Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczania AIDS na rok 2018
Środki finansowe na realizację Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczania AIDS na 2018 rok wynosiły 60 000 zł.
Środki przekazane zostały organizacjom pozarządowym w formie dotacji,
w oparciu o podpisane umowy, po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Formalne podstawy współpracy określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 227).
Projekt Programu podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
poprzez podanie treści projektu Programu do wiadomości

publicznej na stronach

internetowych ZUW. Nie wniesiono uwag do Projektu Programu.
Program
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z
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pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
na 2018 rok przyjęty został Zarządzeniem Nr 443/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ukazało się dnia 13 lutego 2018 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie ZUW i Delegatury ZUW w Koszalinie oraz
na stronach internetowych ZUW – zgodnie z art. 13 ust. 3 w/w ustawy. Termin składania
ofert upływał w dniu 6 marca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 76/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2018 r.
powołano Komisję konkursową do oceny ofert złożonych w otwarty, konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania
AIDS. Postępowanie w sprawie oceny ofert odbyło się zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Programie współpracy
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zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na 2018 rok oraz zasadami określonymi
w ogłoszeniu o konkursie. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 19 marca 2018 r. Ogółem
poddano ocenie 7 ofert wg następujących kryteriów:


ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,



ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,



ocena proponowanej jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy
udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne,



planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,



planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,



ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej,
która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten
cel środków

Dodatkowo Komisja przy ocenie złożonych ofert kierowała się następującymi kryteriami:


zasięg terytorialny zadania publicznego



nowatorstwo i innowacyjność zadania publicznego.

Przygotowano propozycję podziału dotacji na dofinansowanie 7 ofert w wysokości 60 000 zł,
którą Wojewoda Zachodniopomorski zaakceptował.
Ogółem, środki finansowe w wysokości 60 000 zł przekazano 3 organizacjom
pozarządowym. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w wyniku ogłoszonego konkursu
wyniosło 59 274,70 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.
Dotacje celową na zadanie w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
przekazano następującym organizacjom:
- Fundacja Motywacja i Działanie Międzyzdroje – „Profilaktyka HIV/AIDS”, w ramach
projektu 514 przeszkolonych osób z terenu Gminy Świnoujście i 106 osób przeszkolonych
z terenu Gminy Wolin w 8 szkołach.
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– Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” – „ Wykonaj test w kierunku HIV – zadbaj
o siebie i swoich bliskich!” – w ramach projektu wykonano 825 badań a – HIV oraz
udzielono 30 konsultacji PrEP, „Nic o Nas bez Nas – wsparcie dla osób seropozytywnych
edycja 2018” – w ramach projektu przeprowadzono 33 konsultacje i udzielono 91 porad.
W dwudniowym szkoleniu wzięły udział 37 osoby. Zorganizowano obóz rehabilitacyjno
– integracyjny dla pacjentów z HIV, w którym uczestniczyło 28 osób; „Świadoma w pracy
– dbam o zdrowie edycja 2018” – w ramach projektu odbyło się 15 wyjazdów w ramach
działań środowiskowych przeprowadzonych wśród

138 kobiet świadczących usługi

seksualne. Przeprowadzono 18 ankiet wśród uczestniczek zadania oraz rozdano
500 szt. ulotek, 600 szt. prezerwatyw i 50 szt. lubrykantów; „Działania profilaktyczne
w środowisku MSM” – w ramach projektu odbyły się działania środowiskowe nocnym klubie
dla MSM w Szczecinie LOVE All Together,. Przeprowadzono 61 indywidualnych rozmów
z bywalcami klubu a z projektu skorzystało bezpośrednio 265 osób. Przeprowadzono wśród
uczestników zadania 22 ankiet oraz rozdano 700 szt. ulotek, 700 szt. prezerwatyw i 50 szt.
lubrykantów; „Wiek nie jest barierą dla HIV” – w ramach projektu odbył się przejazd
Tramwajem Profilaktycznym oraz w 6 uzdrowiskach przeprowadzono działania edukacyjne.
Zadaniem objęto 800 osób. Rozdano 50 plakatów, 1000 ulotek, 500 lubrykantów,
500 prezerwatyw, 500 gadżetów.
– Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie – Stowarzyszenie
Solidarni Plus – „Warto wiedzieć- HIV/AIDS” – w ramach projektu przeprowadzono
prelekcje, w których wzięło udział 325 osób a także zorganizowano konferencję przez
Ośrodek w Darżewie, w której wzięło udziały udział 74 osoby. Opracowano i wydano
200 szt. materiałów informacyjno – promocyjnych i 200 gadżetów.
Wszystkie założone cele Programu zostały osiągnięte.

Wojewoda Zachodniopomorski
/-/ Tomasz Hinc
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