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Załącznik Nr 1. Opis zadania konkursowego  

  
 

Państwowa Agencja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 
Al. Jerozolimskie 155 
02-326 Warszawa 

 
Warszawa, 4 sierpnia 2017 r. 

 
Opisy zadań konkursowych 

 
Zadanie 1/3.1.1.1/18/DLO: Popularyzacja wiedzy na temat wpływu alkoholu na zdrowie 

i społeczne funkcjonowanie osób dorosłych  
 
a) Cel zadania: pogłębianie wiedzy dorosłych konsumentów alkoholu będących pacjentami 

podstawowej opieki zdrowotnej na temat: 
− działania alkoholu na organizm, 
− wpływu alkoholu na zdrowie osób dorosłych, 
− wzorów spożywania alkoholu i sposobów ich rozpoznawania, 
− limitów spożywania alkoholu na poziomie niskiego ryzyka szkód (limity WHO), 
− możliwości poszukiwania pomocy w sytuacji picia szkodliwego i uzależnienia. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Zadanie skierowane będzie do pacjentów 

podstawowej opieki zdrowotnej. 
d) Opis zadania: Ponad 80% dorosłych mieszkańców Polski spożywa alkohol, w tym ok. 12% 

nadużywa alkoholu. Dorośli konsumenci alkoholu nie mają rzetelnej wiedzy na temat wpływu 
alkoholu na organizm, nie różnicują wzorów spożywania alkoholu, nie znają limitów spożycia 
zwiększających ryzyko szkód zdrowotnych będących następstwem picia alkoholu, nie wiedzą 
gdzie szukać pomocy.  
W ramach zadania zaplanowane jest opracowanie, wydrukowanie i przekazanie do co najmniej 
30% placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce (funkcjonujących w gminach poniżej 50 
tys. mieszkańców), materiałów informacyjnych w postaci ulotek lub/i broszur(y), zawierających 
wszystkie treści wymienione w pkt. a. Treści merytoryczne zamieszczone w materiałach 
informacyjnych muszą być zgodne z aktualnie obowiązującą wiedzą. Realizator będzie musiał w 
ramach zadania stworzyć bazę adresową poradni podstawowej opieki zdrowotnej i wybrać 
adresy, pod które będzie dystrybuował materiały.  
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− projektu treści (propozycji tytułów) materiałów informacyjnych i ich przybliżonej objętości 

(liczba standardowych stron, przy założeniu, że standardowa strona zawiera 1800 znaków 
ze spacjami), 

− propozycji nazwiska recenzenta publikacji i jego dorobku zawodowego, przy założeniu, że 
recenzentem powinna być osoba posiadająca tytuł naukowy co najmniej doktora, 
doświadczona w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, mająca 
doświadczenie w prowadzeniu edukacji osób dorosłych w obszarze rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz publikacje własne w tym zakresie, 

− propozycji linii graficznej materiałów informacyjnych, 
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− wielkości nakładu, 
− projektu dystrybucji materiałów, 
− ewaluacji formatywnej materiałów. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po wykonaniu zadania oczekuje się przedłożenia 

wykonanych materiałów, również w wersji elektronicznej, oraz raportu z realizacji zadania 
zawierającego informacje o rodzaju i liczbie materiałów przekazanych do poszczególnych 
placówek POZ. 

 
 

Zadanie 2/3.1.1.1/18/DRM: Opracowanie i upowszechnianie materiałów profilaktycznych dla 
młodzieży 14+ na temat ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu 

 
a) Cel zadania: 

− Opracowanie materiałów profilaktycznych dla młodzieży z uwzględnieniem nowych 
sposobów docierania do młodych ludzi z przekazem edukacyjnym (media społecznościowe, 
internet itp.). 

− Ograniczenie spożywania alkoholu przez młodzież. 
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): młodzież ze szczególnym uwzględnieniem 

wieku 14-17 lat, osoby pracujące w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, 
realizatorzy działań profilaktycznych. 

d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest przygotowanie materiałów profilaktycznych dla 
młodzieży, atrakcyjnych i nowoczesnych, wykorzystujących nowe sposoby docierania do 
młodych ludzi z przekazem edukacyjnym (internet, media społecznościowe, telefony 
komórkowe). Przygotowany produkt w założeniu ma być interaktywny, czyli nie tylko 
przekazywać treści edukacyjne na temat szkód i ryzyka wynikającego ze spożywania alkoholu, 
ale dawać możliwość konfrontowania się odbiorcy z jego własnymi poglądami, postawami 
wobec alkoholu, korygować niewłaściwe przekonania normatywne, mity i utrwalone 
niewłaściwe oczekiwania i skojarzenia (np. wynikające z reklam). Po przygotowaniu projektów 
materiałów realizator przeprowadzi badanie ewaluacyjne na grupie wiekowej 14-17 celem 
dopracowania zawartości merytorycznej i wyglądu materiałów pod kątem zakładanych celów. 
Realizator ma również zadanie przygotować i uruchomić dystrybucję przygotowanego produktu 
do określonej w punkcie c) grupy docelowej. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− zarysu koncepcji materiałów profilaktycznych z uwzględnieniem szczegółów projektu (np. 

szkic scenariusza, rozwiązań technologicznych, grafiki), uzasadnieniem wyboru danej 
technologii (film, strona www, aplikacja, gra itp.) oraz wykorzystanych treści przekazu, 

− koncepcji ewaluacji formatywnej i ewaluacji procesu projektu, 
− nazwisko recenzenta/konsultanta merytorycznego projektu wraz ze wskazaniem jego 

dorobku w obszarze profilaktyki dzieci i młodzieży, 
− opisu sposobu dotarcia do grupy docelowej. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty):  

− przygotowanie materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla młodych ludzi, 
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− realizator przekaże w formie elektronicznej, a w przypadku materiałów drukowanych po 100 
egz. do PARPA, materiały celem dalszego wykorzystania oraz dane dotyczące zasięgu dotarcia 
do grupy odbiorców.  

