Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
nr ogłoszenia: NPZ.CO6_2_3_b_2017
CZĘŚĆ A
Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej
„ustawą”, i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego:

Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na
temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach
w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej
i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie
prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży,
zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji
psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym
Celu Operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego
na przeprowadzeniu edukacji na temat zdrowia prokreacyjnego dla młodzieży licealnej w szkołach.
Informacje ogólne:
Prokreacja obejmuje nie tylko wymiar fizyczny, psychiczny i duchowy, ale także społeczny.
Rodzicielstwo jest niezwykle istotnym elementem roli społecznej, czynnikiem rozwoju oraz sposobem
samorealizacji.
Problem z zapłodnieniem u człowieka dotyczy około 20% społeczeństwa w wieku rozrodczym
w Polsce, jest to około 1,5 mln par. Jest to poważny problem nie tylko poszczególnych par, ale także
ogólnospołeczny i demograficzny.
Za przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży odpowiedzialni będą koordynatorzy
wojewódzcy, którzy zostaną zobowiązani do podjęcia współpracy ze szkołami oraz
z wykwalifikowanymi tutorami.

1

Obowiązkiem tutora będzie m.in:
1) zaproszenie ekspertów w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego na spotkania z uczniami;
2) organizacja międzyszkolnych panelów dyskusyjnych;
3) zaproponowanie i realizacja konkursów z wiedzy na temat zdrowia prokreacyjnego;
4) przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonych działań;
5) aktywizacja w działania nauczycieli oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.
Liczba poszczególnych spotkań, czas ich trwania oraz forma prowadzenia zajęć będzie dostosowana
do potrzeb odbiorców. Ponadto udział w programie możliwy będzie po uzyskaniu zgody rodziców
(opiekunów prawnych) na uczestnictwo.
Koordynatorzy programu zostaną zobligowani do zaproszenia do udziału w edukacji co najmniej 80%
szkół średnich województwie w okresie dwóch lat (rok szkolny 2017/18 i 2018/19).
W jednej szkole planowane jest przeprowadzenie przez wyspecjalizowanego tutora dla różnych klas
wykładów, warsztatów, dyskusji, zajęć interaktywnych, spotkań z ekspertami – ok. 30 – 40 godzin
dydaktycznych.
Zajęcia będą przeprowadzone zgodnie z przeprowadzonymi scenariuszami zajęć przekazanymi przez
Ministerstwo Zdrowia i będą obejmować następujące zagadnienia:
1) edukacja w zakresie zdrowia prokreacyjnego obejmująca:
a) definicję niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia,
b) czynniki ryzyka wpływające na niepłodność (wiek, palenie tytoniu, alkohol, używki, otyłość, zła
kondycja psychiczna, choroby lub nieprawidłowości układu rozrodczego),
c) planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu
miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne
i ekonomiczne);
2) edukacja zdrowotna w kontekście ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową
obejmująca:
a) temat chorób, infekcji przenoszonych droga płciową (m.in. HIV, WZW C, chlamydia), sposobów
ich przenoszenia, objawów, metod diagnostycznych oraz metod leczenia,
b) temat profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych m.in. w zakresie
onkologii),
c) aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe
w rodzinie i społeczeństwie).
Grupa docelowa: młodzież szkół średnich
Każdy istotny etap realizacji zadania będzie podlegał konsultacjom ze wskazaną do kontaktu osobą
z Ministerstwa Zdrowia.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami
z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
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i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U z 2016 r. poz. 1817),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

KRYTERIA OCENY OFERT
Pozostałe informacje o formalnych i merytorycznych kryteriach oceny zawarte są w części B
ogłoszenia.
Kryteria dostępu
Kryteria dostępu dotyczą warunków, jakie powinna spełniać oferta oraz oferent, żeby móc ubiegać
się o finansowanie zadania w konkursie. Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania
finansowania. Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny formalnej lub oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu wynikowi weryfikacji wartości tak lub nie.
Spełnienie kryteriów dostępu będzie weryfikowane na podstawie treści oferty, dlatego też wszelkie
informacje potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być wprost zawarte w poszczególnych
punktach oferty poprzez opisanie doświadczenia oferenta, jego potencjału, planowanych działań i ich
kosztów, deklarowanych rezultatów. Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalnej
i merytorycznej oferent ma obowiązek w treści oferty (w tabeli o nazwie: Informacje potwierdzające
spełnienie kryteriów dostępu formalnych i merytorycznych określonych w cz. A ogłoszenia
o konkursie ofert) zawrzeć niezbędne dane, dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium
dostępu.

