Najważniejsze działania w zakresie HIV/AIDS podjęte przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2012-2016
Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako jeden z pierwszych w kraju podjął wysiłki
zmierzające do usystematyzowania sytuacji w zakresie prowadzenia profilaktyki HIV/AIDS. W efekcie
od 2007 roku programuje i realizuje roczne programy zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV
w oparciu o szczegółowe harmonogramy działań, które stanowią podstawę corocznej obowiązkowej
sprawozdawczości do Krajowego Centrum ds. AIDS.
W okresie obowiązywania „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016” zaprogramowano działania Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, które koncentrowały się przede wszystkim na obszarach I i II
Krajowego Programu czyli działalności profilaktycznej, zwiększeniu dostępności do anonimowego i
bezpłatnego testowania zgodnego z wytycznymi KC AIDS oraz współpracy międzynarodowej. Na
działania z tego zakresu wydatkowano prawie 300 tys. zł. Partnerami Urzędu w tym względzie były
m.in. Krajowe Centrum ds. AIDS, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna – Dział Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział
Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski, Studenckie Koła Naukowe), Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, organizacje pozarządowe, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i inne instytucje oświatowe.
Ponadto przedstawiciel Urzędu aktywnie uczestniczył w pracach Wojewódzkiego Zespołu do realizacji
Harmonogramu Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołanego
przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Główne formy aktywności w poszczególnych latach to:
2012
 Zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu organizowanego we współpracy
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu pn. 'Młodość-Bezpieczeństwo-HIV' oraz
pokrycie kosztów uroczystości ogłoszenia wyników konkursu.
 Sfinansowanie emisji spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii multimedialnej
realizowanej z okazji EURO 2012 pt. 'Fair Play'; w MC Radio i Radio Merkury w Poznaniu.
 Ogłoszenie konkursu pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wybrano do realizacji projekt pt. "Wzmocnienie działania Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce". Zadanie miało na celu wsparcie działalności PKD w
Poznaniu w zakresie zwiększenia dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania zgodnego z
wytycznymi KC AIDS oraz efektywniejszą promocję funkcjonowania PKD w Wielkopolsce (kampania
medialna - citylighty, plakaty, ulotki, strona internetowa, artykuły w mass-mediach). W efekcie
wydłużono czas pracy punktu.
 Ogłoszenie konkursu pn. "Działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS adresowane
do osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką". Wpłynęły dwie oferty. Wybrano do realizacji
projekt pt. "Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji rówieśniczej "Młodzieżowi
Liderzy Zdrowia - kontra HIV" Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w
Poznaniu. W ramach zadania wyszkolono i wyposażono 48 młodzieżowych liderów zdrowia do
prowadzenia zajęć z młodzieżą z terenu woj. Wielkopolskiego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, którzy
przeprowadzili 31 szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 20 osób/każde.
 Udział w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
- IQHIV w formie kontaktów droga elektroniczną.

 Udział w konferencji '2nd Conference on Quality in HIV Prevention in the European Region';
'Improving Practice' w dniach 23-24 kwietnia 2012r. w Berlinie. Celem tego przedsięwzięcia było
podsumowanie dotychczasowych działań, wzmocnienie podmiotów zaangażowanych w zapobieganie
HIV w zakresie poprawy jakości prowadzonych przedsięwzięć oraz umożliwienie interaktywnej
wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, modelowych rozwiązań oraz narzędzi w tym
zakresie.
2013
 Ogłoszenie konkursu pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wpłynęła jedna oferta. Wybrano do realizacji projekt pt.
"Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce. Wsparcie działania
Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Poznaniu pozwoliło na zwiększenie dostępu do badań dla
mieszkańców Wielkopolski spoza Poznania (dyżury w Koninie), efektywniejszą promocję
funkcjonowania PKD w Wielkopolsce (kampania medialna - citylighty, plakaty, ulotki, strona
internetowa, artykuły w mass-mediach).
 Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w Poznaniu w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. 'Nie daj szansy AIDS'. Sfinansowano nagrody dla
laureatów, organizację uroczystości ich wręczenia oraz druk zakładek do książek z najlepszą pracą
nagrodzoną w konkursie, które zostały rozdystrybuowane do wszystkich bibliotek szkolnych w
Wielkopolsce.
 Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie akcesu i
zakwalifikowanie do europejskiego projektu 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w
zapobieganiu HIV" ("Joint Action on Improving Quality in HIV Prevention"), którego koordynatorem
jest Społeczny Komitet ds. AIDS, realizowanego w latach 2013-2015.
 Udział w konferencji "2nd International Conference for the Social Sciences and Humanities in
HIV - KNOWING PRACTICES", w dniach 7-10.07.2013r w Paryżu. Konferencja poświęcona była
zagadnieniom profilaktyki HIV i zwalczania AIDS w kontekście psychospołecznego wymiaru zdrowia i
poprawy jakości. Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie profesjonalistom z zakresu zdrowia
publicznego zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie ograniczania skutków epidemii
HIV/AIDS w Europie i na świecie oraz interaktywnej wymiany doświadczeń i przykładów dobrych
praktyk, modelowych rozwiązań oraz narzędzi w tym zakresie.
2014
 Ogłoszenie konkursu pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego". Wybrano do realizacji projekt pt. "Wzmocnienie działania Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce". Kontynuacja działania mającego na celu wsparcie
działalności PKD w Poznaniu w zakresie zwiększenia dostępności do anonimowego i bezpłatnego
testowania zgodnego z wytycznymi KC AIDS oraz efektywniejszą promocję funkcjonowania PKD w
Wielkopolsce (kampania medialna - citylighty, plakaty, ulotki, strona internetowa, artykuły w massmediach). W efekcie wydłużono czas pracy punktu macierzystego i zrealizowano dyżury filialne w
Koninie i Lesznie.
 Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w Poznaniu w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. 'Nie daj szansy AIDS'. Sfinansowano nagrody dla
laureatów, koszty organizacji gali ogłoszenia wyników wojewódzkiego finału konkursu ph. "Nie daj
szansy AIDS" oraz koszty druku zwycięskiej pracy konkursowej w postaci plakatu elektrostatycznego,
który był dystrybuowany do szkół na terenie woj. wielkopolskiego.