 
 

Zadanie 3/3.1.1.2/18/DRM: Przygotowanie portalu promującego wiedzę z zakresu profilaktyki 
zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wiążących się z używaniem alkoholu 
i przemocą 

 
a. Cel zadania:  

− stworzenie aktualnej bazy danych z informacjami na temat najnowszych badań i wiedzy 
z całego świata, z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. 

− zwiększanie wiedzy na temat zagrożeń i strategii oddziaływania profilaktycznego, zarówno 
wśród profesjonalistów, jak i np. rodziców. 

b. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.  
c. Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): nauczyciele, wychowawcy, realizatorzy 

programów profilaktycznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodzice, 
studenci, wykładowcy. 

d. Opis zadania: przygotowanie portalu promującego wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży, zawierającego aktualne wyniki badań, informacje 
o realizowanych skutecznych programach/projektach oraz ich ewaluacji, artykuły na temat 
psychologicznych, społecznych i biologicznych aspektów używania alkoholu w powiązaniu 
z innych zachowaniami ryzykownymi wśród dzieci i młodzieży. Baza wiedzy powinna być 
przygotowana w sposób przyjazny w użytkowaniu, atrakcyjny. Preferowany jest podział 
materiałów na odpowiednie kategorie odbiorców np. rodzice (miejsca pomocy, wskazówki 
postępowania), nauczyciele, specjaliści. 
Podstawą do przygotowania materiałów powinny być nie tylko źródła krajowe, ale również 
zagraniczne strony instytucji zajmujących się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, pisma specjalistyczne publikujące wyniki badań i artykuły z tego zakresu.  
Portal powinien być aktualizowany przynajmniej raz w tygodniu poprzez umieszczanie nowych 
treści. Po zakończeniu projektu strona powinna mieć możliwość dalszej rozbudowy, a realizator 
przekaże wszelkie mechanizmy i informacje, które są do tego niezbędne. 
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− opisu projektu portalu z uwzględnieniem planowanych działów i treści, 
− planowanych źródeł jakie będą stanowić podstawę do przygotowywania materiałów, 
− nazwisk co najmniej trzech realizatorów projektu – ekspertów z dziedziny profilaktyki, 

z uwzględnieniem ich merytorycznego przygotowania pod kątem realizacji projektu. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty):  

− powstanie portalu promującego wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci 
i młodzieży, wiążących się z zużywaniem alkoholu i przemocą, 

− realizator przekaże w formie elektronicznej wszystkie materiały oraz dane techniczne 
pozwalające na dalszą obsługę strony wraz z informacjami na temat zasięgu dotarcia do 
grupy odbiorców. 
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Zadanie 4/3.1.1.3/18/DRM: Opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnej mającej na celu 
podniesienie kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie rozpoznawania 
symptomów świadczących o przemocy wobec dziecka oraz w zakresie reagowania na 
przemoc  

 
a) Cel zadania: Kontynuowanie podjętych w 2017 roku działań edukacyjnych adresowanych do 

pielęgniarek i położnych nt. przemocy w rodzinie, w szczególności przemocy wobec dziecka, 
rozpoznawania przypadków przemocy wobec dzieci oraz nt. sposobów reagowania w sytuacji 
podejrzenia przemocy wobec dzieci.  

b) Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.  
c) Określenie adresata zadania (grupa docelowa): pielęgniarki i położne pracujące w poradniach 

pediatrycznych POZ i szpitalnych oddziałach pediatrycznych. 
d) Opis zadania: Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań edukacyjnych na 

temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przemocy wobec dzieci 
adresowanych do pielęgniarek i położnych. W ramach przedsięwzięcia dostarczona zostanie 
wiedza nt. zjawiska przemocy rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, czynników ryzyka 
przemocy wobec dzieci, rozpoznawania symptomów świadczących o przemocy wobec dziecka, 
zadań przedstawicieli ochrony zdrowia w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka (w tym 
uruchomienie i realizacja procedury „Niebieskie Karty”). Podmiot realizujący zadanie przygotuje 
m.in.: 
− stronę internetową adresowaną do pielęgniarek i położnych zawierającą m.in. informacje nt. 

zjawiska przemocy wobec dzieci, możliwości przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w tym 
wykorzystywania obowiązujących procedur, tzw. „dobre praktyki”, wypowiedzi 
przedstawicieli tej grupy zawodowej, 

− film edukacyjny (min. 15 min., max. 20 min., w jakości HD) pokazujący interwencję 
pielęgniarki w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka; film zostanie zmieszczony na 
ww. stronie internetowej, 

− ulotkę promującą stronę internetową. 
 
Realizator zapewni patronat znaczących dla odbiorców kampanii podmiotów, w tym Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych. 
 
