Zarządzenie Nr 844/2015
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczania AIDS na rok 2016

na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.), zarządza się, co
następuje:
§1
Przyjmuje się Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Publicznego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczania AIDS na rok 2016
Program opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
1) Ustawę dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego
Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. z 2011 r. Nr 44,
poz. 227);
3) Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012 – 2016.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Wojewody
Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2016;
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.);
3) Organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego
podmioty wymienione w art. 3 ustawy;
4) Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Zachodniopomorskiego;
5) Konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy.
CELAMI OGÓLNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI PROGRAMU SĄ:
Lp.

OBSZARY

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE
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I

Zapobieganie zakażeniom HIV 1. ograniczenie rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV
wśród ogółu społeczeństwa
(profilaktyka
pierwszorzędowa)

a) wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS
u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności
za własne zdrowie i życie
b) rozwój i wzmocnienie bazy szkoleniowoedukacyjnej, skierowanej do różnych grup
społecznych i zawodowych
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2. zapewnienie odpowiedniego dostępu
a) poszerzenie oferty informacyjnej
do informacji, edukacji i usług w zakresie dostosowanej do potrzeb indywidualnego
profilaktyki HIV/AIDS
odbiorcy
b) usprawnienie opieki nad kobietami w wieku
prokreacyjnym i w ciąży
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c) zwiększenie dostępności do anonimowego
i bezpłatnego testowania w kierunku HIV
II

Zapobieganie zakażeniom HIV 1. ograniczenie rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV
wśród osób o zwiększonym
poziomie zachowań
ryzykownych (profilaktyka
drugorzędowa)
2. rozbudowa sieci punktów
konsultacyjno-diagnostycznych
wykonujących anonimowe i
bezpłatne testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem
okołotestowym

a) wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS
w celu zmniejszenia poziomu zachowań
ryzykownych

a) poprawa jakości i dostępności do diagnostyki
zakażeń HIV dla osób narażonych na zakażenie
HIV

3. zapewnienie odpowiedniego dostępu
a) poszerzenie oferty informacyjnej
do informacji, edukacji i usług w zakresie i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb
profilaktyki HIV/AIDS
indywidualnego odbiorcy
b) wspieranie działań z zakresu redukcji szkód
zdrowotnych
III

1. poprawa jakości życia w sferze
a) poprawa jakości życia i funkcjonowania osób
Wsparcie i opieka zdrowotna
psychospołecznej osób zakażonych HIV i żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
dla osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS (profilaktyka chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich
trzeciorzędowa)

b) zwiększenie poziomu akceptacji społecznej
wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin
i bliskich
2. poprawa jakości i dostępności do
diagnostyki oraz opieki zdrowotnej dla
zakażonych HIV, chorych na AIDS oraz
osób narażonych na zakażenie HIV

a) poprawa istniejącego systemu opieki
medycznej nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS

b) usprawnienie systemu opieki nad osobami,
które uległy ekspozycji na zakażenie HIV
3. zapobieganie zakażeniom
wertykalnym

a) usprawnienie opieki nad kobietami w wieku
prokreacyjnym, w ciąży i kobiet karmiących
piersią
b) usprawnienie systemu opieki nad dziećmi
żyjącymi z HIV/AIDS oraz urodzonymi przez
matki żyjące z HIV
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IV

2
Współpraca międzynarodowa

3
rozwój współpracy międzynarodowej

4
a) poszerzenie współpracy międzynarodowej
w zakresie HIV/AIDS
b) aktywizacja udziału Polski w planowaniu,
tworzeniu i koordynowaniu polityki
międzynarodowej w zakresie HIV/AIDS
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c) aktywizacja udziału Polski w pracach
instytucji i organizacji międzynarodowych
d) poszerzenie współpracy międzynarodowej
na rzecz poprawy jakości życia osób zakażonych
HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
V

Monitoring

usprawnienie monitorowania sytuacji
a) usprawnienie nadzoru dotyczącego działań
epidemiologicznej oraz działań i zadań w i zadań w zakresie HIV/AIDS
zakresie HIV/AIDS
b) wsparcie informacyjne realizacji Programu
Zapobiegania HIV/AIDS

ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Wojewody Zachodniopomorskiego z Organizacjami odbywać się będzie
na zasadach:
1) pomocniczości
i
suwerenności
stron:
respektowanie
odrębności
i suwerenności organizacji pozarządowych, uznanie ich prawa do samodzielnego
definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań
publicznych i w takim zakresie, współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także
wspieranie ich działalności oraz umożliwianie realizacji zadań publicznych
na zasadach i w formie określonej w ustawie;
2) partnerstwa: traktowanie organizacji pozarządowych jako równoprawnych partnerów
w definiowaniu problemów społecznych, określanie sposobów ich rozwiązywania
oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje się od organizacji
pozarządowych aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających
ze współpracy;
3) efektywności: dokonanie wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji sporządzania
ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej
realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia
finansowego
i sprawozdawczości;
4) uczciwej konkurencji: równorzędne traktowanie organizacji pozarządowych przy
realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia
określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert
konkurujących podmiotów;
5) jawności: dążenie do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych
procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również w obszarze zamiarów, celów
i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Zakresem przedmiotowym Programu jest współpraca Wojewody Zachodniopomorskiego
z Organizacjami działającymi w sferze zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV
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przede wszystkim poprzez przekazanie środków finansowych na realizacje zadań z zakresu
HIV/AIDS.
FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Wojewody Zachodniopomorskiego z Organizacjami odbywać się będzie poprzez
następujące formy:
1) zlecanie Organizacjom realizacji zadań Wojewody Zachodniopomorskiego poprzez:
a) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli Organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
W 2016 r. współpraca Wojewody Zachodniopomorskiego z Organizacjami działającymi
w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS obejmuje przede wszystkim:
1) rozbudowę sieci punktów konsultacyjno-diagnostycznych wykonujących anonimowe
i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym;
2) poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV, chorych
na AIDS, ich rodzin i bliskich;
3) zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
na rok 2016 obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1) Wojewoda Zachodniopomorski – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy
z Organizacjami oraz określania wysokości środków planowanych na dofinansowanie
zadań realizowanych przez Organizacje a w szczególności:
a) przygotowanie, ogłaszanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych Wojewody oraz powoływania Komisji konkursowych;
b) wybieranie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie
rekomendacji Komisji konkursowych;
c) zlecenie w drodze umowy zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczania AIDS Organizacjom;
d) przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadania;
e) dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadania.
2) Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym
działaniom Wojewody.
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WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU.
W 2016 roku planowane środki finansowe wynoszą 60.000,- zł.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie przeprowadzi w poszczególnych Organizacjach kontrolę i ocenę
realizacji zadania. Organizacje są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania
końcowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
2. Uzyskane w trakcie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski lub stwierdzone
nieprawidłowości dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystane w bieżącej
i przyszłej współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z Organizacjami.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji
Publicznej w terminie do 30 kwietnia 2017 r. zgodnie z art. 5b ust. 3 Ustawy.
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
KONSULTACJI
1. Prace związane z przygotowaniem projektu Programu zostały przeprowadzone przez
Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie.
2. Projekt Programu skierowany został do konsultacji z Organizacjami poprzez
upublicznienie
na
stronie
internetowej
Zachodniopomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie.
3. Po złożeniu opinii i uwag przez Organizacje nastąpi ich rozpatrzenie.
4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zostanie przyjęty przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego w drodze zarządzenia.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
W
celu
opiniowania
złożonych
przez
Organizacje
ofert,
złożonych
w otwartym konkursie Wojewoda Zachodniopomorski powoła komisję konkursową, zgodnie
z Działem XII Zespoły doradcze i orzekające Regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie.
W skład komisji konkursowej wchodzić będą przedstawiciele Wojewody - 5 osób oraz osoby
wskazane przez Organizacje - nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób wskazanych przez
Organizacje biorących udział w konkursie. Komisja konkursowa może działać bez udziału
osób wskazanych przez Organizacje jeżeli:
1) żadna Organizacja nie wskaże osób do składu komisji;
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji;
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f Ustawy.
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu złożonych ofert, kierować się będzie następującymi
założeniami:
1) oceni możliwość realizacji zadania publicznego przez Organizacje;

6

2) oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
Organizacje będą realizować zadanie publiczne;
4) uwzględni planowany przez Organizację udział środków finansowych własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględni planowany przez Organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
Organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie zmiany zarządzenia Wojewody
Zachodniopomorskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczecin, dnia 26 listopada 2015 r.
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