 Objęcie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencji "HIV? To mnie nie
dotyczy! Jak dotrzeć do młodzieży z przekazem na temat HIV i AIDS", przygotowanie i wygłoszenie
wykładu nt. zarządzania jakością w profilaktyce HIV/AIDS w kontekście działań adresowanych do
młodzieży. Sfinansowanie druku materiałów promujących konferencję (torby, teczki, plakaty).
 Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udział w projekcie
'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV" (Joint Action on Quality in HIV
Prevention), współfinansowanego przez Komisję Europejską - Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i
Konsumentów (EAHC). Celem projektu było zwiększenie efektywności w zapobieganiu zakażeniom HIV
w Europie za pomocą praktycznych narzędzi jakości: zapewnianie jakości (Quality Assurance; QA) i
poprawa jakości (Quality Improvement; QI). Szkolenie w Barcelonie, ocena realizowanego zadania dot.
wsparcia funkcjonowania PKD w Poznaniu z wykorzystaniem narzędzi jakości.
2015
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zwalczania
AIDS i zapobiegania HIV pn. "Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno
- Diagnostycznego". Wyłoniono do realizacji jedną ofertę pn. "Wzmocnienie działania Punktu
Konsultacyjno - Diagnostycznego w Wielkopolsce". Kontynuacja działania mającego na celu wsparcie
działalności PKD w Poznaniu w zakresie zwiększenia dostępności do anonimowego i bezpłatnego
testowania zgodnego z wytycznymi KC AIDS oraz efektywniejszą promocję funkcjonowania PKD w
Wielkopolsce (kampania medialna - citylighty, plakaty, ulotki, strona internetowa, artykuły w massmediach). W efekcie zwiększono liczbę godzin otwarcia PKD w Poznaniu i zrealizowano dyżury filialne
w Lesznie i Pile.
 Włączenie się w działania o charakterze kampanii z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania
zakażeniom HIV na rok 2015 - dofinansowanie druku kalendarza na 2016r. zawierającego zwycięskie
prace konkursowe etapu wojewódzkiego konkursu dot. HIV/AIDS z edycji zorganizowanych na
przestrzeni ostatnich lat.
 Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udział w europejskim
projekcie 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV" (Joint Action on Quality in
HIV Prevention). Efektem był udział w szkoleniu w styczniu 2015r. w Barcelonie, którego celem było
zapoznanie się z jednym z opracowanych narzędzi oraz przeprowadzenie w oparciu o nie ewaluacji
programu wsparcia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego finansowanego ze środków budżetu WW,
jak również omówienie efektów wykonanej pracy, wymiana doświadczeń i zapoznanie z pozostałymi
narzędziami oraz wsparcie uczestników projektu w zakresie ich wykorzystywania, w tym również przez
potencjalnych partnerów i inne zainteresowane strony.
2016
 Organizacja kampanii mającej na celu promocje działalności PKD w Poznaniu oraz problematyki
HIV/AIDS wśród mieszkańców Wielkopolski poprzez portal internetowy www.miastopoznaj.pl,
rozgłośnię radiową Good Time Radio i media społecznościowe (artykuły, filmy video, audycje radiowe,
itp).
 Wsparcie organizacji etapu wojewódzkiego konkursu WSSE w Poznaniu w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. 'Nie daj szansy AIDS'. Zakup nagród dla laureatów.
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zwalczania
AIDS i zapobiegania HIV mających na celu wsparcie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
w Poznaniu. Wyłoniono do realizacji jedną ofertę pn "Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno-

Diagnostycznego w Wielkopolsce". Kontynuacja działania mającego na celu wsparcie działalności PKD
w Poznaniu w zakresie zwiększenia dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania zgodnego
z wytycznymi KC AIDS oraz efektywniejszą promocję funkcjonowania PKD w Wielkopolsce (kampania
medialna - citylighty, plakaty, ulotki, strona internetowa, artykuły w mass-mediach). W efekcie
zwiększono liczbę godzin otwarcia PKD w Poznaniu i zrealizowano dyżury filialne w Kaliszu i Pile.
 Stałe uczestnictwo w pracach Europejskiej grupy na rzecz poprawy jakości w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS - IQHIV za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udział w europejskim
projekcie 'Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV" ("Joint Action on Improving
Quality in HIV Prevention"). Udział w konferencji podsumowującej europejski projekt Quality Action
AIDS w Berlinie w dniach 25 - 27.01.2016r. w Berlinie.