Specyfikacja ulotki promującej stronę internetową: 
1. nakład - min. 20 tys.,  
3. papier – kreda min. 130 g,  
4. kolor - 4+4. 
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− wstępnej koncepcji kampanii wraz z opisem poszczególnych jej elementów, 
− wstępnego projektu strony internetowej, 
− proponowanego spisu treści informacji do umieszczenia na stronie internetowej, 
− wstępnej koncepcji filmu, 
− propozycji domeny strony internetowej, 
− przedstawienia nazwiska osoby, która będzie recenzentem scenariusza filmu i treści strony 

internetowej z opisem jego kompetencji i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (wymagany certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie), 

− sposobu dystrybucji materiałów (ulotki i film mają trafić do min 2.500 poradni i szpitalnych 
oddziałów pediatrycznych z wyłączeniem poradni, do których zostały przesłane w roku 
ubiegłym). 
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W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Oczekiwane rezultaty: 
− strona internetowa dla pielęgniarek i położnych, 
− wyposażenie placówek ochrony zdrowia w materiały edukacyjno-informacyjne nt. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w szczególności przemocy wobec dzieci, 
− raport ze zrealizowanych działań. 

 
 

Zadanie 5/3.1.1.3/18/DRM: Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i 
możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej  

 
a) Cel zadania: Upowszechnienie informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości jej 

przeciwdziałania poprzez zamieszczenie cyklu artykułów w tzw. prasie kobiecej o zasięgu 
ogólnopolskim. 

b) Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.  
c) Określenie adresata zadania: kobiety – czytelniczki tzw. prasy kobiecej. 
d) Opis zadania: Artykuły powinny zawierać krótkie opisy historii kobiet doświadczających 

przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej), działań podjętych w celu 
zatrzymania przemocy, wyjaśnienie mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie, 
psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy oraz informacje 
o Ogólnopolskim Pogotowiu  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02. 
W artykułach powinien być położony nacisk na zagadnienia dotyczące przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, praw osób krzywdzonych, obowiązków służb powołanych do reagowania 
w sytuacji przemocy w rodzinie. Artykuły nie mogą zawierać zdjęć pobitych kobiet. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− informacji o czasopiśmie/czasopismach (w tym: docelowa grupa czytelników, nakład, od 

kiedy ukazuje się na rynku), 
− tytułów i przybliżonej objętości planowanych do publikacji materiałów edukacyjnych (liczba 

stron przy założeniu, że standardowa strona zawiera 1800 znaków ze spacjami, przy czym 
minimalna wymagana objętość wszystkich ukazujących się artykułów nie może być mniejsza 
niż 25 stron standardowych,  

− przybliżonej daty/dat publikacji materiałów w czasopiśmie, 
− min. 2 proponowanych autorów i ich kompetencji. 
 
Dopuszczalne jest wybranie w procedurze konkursowej więcej niż jednego realizatora zadania. 
 

e) Oczekiwane rezultaty: 
− dostarczenie informacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania 

pomocy, 
− upowszechnienie informacji o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”, 
− raportu z realizacji zadania oraz numerów/numeru czasopisma z zamieszczonymi 

materiałami konkursowymi, jak również opublikowanych materiałów w formacie pdf. 
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Zadanie 7/3.1.2.1/18/DLO: Przygotowanie scenariusza, nagranie, wytłoczenie filmów 
edukacyjnych dla lekarzy ukazujących modelowy sposób realizacji procedury wczesnego 
rozpoznania problemów alkoholowych pacjentów i interwencji lekarskiej wobec osób 
spożywających alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych 

 
a) Cel zadania: przygotowanie filmu edukacyjnego dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich 

uniwersytetów medycznych, prezentujących 5 modelowych rozmów z pacjentami w ramach 
procedury wczesnego rozpoznania wzorów spożywania alkoholu (testem AUDIT) i prowadzenia 
przez lekarzy interwencji w sytuacji, gdy: 

1. Pacjent/ka pije alkohol szkodliwie (wizyta w podstawowej opiece zdrowotnej). 
2. Pacjent/ka jest uzależniony/a od alkoholu (wizyta lekarza POZ w domu pacjenta). 
3. Pacjent/ka pije alkohol szkodliwie (rozmowa na oddziale ratunkowym, przyjęcie po wypadku 

pod wpływem alkoholu). 
4. Pacjent/ka pije szkodliwie (rozmowa na oddziale wewnętrznym - złe wyniki badań). 
5. Pacjent/ka jest uzależniony/a (rozmowa w gabinecie psychiatrycznym). 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): lekarze różnych specjalności oraz studenci 

medycyny wydziałów lekarskich. 
d) Opis zadania: lekarze mogą mieć duży wpływ na zmianę sposobu spożywania alkoholu przez ich 

pacjentów o ile będą angażować się w rozpoznawanie wzorów spożywania alkoholu przez 
pacjentów oraz motywowanie ich do poprawy wzoru picia. Procedura wczesnego 
rozpoznawania problemów alkoholowych pacjentów przez lekarzy i podejmowania interwencji 
wobec osób pijących alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych (WRKI) jest mało znana 
lekarzom. Nie jest ona przedmiotem studiów medycznych i kształcenia podyplomowego. 

