————————————— Gminy Cedry Wielkie
Urząd Gminy Cedry Wielkie, Żuławski
Ośrodwk Kultury i Sportu
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Realizacja kampanii informacyjnoedukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS
skierowanej do uczniów
—————————————————
Starostwo Powiatowe w
Sztumie,szkołu powiatowe U.Gminy
Starym Dzierzgoniu,Starym
Targu,M.Pomorskie

Zajęcia tematyczne wśród uczniów na temat HIV i AIDS
Organizacja Konkursów wiedzy na temat profilaktyki HIV i AIDS
Kampania informacyjna dla uczniów- dostęp do materiałów
informacyjnych
Obchody Światowego Dnia AIDS- kampania informacyjna

inni: 30/30
młodzież z powiatu sztumskiego:
1242/1193

liczba odbiorców: 2223

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

389

Realizacja kampanii informacyjnoKampania informacyjno – edukacyjna skierowana do osób
edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV / korzystających z pomocy Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej i ich
AIDS skierowanej do osób
rodzin
korzystających z pomocy Ośrodka
Profilaktyki Rodzinnej i ich rodzin.
—————————————————
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej,
89-600 Chojnice, ul. Strzelecka 31a

inni: 710/710

liczba odbiorców: 710

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

390

Grupa terapeutyczna dla osób
Kontynuacja i poszerzanie oferty programowej dla osób
osoby zakażone HIV: 9/9
seropozytywnych będących
zakażonych HIV w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji,
mieszkańcami Gdańska
zrozumienia oraz akceptacji w środowisku osób najbliższych.
—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

liczba odbiorców: 9

Planowana kwota:
10000,00
Wydatkowana kwota:
10000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

391

Profilaktyka
Zorganizowanie turnusu terapeutyczno– rehabilitacyjnego dla
————————————————— osób seropozytywnych i ich bliskich.
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

osoby zakażone HIV wchodzące w
liczba odbiorców: 28
dorosłość: 11/11
rodziny i bliscy osób zakażonych HIV:
17/17
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Planowana kwota:
12000,00
Wydatkowana kwota:
12000,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 12000,00

392

Działania zmierzające do podniesienia Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS mieszkańców Gdańska
skierowane do osób zakażonych HIV,
chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

osoby zakażone HIV: 7/7

liczba odbiorców: 7

Planowana kwota: 8000,00
Wydatkowana kwota:
8000,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
Urząd Miasta: 8,00

ogół społeczeństwa: 150/70

liczba odbiorców szkolenia: 70

Planowana kwota: 1000,00
Wydatkowana kwota:
200,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

—————————————————
Urząd Miejski w Gdańsku Fundacja
Pomorski Dom Nadziei

393

Monitorowanie sytuacji epidemiologicz Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w
nych
Kartuzach oraz służbą zdrowia
————————————————— w zakresie zbierania i analizowania informacji na temat HIV/AIDS
Urząd Miejski w Kartuzach Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Kartuzach NZOZ w Kartuzach

Razem:
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140 947,77

Data wygenerowania: 2022-05-11

Śląski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

394

Zorganizowanie warsztatów
Zorganizowanie warsztatów dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
dotyczących tematyki HIV/AIDS dla
pracowników socjalnych
pracowników socjalnych
—————————————————
Maria Siwek

pracownicy socjalni

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 90

395

Prowadzenie działań z zakresu
HIV/AIDS w ramach strony
internetowej Wydziału Zdrowia
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
—————————————————
Śląski Urząd Wojewódzki

ogół społeczeństwa

liczba obszarów tematycznych: 1

Prowadzenie działań z zakresu HIV/AIDS w ramach strony
internetowej Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w tym przekazanie informacji o możliwości bezpłatnego i
anonimowego testowania wraz z poradnictwem okołotestowym.