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium dostępu

Etap oceny
(ocena formalna/ocena
merytoryczna)

Koordynator na obszarze województwa: stowarzyszenie lub
fundacja posiadające w statucie zakres działalności związany
Ocena formalna
z edukacją
i
profilaktyką
zdrowotną,
zdrowiem
prokreacyjnym.
Koordynator na terenie województwa zapewnia możliwość
Ocena formalna
dotarcia do 80% szkół w regionie.

3.

Jasno określony zasięg terytorialny na którym będzie
Ocena formalna
prowadzone zadanie (co najmniej jedno całe województwo).

4.

Kompetencje tutora:
 osoba
posiadająca
wykształcenie
pedagogiczne,
psychologiczne lub medyczne, mająca udokumentowane
doświadczenie w prowadzeniu edukacji zdrowotnej;
 osoba cechująca się umiejętnością pracy z młodzieżą,
mająca wysoką kulturę osobistą, czująca się komfortowo
przy omawianiu tematów wrażliwych;
 edukator powinien także szanować wartości, podejścia,
zwyczaje i wierzenia innych osób, oraz mieć na względzie
prawa rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami
swoich dzieci.

Ocena merytoryczna
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Wraz z ofertą nie należy składać innych załączników niż wskazane w ogłoszeniu.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie
9 802 280 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),
w tym maksymalnie:
- w 2017 r.: 3 802 280 zł
- w 2018 r.: 4 000 000 zł
- w 2019 r.: 2 000 000 zł
Oferent wskaże o jaką kwotę dotacji celowej się ubiega, przy czym maksymalna kwota finansowania
zadania ze środków dotacji nie może przekroczyć 9 802 280 zł. Możliwy jest wybór kilku realizatorów
w ramach kwoty przeznaczonej na konkurs. Możliwy jest wybór kilku realizatorów w ramach kwoty
przeznaczonej na konkurs. W przypadku wyboru więcej niż jednego realizatora Minister Zdrowia
może zaproponować niższą niż wnioskowana przez realizatora kwotę wynagrodzenia.
Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej.
Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zdrowia, który przekazuje środki
realizatorom zadań, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy, tj. w formie dotacji celowej
z budżetu państwa.
Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze
przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.

środków budżetu państwa

Umowy na realizację zadania będą zawierane po uruchomieniu środków ujętych w rezerwie celowej
na realizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

TERMINY REALIZACJI ZADANIA
Zadanie należy zrealizować nie później niż od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy
złożyć w formie papierowej w terminie 20 marca 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Matki i Dziecka
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs roku 2017, zadanie: organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących
wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach (NPZ.CO6_2_3_b_2017)
Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa
Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
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O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które
wpłyną po terminie, będą odrzucane.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
Wyniki konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie jednego miesiąca od
końca terminu przewidzianego na złożenie ofert. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku
konieczności oceny znacznej liczby ofert.
Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat wyników
konkursu, zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Zakończenie konkursu ofert następuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach
konkursu, z zastrzeżeniem terminu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny.

UWAGI
Minister Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na
złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w Ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na
złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu,
z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich
wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Minister Zdrowia
zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu
na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia www.mz.gov.pli na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyjaśnieniaw zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerem
(22) 530 02 95 w godzinach pracy Ministerstwa Zdrowia lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba,
o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: dep-md@mz.gov.pl bez
obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy
kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na pytania udzielona zostanie
w ww. formie.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.mz.gov.pl.
W ramach udzielanych wyjaśnień nie są prowadzone konsultacje dotycząceprawidłowości zapisów
ofert, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję
Konkursową.

POZOSTAŁE

INFORMACJE O KONKURSIE ZAWIERA CZĘŚĆ B OGŁOSZENIA

–

Pobierz CZĘŚĆ B

ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY
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