 
W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
1. Przygotowanie scenariuszy pięciu instruktażowych rozmów prowadzonych przez lekarzy 

w sytuacjach opisanych w pkt. a. Każdy scenariusz powinien być napisany przez lekarza 
znającego procedurę WRKI (lekarz posiadający zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie 
WRKI) i terapeutę motywującego (osobę posiadającą certyfikat terapeuty motywującego i 
znająca procedurę WRKI). Rozmowy powinny być zgodne z wytycznymi „Europejskiego 
projektu w podstawowej opiece zdrowotnej dotyczącego alkoholu (PHEPA)” oraz z metodą 
dialogu motywującego. Każda rozmowa nie powinna być krótsza niż ok. 15 min. nagrania 
i nie powinna przekraczać 25 min. nagrania (bez uwzględnienia czasu komentarzy). 
Scenariusze, poza dialogami, powinny także zawierać komentarze lektora, wyjaśniające 
ważne momenty w przebiegu procedury oraz w przebiegu relacji z pacjentem. Scenariusze 
powinny być zrecenzowane przez specjalistę posiadającego tytuł co najmniej dr nauk 
medycznych oraz przez superwizora dialogu motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii 
Motywującej - osoby znające procedurę WRKI. 

2. Sfilmowanie rozmów, nagranie komentarzy oraz montaż materiałów filmowych 
i komentarzy. 

3. Wykonanie projektu okładki płyty i naklejek na płytę. 
4. Wytłoczenie 30 tys. egzemplarzy płyty oraz wydrukowanie naklejek i papierowych okładek. 
5. Dystrybucja nagranego filmu do lekarzy różnych specjalności (min. 3.000 osób) i wszystkich 

uczelni medycznych (wydziały lekarskie). 
 

Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− nazwisk/a autora/ów scenariuszy oraz ich doświadczenia zawodowego, również w 

stosowaniu procedury WRKI (lekarz) i w dialogu motywującym (osoba nie będąca 
lekarzem), 

− wstępnego projektu scenariuszy i komentarzy, 
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− wstępnego projektu linii graficznej filmu, okładki oraz naklejki na płytę, 
− projektu dystrybucji filmu. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zrealizowaniu zadania oczekuje się 

przedłożenia plików z ukończonymi filmami, raportu z realizacji zadania, w tym listy odbiorców, 
którym wysłano płytę wraz z liczbą wysłanych płyt. Końcowe wersje materiałów powinny być 
wytłoczone w formatach umożliwiających odtworzenie nagranych płyt w powszechnie 
dostępnych na rynku odtwarzaczach w jakości HD. 

 
 

Zadanie 6/3.1.1.4/18/DEA: Przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych nt. szkód 
wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży 

 
a) Cel zadania: Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy 

rozwój dziecka w życiu płodowym oraz edukacja w tym temacie. 
b) Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): kobiety w wieku rozrodczym oraz ogół 

społeczeństwa. 
d) Opis zadania: Zadanie dotyczy rozpowszechniania wiedzy dotyczącej szkodliwego wpływu 

alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym oraz edukacja w tym temacie ogółu 
społeczeństwa pod hasłem - Ciąża bez Alkoholu. Od podmiotu realizującego zadanie oczekuje się 
przygotowania projektu prowadzenia działań edukacyjnych w mediach społecznościowych. 
Proponowane działania edukacyjne powinny obejmować m.in. krótkie wywiady ze specjalistami. 
Przy przygotowywaniu materiałów edukacyjnych wsparciem merytorycznym dla podmiotu 
realizującego zadanie, będzie PARPA.  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− - projektu prowadzenia działań edukacyjnych w mediach społecznościowych; 
− wykaz proponowanych mediów społecznościowych); 
− proponowane działania edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców (np. kobiet 

w wieku rozrodczym; kobiet będących w ciąży bądź ją planujących; ogółu społeczeństwa); 
− - przygotowania propozycji graficznej materiałów edukacyjnych, 
− nazwiska co najmniej 2 proponowanych recenzentów wraz z ich dorobkiem w zakresie FASD, 
− propozycję ewaluacji zasięgu i odbioru materiałów edukacyjnych przez grupę docelową. 
PARPA udostępni logo Ciąża bez Alkoholu. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator złoży 

szczegółowy raport z realizacji zadania zawierający informacje z badań ewaluacyjnych, wskazując 
najbardziej adekwatne i angażujące grupę docelową formy przekazu i edukacji w zakresie 
tematu zadania. 
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Zadanie 8/3.1.2.2/18/DPL: Konferencja dla dyżurnych telefonów zaufania i punktów 

konsultacyjnych  
 
a) Cel zadania:  

− podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób mających pierwszy kontakt z osobami 
potrzebującymi pomocy w szczególności pracujących w telefonach zaufania i punktach 
konsultacyjnych,  

− podnoszenie jakości i efektywności interwencji i rozmów realizowanych z klientami, 
− wsparcie dla osób mających pierwszy kontakt z osobami potrzebującymi pomocy 

w szczególności pracujących w punktach konsultacyjnych i telefonach zaufania w zakresie 
radzenia sobie długotrwałym stresem i wypaleniem zawodowym.  

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 września 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): bezpośrednimi adresatami działań są osoby 

pomagające pracujące w punktach konsultacyjnych i telefonach zaufania na terenie kraju. 
d) Opis zadania: 