Razem:
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Planowana kwota: 5000,00
Wydatkowana kwota:
5000,00

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
5 000,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

396

XXVIII Konferencja "Człowiek żyjący z Udział przedstawicieli ŚUW w Konferencji - forma online
HIV w rodzinie i społeczeństwie"
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

397

Działania edukacyjne podczas
wydarzeń organizowanych przez
Wojewodę Świętokrzyskiego
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

398

399

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej

Finansowanie
Pozostałe

liczba konferencji: 1

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

Upowszechnianie i dystrybucja materiałów informacyjnych i
ogół społeczeństwa
edukacyjnych, pozyskanych z KC ds AIDS podczas wydarzeń
pracownicy administracji rządowej i
organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW samorządowej
(spotkania z przedstawicielami j.s.t.- spotkania instruktażowe,
dzień pracownika socjalnego, spotkanie z włodarzami
samorządów podczas zawierania umów, mieszkańcami
województwa - Senioralia, promocja szczepień)

liczba stoisk informacyjnych: 4

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

Udostępnianie przedstawicielom
instytucji działających na rzecz
bezpieczeństwa i profilaktyki
pozyskanych materiałów
informacyjnych i publikacji
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Udostępnianie pozyskanych materiałów elektronicznych informacyjnych i promocyjnych przedstawicielom instytucji
wchodzącym w skład Wojewódzkiego Zespołu ds. uzależnień,
AIDS i HIV

inni
Członkowie Wojewódzkiego Zespołu
ds. uzależnień, AIDS i HIV

liczba działań edukacyjnych: 2

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

Sprawozdawczość z zakresu
działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. uzależnień,
AIDS i HIV. Wspieranie Zespołu ds.
Uzależnień, AIDS I HIV przy
Wojewodzie Świętokrzyskim. Udział w
pracach dotyczących powołania
Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowanego na lata 2022-2026
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Aktualizacja Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego ws
Wojewódzkiego Zespołu ds. uzależnień, AIDS i HIV.
Sporządzanie merytorycznego sprawozdania z zakresu
działalności Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds.
uzależnień, AIDS i HIV. Bieżący kontakt z członkami
Wojewódzkiego Zespołu ds. uzależnień, AIDS i HIV. Współpraca
z Urzędem Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w
zakresie udziału przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego w
Wojewódzkim Zespole ds. realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego
na lata 2022-2026

pracownicy administracji rządowej i
samorządowej: 1/1
inni: 1/1

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 12

Planowana kwota: 0,00
Wydatkowana kwota: 0,00
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - kadra
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400

Monitorowanie realizacji zadań
programu przez Wojewodę
Świętokrzyskiego. Udostępnianie
informacji dot. poziomu realizacji
zadań innym realizatorom Programu.
Współpraca w ramach monitoringu i
ewaluacji z innymi podmiotami.
—————————————————
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Monitorowanie realizacji zadań programu. Sporządzenie w
elektronicznej bazie monitoringowej sprawozdania z realizacji
zadań Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za rok 2020 w ramach
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS. Przekazanie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
- koordynatora Programu Krajowego sprawozdania z realizacji
zadań Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za
rok 2020 w ramach Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Udział w badaniu
ewaluacyjnym, prowadzonym przez Fundację Instytut Badań
Rynkowych na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

inni: /1
przedstawiciele Krajowego Centrum
ds. AIDS: 1/1
realizatorzy Programu: 1/1

raport/informacja z bazy: 2

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

0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Finansowanie
Pozostałe

401

Edukacja ogółu społeczeństwa w
Akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do ogółu
zakresie problematyki HIV/AIDS i
społeczeństwa. Akcja nie została zrealizowana ze względu na
innych chorób przenoszonych drogą
trwający w kraju stan epidemii.
płciową w ramach akcji informacyjnoedukacyjnej.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

ogół społeczeństwa: 100/

liczba działań edukacyjnych: 1

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

402

Edukacja pielęgniarek medycyny
szkolnej, nauczycieli i pedagogów
szkolnych w zakresie problematyki
HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Konferencja szkoleniowa dla pielęgniarek medycyny szkolnej,
nauczycieli i pedagogów szkolnych dotycząca problematyki
uzależnień, HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą
płciową. Konferencja nie została zrealizowana ze względu na
trwający w kraju stan epidemii.