W polskim systemie rozwiazywania problemów alkoholowych ważna role pełnią punkty 
informacyjno – konsultacyjne. W Polsce jest ich prawie 2300.  
Przedmiotem zadania jest przygotowanie merytoryczne i organizacja dwudniowej konferencji. 
Dominującą formą konferencji powinny być zajęcia warsztatowe wzbogacone o wykłady i/lub 
seminaria. Minimalna liczba uczestników – 80 osób. 
Konferencja powinna trwać dwa dni i obejmować minimum 14 godzin dydaktycznych, w tym 
min. 8 godzin dydaktycznych warsztatów (harmonogram musi obejmować m.in. liczbę 
zaplanowanych warsztatów oraz wykładów i/lub seminariów).  
Wykłady i/lub seminaria oraz warsztaty muszą być prowadzone przez osoby posiadające 
doświadczenie i kwalifikacje w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć. W ramach szkolenia 
wykłady i noclegi muszą być zorganizowane w miejscu, zapewniającym odpowiednie warunki 
szkolenia i zakwaterowania, a także dobry dojazd.  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− projektu zarysu merytorycznego programu konferencji (zakres tematyczny wykładów, 

seminariów, warsztatów oraz planowany czas ich trwania),  
− propozycji nazwisk 3 wiodących wykładowców, wraz z opisem ich dorobku dydaktycznego 

i/lub naukowego w zakresie prowadzenia proponowanych zajęć, 
− sposobu rekrutacji uczestników przy założeniu, że konferencja ma wymiar ogólnopolski,  
− sposobu ewaluacji konferencji uwzględniającej ocenę poszczególnych zajęć i organizatorów,  
− propozycji materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 

warsztatów, wykładów i/lub seminariów. 
 

W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− rekrutacji uczestników konferencji, 
− zapewnienia noclegów dla uczestników (pokoje dwuosobowe z łazienkami) i wykładowców 

(pokoje jednoosobowe z łazienkami), 
− zapewnienia wyżywienia dla uczestników i wykładowców (śniadania, obiady, kolacje, 

przerwy kawowe ciągłe – uzupełniane na bieżąco), 
− zapewnienia sal do organizacji konferencji, 
− zapewnienia sprzętu multimedialnego, 
− zapewnienia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w tym konspektu, 
− przygotowania i druku zaświadczeń dla uczestników szkolenia, podpisanych także przez 

Dyrektora PARPA. 
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W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Oczekiwane rezultaty:  
Po zakończeniu Konferencji oczekuje się przedłożenia szczegółowego raportu z realizacji 
zadania zawierającego opis wszystkich podjętych działań zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i kosztorysem, w tym:  

− programu konferencji wraz z opisem założeń,  
− wszelkich materiałów powstałych przy realizacji projektu, konspekty/scenariusze/opisy 

warsztatów, wystąpienia lub ich abstrakty, 
− wyniki ewaluacji konferencji, 
− listę obecności uczestników konferencji. 

 
 

Zadanie 9/3.1.2.2/18/DRM: Konferencja dla przedstawicieli ochrony zdrowia nt. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 
a) Cel zadania: przeprowadzenie dwudniowej konferencji nt. zjawiska przemocy w rodzinie dla 

przedstawicieli ochrony zdrowia oraz studenci ostatnich dwóch lat studiów medycznych. 
b) Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.  
c) Określenie adresata zadania: przedstawiciele ochrony zdrowia w tym m.in. lekarze pielęgniarki, 

ratownicy medyczni. 
d) Opis zadania: Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowej konferencji edukacyjnej dla 

minimum 100 osób - przedstawicieli zawodów medycznych i studentów ostatnich lat studiów 
medycznych nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas konferencji odbędą się wykłady 
nt. zjawiska przemocy w rodzinie, psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, realizacji procedury "Niebieskie Karty" i zadań przedstawicieli ochrony 
zdrowia wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zajęcia 
warsztatowe (min. 5 godzin dydaktycznych) nt. podejmowania interwencji w sytuacji 
podejrzenia przemocy w rodzinie. Konferencja powinna odbyć się w miejscu z dogodnym 
połączeniem komunikacyjnym, w standardzie 3 gwiazdkowym. Uczestnicy otrzymają punkty 
edukacyjne związane z rozwojem zawodowym (z uwzględnieniem specyfiki grupy zawodowej). 

 
W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− rekrutacji uczestników konferencji, 
− zapewnienia noclegów dla uczestników (pokoje dwuosobowe z łazienkami) i wykładowców 

(pokoje jednoosobowe z łazienkami), 
− zapewnienia wyżywienia dla uczestników i wykładowców (śniadania, obiady, kolacje, przerwy 

kawowe ciągłe – uzupełniane na bieżąco), 
− zapewnienia sal do organizacji konferencji, 
− zapewnienia sprzętu multimedialnego, 
− zapewnienia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, 
− przygotowania i druku zaświadczeń dla uczestników konferencji, podpisanych także przez 

Dyrektora PARPA. 
 

Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− projektu zarysu merytorycznego programu konferencji (zakres tematyczny wykładów 

i warsztatów oraz planowany czas ich trwania),  
− propozycji nazwisk 5 wiodących osób prowadzących zajęcia wraz z opisem ich dorobku 

w zakresie omawianych przez nich tematów, 
− sposobu rekrutacji uczestników,  
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− propozycji materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 
wykładów, seminariów i warsztatów. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Oczekiwane rezultaty: 
− zorganizowanie konferencji dla min 100 przedstawicieli ochrony zdrowia, 
− dostarczenie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie jej przeciwdziałania i zadań ochrony 

zdrowia w tym zakresie, 
− przekazanie uczestnikom konferencji materiałów edukacyjnych, 
− raport z przeprowadzonych działań. 

 
 

Zadanie 10/3.1.2.2/18/DRM: Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 
a) Cel zadania: Zapewnienie profesjonalistom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie dostępu do superwizji. 
b) Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.  
c) Określenie adresata zadania: profesjonaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie w środowiskach lokalnych - w szczególności w grupach roboczych ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

d) Opis zadania: W podnoszeniu kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie niezwykle ważna jest superwizja. Obecnie dostęp do superwizji jest 
niewystarczający. Zadanie obejmuje prowadzenie superwizji grupowej dla min. 6 max. 10 osób 
w jednej w grupie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  Grupa superwizyjna 
powinna być interdyscyplinarna i składać się przede wszystkim z przedstawicieli grup roboczych 
(min. po dwie osoby z grupy). 
Superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinien posiadać: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie znajdujące zastosowanie w pracy związanej 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

2.  Co najmniej 10 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym.  

3. Ukończone szkolenia nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze min 200 godzin 
dydaktycznych. 

4. Udokumentowane doświadczenie własnej superwizji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  - w trybie indywidualnym i grupowym -odbytej w wymiarze minimum 100 godzin, 
z tego 50 godzin w ciągu ostatnich 3 lat.  

5. Doświadczenie w zakresie superwizowania, w formule indywidualnej i grupowej w wymiarze 
minimum 60 godzin w tym minimum 10 godzin superwizji indywidualnej. 

6. Rekomendacje co najmniej 2 placówek zajmujących się problematyką przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w których dana osoba prowadziła działalność superwizyjną. 

7. Certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – np. przyznawany 
przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Pożądane jest prowadzenie dodatkowej aktywności w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie: w szczególności w postaci własnych publikacji, działalności szkoleniowo-edukacyjnej 
i eksperckiej, posiadanie wyróżnień, nagród, zaświadczeń itp. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− planu superwizji w tym m.in. zarys jej organizacji, łączny czas superwizji, czas trwania 

jednej sesji superwizyjnej, częstotliwość spotkań grupy superwizyjnej,  
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− proponowanego nazwiska/nazwisk superwizora i opis jego/ich kompetencji, 
− sposobu rekrutacji uczestników, 
− sposobu ewaluacji wraz z ocena superwizji i warunków jej prowadzenia. 

 
Dopuszczalne jest wybranie w procedurze konkursowej więcej niż jednego realizatora zadania. 

 
e) Oczekiwane rezultaty: 

− możliwość poddania superwizji pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
− raport z przeprowadzonych działań. 

 
 

Zadanie 11/3.1.2.2/18/DLO: Zorganizowanie szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów, 
w zakresie rozpoznawania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, funkcjonowania 
rodziny z problemem alkoholowym, w tym dzieci, współwystępowania zaburzeń 
psychicznych razem z uzależnieniem oraz możliwości pomocy  

 
a) Cel zadania: Zwiększenie, u psychologów i psychoterapeutów pracujących poza systemem 

lecznictwa odwykowego, umiejętności rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i picia 
szkodliwego, rozumienia funkcjonowania członków rodziny z problemem alkoholowym oraz 
wiedzy na temat pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami 
ich rodzin, u których występują zaburzenia emocjonalne i problemy osobiste.  

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): psycholodzy i psychoterapeuci pracujący poza 

systemem lecznictwa odwykowego.  
d) Opis zadania: Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla wyżej 

wskazanych grup. Program szkolenia ma obejmować minimum 60 godzin dydaktycznych (1 godz. 
– 45 minut), w trakcie 2-3 sesji szkoleniowych. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają 
zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora oraz przez dyrektora PARPA. 
Realizator zapewnia uczestnikom noclegi w pokojach 2 osobowych dla uczestników 
i jednoosobowych dla wykładowców i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe zawierające 
program szkolenia, konspekty do wykładów, notes z długopisem oraz minimum dwie publikacje 
książkowe dotyczące tematu szkolenia. Szkolenie ma się odbyć w miejscu dogodnym ze względu 
na połączenie komunikacyjne. Podmiot realizujący szkolenie przeprowadzi ewaluację szkolenia 
w formie ankiety oceniającej wszystkie zrealizowane zajęcia oraz organizację szkolenia. Ankiety 
wraz z raportem zostaną przekazane do PARPA. Minimalna łączna liczba osób biorących udział 
w szkoleniu wynosi 100 osób. Możliwa jest realizacja szkolenia w 2 edycjach (każda dla min. 50 
osób).  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− projektu zarysu merytorycznego programu szkolenia (zakres tematyczny wykładów, 

seminariów, warsztatów oraz planowany czas ich trwania),  
− propozycji nazwisk 4 wiodących wykładowców, wraz z opisem ich dorobku w zakresie 

tematyki szkolenia, 
− sposobu rekrutacji uczestników przy założeniu, że szkolenie ma wymiar ogólnopolski i jest 

adresowana do osób pracujących poza systemem lecznictwa uzależnienia od alkoholu, 
− opisu sposobu ewaluacji szkolenia,  
− propozycji materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 

wykładów, seminariów i warsztatów. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 



Strona 12 z 51 
 

e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Realizator po zakończeniu projektu przedstawi 
raport z realizacji zadania wraz z podpisanymi listami obecności uczestników szkolenia oraz 
wyniki badań ewaluacyjnych, zawierające wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji 
zaproponowanego programu szkolenia dla tej grupy odbiorców.  