pracownicy ochrony zdrowia: 30/
pracownicy oświaty: 20/

liczba działań edukacyjnych: 1

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

403

Edukacja pracowników socjalnych w
zakresie problematyki HIV/AIDS i
innych chorób przenoszonych drogą p
łciową.
—————————————————
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Konferencja szkoleniowa dla pracowników socjalnych dotycząca
między innymi problematyki HIV/AIDS i innych chorób
przenoszonych drogą płciową. Konferencja nie została
zrealizowana ze względu na trwający w kraju stan epidemii.

pracownicy socjalni: 50/

liczba działań edukacyjnych: 1

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

Razem:
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0,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

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

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

404

Przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
na projekt pn. Wsparcie działań
zmierzających do podniesienia
poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
skierowanych do osób żyjących z
HIV/AIDS oraz ich bliskich.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia, ul .Sekutowicza 3/9, 20-152
Lublin

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych na projekt pn. "Wsparcie działań zmierzających
do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS
skierowanych do osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich."
Wybór oferty, podpisanie umowy, przekazanie dotacji i jej
rozliczenie.

inni: 24/12

405

Przeprowadzenie otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
na projekt pn. Wsparcie finansowe
anonimowych i bezpłatnych badań
testowych w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym dla
mieszkańców województwa wielkopol
skiego.
—————————————————
Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia, ul .Sekutowicza 3/9, 20-152
Lublin

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji
inni: 500/500
pozarządowych na projekt pn. "Wsparcie finansowe anonimowych
i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z
poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa
wielkopolskiego." Wybór oferty, podpisanie umowy, przekazanie
dotacji i jej rozliczenie.

Finansowanie
Pozostałe

Wskaźnik dodatkowy 1:
wsparciem objęto 12
beneficjentów, 8 kobiet i 4
mężczyzn (osoby zakażone HIV i
osoby wspierające)
Wskaźnik dodatkowy 2:
udzielono 125 godz. wsparcia, ok
10 godz 30 min na osobę.

Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
17600,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Wskaźnik dodatkowy 1: wzrost
wiedzy 500 mieszkańców
Wskaźnik dodatkowy 2:
umożliwienie 500 mieszkańcom
Wielkopolski wykonanie badań
przesiewowych w kierunku
zakażenia HIV

Planowana kwota:
17000,00
Wydatkowana kwota:
16430,00
Wsparcie z innych źródeł:
zadanie realizowane w
ramach zadań statutowych

Razem:
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34 030,00

Data wygenerowania: 2022-05-11

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
HIV I ZWALCZANIA AIDS W ROKU 2021

Lp.

406

Zadanie własne
————————————
Podmiot realizujący
Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV i
zwalczania AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Wskaźniki
Grupa odbiorców: Liczba
zakładana/Liczba wykonana

Opis

Przeprowadzenie postępowania konkursowego i podział dotacji.

Finansowanie
Pozostałe

ogół społeczeństwa: 1000/996

liczba inicjatyw: 4

ogół społeczeństwa: 500/
młodzież poniżej 15 r.ż.: 100/40
młodzież powyżej 15 r.ż.: 100/30