 
 

Zadanie 12/3.1.2.2./18/DPL: Organizacja trzydniowej konferencji dla przedstawicieli samorządów 
gminnych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 
swoich społecznościach lokalnych   

 
a) Cel zadania: podniesienie jakości i efektywności działań podejmowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Członkowie gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, Pełnomocnicy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, koordynatorzy gminnych programów.    

d) Opis zadania: Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do 
gmin należy obowiązek realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Celem nadrzędnym konferencji jest poprawa jakości działań podejmowanych 
przez gminy w ramach gminnych programów oraz innych zadań związanych z problematyką 
alkoholową.  
Przedmiotem zadania jest zorganizowanie trzydniowej konferencji dla członków gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz koordynatorów gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
Minimalna liczba uczestników – 100 osób. 
Konferencja powinna odbywać się w formie wykładowo – warsztatowej/seminaryjnej i ma być 
zorganizowana w standardzie co najmniej trzygwiazdkowego hotelu. Zakwaterowanie w 
pokojach 2 osobowych dla uczestników i jednoosobowych dla wykładowców. Realizator 
zapewnia uczestnikom wyżywienie (śniadanie, dwa obiady, kolację oraz trzy przerwy kawowe). 
Podmiot realizujący zapewnia także materiały konferencyjne zawierające program konferencji, 
konspekty do wykładów, notes z długopisem oraz minimum dwie publikacje książkowe 
dotyczące tematów omawianych na konferencji. Wykłady i noclegi muszą być zorganizowane w 
jednym miejscu gwarantującym odpowiednie warunki szkolenia i zakwaterowania, a także dobry 
dojazd z terenu całej Polski oraz z dworca do hotelu.  Konferencja obejmie minimum 22 godz. 
dydaktyczne (1 godz. – 45 minut) W ramach wykładów uczestnicy dowiedzą się jak poprawić 
jakość prowadzanych działań w ramach gminnych programów oraz jakie są aktualne wyzwania 
w zakresie lokalnej i ogólnopolskiej polityce wobec alkoholu. Jednym z tematów zajęć 
(wykładów i/lub warsztatów/seminariów będzie poprawa jakości działań profilaktycznych 
prowadzonych przez gminy oraz Prezentacja Systemu Rekomendacji Programów 
Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Realizator zagwarantuje w programie 
konferencji 3 godz. dydaktyczne na wystąpienia przedstawicieli PARPA (nieodpłatne). Jeden 
z prezentowanych przez przedstawicieli PARPA tematów będzie dotyczył realizacji gminnych 
programów w kontekście Narodowego Programu Zdrowia.  
Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane 
przez realizatora oraz przez dyrektora PARPA. Konferencja ma się odbyć w miejscu dogodnym ze 
względu na połączenie komunikacyjne. Podmiot realizujący przeprowadzi ewaluację szkolenia 
w formie ankiety. Ankiety wraz z raportem zostaną przekazane do PARPA.  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
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− projektu zarysu merytorycznego programu konferencji (zakres tematyczny wykładów, 
seminariów, warsztatów oraz planowany czas ich trwania),  

− propozycję 3 wiodących wykładowców prowadzących poszczególne zajęcia wraz z opisem 
ich dorobku dydaktycznego w danym zakresie. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby 
posiadające doświadczenie w realizacji działań związanych z omawianym tematem, 

− sposobu ewaluacji konferencji uwzględniającej ocenę poszczególnych zajęć i organizatorów,  
− propozycji materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 

zajęć.  
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Realizator po zakończeniu projektu przedstawi 

raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wynikami badań 
ewaluacyjnych. Po zakończeniu konferencji oczekuje się przedłożenia wszelkich materiałów 
powstałych przy realizacji projektu, w tym prezentacje, wystąpienia lub ich abstrakty. 

 
 

Zadanie 13/3.1.2.2/18/DPL: Konferencja dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na temat 
realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi przez samorządy lokalne  

 
a) Cel zadania:  

− udzielanie merytorycznej pomocy samorządom w zakresie kształtowania lokalnej polityki 
dotyczącej realizacji zdań zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− wskazanie na istotną rolę władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki 
dotyczącej realizacji zdań zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− przekazanie informacji dotyczących skutecznych sposobów realizacji zadań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych osobom odpowiedzialnym za 
działania w środowisku lokalnym 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): bezpośrednimi adresatami działań są wójtowie, 

burmistrzowie i prezydenci miast.  
d) Opis zadania: W polskim systemie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

niezmiernie ważną rolę pełnią wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, w gestii których jest 
realizacja działań z obszaru profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Od ich 
zaangażowania i zrozumienia dla skutków stanowionego prawa jak i znajomości obowiązujących 
i możliwych rozwiązań zależy m.in. ilość i jakość działań podejmowanych w ramach gminnych 
programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.  
Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji dla wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast. Konferencja powinna być zorganizowany w standardzie co najmniej 
trzygwiazdkowego hotelu. Zakwaterowanie w pokojach jedno lub dwuosobowych dla 
uczestników i jednoosobowych dla wykładowców. Realizator zapewnia uczestnikom wyżywienie 
(śniadanie, obiad, kolację oraz przerwy kawowe). Podmiot realizujący zapewnia także materiały 
konferencyjne zawierające program konferencji, konspekty do wykładów, notes z długopisem 
oraz publikacje książkowe dotyczące tematów omawianych na konferencji. Program ma 
obejmować problematykę dotyczącą zasad usytuowania punktów sprzedaży, ograniczenia liczby 
punktów sprzedaży, orzecznictwa, realizowania i finansowania gminnego programu. W trakcie 
konferencji należy zaplanować czas na dyskusje i wymianę opinii uczestników. Konferencja 
obejmie minimum 8 godzin dydaktycznych (1 godz. – 45 minut). Na zakończenie konferencji 
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uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora oraz przez 
dyrektora PARPA. Realizator zadania powinien zapewnić możliwość merytorycznego udziału 
przedstawicieli PARPA i/lub wskazanych przez PARPA ekspertów w dyskusji i wykładach 
z zastrzeżeniem, że ich udział nie będzie uwzględniony w preliminarzu kosztów zadania.   
Konferencja ma się odbyć w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. 
Podmiot realizujący przeprowadzi ewaluację szkolenia. Minimalna liczba osób biorących udział w 
konferencji wynosi 150 osób.  
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− Koncepcji konferencji obejmującej zakres merytoryczny omawianych tematów (zakres 