liczba działań edukacyjnych: 1
liczba odbiorców: 70

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”
- „ Wykonaj test w kierunku HIV – zadbaj o siebie i swoich
bliskich!” – w ramach projektu wykonano 713 badań (oznaczenie
przeciwciał anty HIV), w tym 213 testów przesiewowych i 500
szybkich testów HIV.
- „Nic o Nas bez Nas – wsparcie dla osób seropozytywnych
edycja 2021” –w ramach projektu przeprowadzono 34 konsultacje
i udzielono 94 porady. Zorganizowano obóz rehabilitacyjno –
integracyjny dla pacjentów z HIV, w którym uczestniczyły 28 osób
oraz szkolenie dla osób seropozytywnych w którym wzięło udział
29 osób;
-„Świadoma w pracy – dbam o zdrowie edycja 2021” – w ramach
projektu odbyło się 18 wyjazdów w zasięgu działań
środowiskowych przeprowadzonych wśród 92 kobiet
świadczących usługi seksualne. Przeprowadzono 15 ankiet wśród
uczestniczek zadania oraz rozdano 350 szt. ulotek, 300 szt.
prezerwatyw i 30 szt. lubrykantów.

Planowana kwota:
60000,00
Wydatkowana kwota:
44038,67

Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie –
Stowarzyszenie Solidarni Plus
– „Edukacja z zakresu HIV/AIDS różnych grup społecznych” – w
ramach projektu zorganizowano 4 warsztaty edukacyjne pn.
„Warto wiedzieć - HIV/AIDS”, w których każdorazowo wzięło
udział 10 osób. Każdy z 40 uczestników miał zapewniony dostęp
do szeroko zakrojonej edukacji w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
oraz możliwość bezpośredniego uczestnictwa w zadaniach i
nabycia praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
osobom zarażonym wirusem HIV i chorych na AIDS.
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Zadania własne dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Działania własne Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
(konferencje, warsztaty szkoleniowe, konkursy dla dzieci i
młodzieży, kampanie społeczno-edukacyjne, druk materiałów
edukacyjnych).
Konkurs plastyczny dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województwa
zachodniopomorskiego pt.: „Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie
ryzykujesz”.
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Planowana kwota:
18000,00
Wydatkowana kwota:
17428,30
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu
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Działalność Zachodniopomorskiego
Zespołu ds. Realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS.
—————————————————
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

1) Koordynacja działań Zespołu ds. Realizacji Krajowego
ogół społeczeństwa: 800/1000
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
2) W 2021 r. odbyły się dwa spotkania robocze: dnia 30 czerwca
2021 r. oraz dnia 22 listopada 2021 r. Ostatnie połączone było z
wojewódzką konferencją z okazji Światowego Dnia AIDS, z
udziałem członków Zespołu oraz przedstawicieli samorządów
lokalnych zajmujących się profilaktyką, instytucji realizujących
Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS, w tym Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
wraz z pracownikami pionów oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia i epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej
uczestniczących on-line. Relację z konferencji umieszczono na
stronach internetowych Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie i Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Szczecinie.
3) Opracowano nowy projekt plakatu adresowanego dla kobiet w
ciąży i wydrukowano plakaty w ilości 500 szt. oraz
rozdysponowano je na terenie województwa
zachodniopomorskiego w poradniach ginekologicznych ze
wskazaniem na konieczność dwukrotnego wykonania testów w
kierunku HIV w okresie trwania ciąży.

liczba zespołów: 1
liczba podmiotów
reprezentowanych na poziomie
województwa przez członków
Zespołu: 15
liczba raportów/analiz: 1
liczba inicjatyw Zespołu: 3
liczba spotkań poszczególnych
Zespołów: 2

Planowana kwota: 2000,00
Wydatkowana kwota:
981,04
Wsparcie z innych źródeł:
pozafinansowe - lokal
pozafinansowe - sprzęt
pozafinansowe - kadra
pozafinansowe - wolontariat
zadanie realizowane przez
pracownika w ramach etatu

4) Przygotowano także materiał dot. Światowego Dnia AIDS
uwzględniający realizację Kampanii społecznej Krajowego
Centrum ds. AIDS „Czy wiesz, że…” oraz aktualnej sytuacji
epidemiologicznej, który zamieszczono na stronie BIP WSSE w
Szczecinie. Ponadto umieszczono materiał edukacyjny dot. Dnia
Pamięci o Zmarłych na AIDS na stronie internetowej WSSE w
Szczecinie.
Razem:
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