tematyczny wykładów, seminariów, oraz planowany czas ich trwania),  
− programu konferencji, sposobu realizacji (miejsce, czas trwania), 
− propozycji nazwisk co najmniej 3 wiodących wykładowców, wraz z opisem ich dorobku 

w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 
realizowanych przez samorząd lokalny w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− sposobu rekrutacji uczestników przy założeniu, że konferencja ma wymiar ogólnopolski,  
− sposobu ewaluacji konferencji uwzględniającej ocenę poszczególnych zajęć i organizatorów,  
− propozycji materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 

wykładów, seminariów. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu projektu przedstawi raport z realizacji zadania 

wraz z listą obecności uczestników oraz wynikami badań ewaluacyjnych zawierających oceną 
wszystkich prowadzących zajęcia i organizację szkolenia.  

f) Dodatkowe kryteria formalne. Realizatorem zadania może być tylko podmiot zrzeszający 
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w Polsce. 

 
 

Zadanie 14/3.1.2.2/18/DPL: Przygotowanie i dystrybucja publikacji (forma gazety lub broszury) 
zaadresowanej do radnych w samorządach gminnych omawiająca zadania własne 
gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

 
a) Cel zadania:  

− udzielanie merytorycznej pomocy samorządom w zakresie kształtowania lokalnej polityki 
dotyczącej realizacji zdań zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− wskazanie na istotną rolę władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki 
dotyczącej realizacji zdań zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− przekazanie informacji dotyczących skutecznych sposobów realizacji zadań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych osobom odpowiedzialnym za 
działania w środowisku lokalnym. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 września 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): bezpośrednimi adresatami działań są radni 

w samorządach gminnych w całej Polsce.  
d) Opis zadania: W polskim systemie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

niezmiernie ważną rolę pełnią przedstawiciele samorządów lokalnych. Radni głosując nad 
uchwałą zawierającą zapisy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych czy ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu decydują o realizacji zadań 
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obejmujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Publikacja ma stanowić 
kompendium wiedzy dotyczącej m.in. sprawdzonych i skutecznych sposobów realizacji zadań 
a także wskazywać rolę i wagę podejmowanych decyzji na postrzeganie skuteczności działań 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ma zachęcać do podejmowania 
i realizacji działań o potwierdzonej naukowo skuteczności.   
Przedmiotem zadania jest przygotowanie publikacji informacyjnej na temat zadań jakie realizuje 
samorząd gminny w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w nakładzie 
nie mniejszym niż 50 tyś. egzemplarzy jej wydruk i dystrybucja do radnych wszystkich gmin 
w Polsce. Publikacja ma być wydana w formie gazety lub broszury i dodatkowo udostępniona 
PARPA w formie elektronicznej (w formatach: pdf, MOBI oraz ePUB). W przypadku broszury 
publikacja nie może być mniejsza niż 20 stron w formacie A5. W przypadku formy gazetowej, 
teksty merytoryczne mają stanowić ponad 60% całości publikacji.  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− propozycję treści publikacji (zakresu tematycznego poszczególnych rozdziałów/tytułów) 

zgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.2016.487 ze zm.), Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz 
Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 2016 r. lub 2017 r., 

− koncepcji formy publikacji z uwzględnieniem specyfiki tematu i grupy odbiorców,  
− przedłożenia opisu projektu graficznego, 
− przedłożenia opisu technicznego publikacji (format, jakość i grubość papieru, ilość kolorów, 

liczba stron inne ważne informacje techniczne ze względu na realizacje projektu), 
− propozycji osoby recenzenta treści merytorycznych publikacji, wraz z opisem dorobku 

w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 
realizowanych przez samorząd lokalny w oparciu o zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− sposobu dystrybucji publikacji uwzgledniającego dotarcie do radnych wszystkich gmin 
w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania wielkości miejscowości w Polsce.  
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Oczekiwane rezultaty:  
− Wysłanie materiałów do radnych we wszystkich gminach w Polsce, 
− przedłożenie wszelkich materiałów powstałych przy realizacji projektu (w tym wersji 

elektronicznych),  
− raport z realizacji zadania zawierającego opis wszystkich podjętych działań zgodnie 

z przyjętym harmonogramem i kosztorysem oraz informacją o liczbie publikacji przekazanych 
do poszczególnych gmin,  

− przekazanie do PARPA 3 tysięcy egzemplarzy publikacji.  
 

 
Zadanie 15/3.1.2.3/18/DLO: Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od 

alkoholu i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia 
uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów) 

 
a) Cel zadania: Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników placówek leczenia 

uzależnienia od alkoholu, zwłaszcza terapeutów, jak również innych profesjonalistów 
pomagających osobom z zaburzeniami wynikającymi z używania alkoholu i członkom ich rodzin. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.  
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c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pracownicy placówek leczenia uzależnienia od 
alkoholu, przede wszystkim specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktorzy oraz osoby będące 
w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów 
terapii uzależnień, jak również lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci oraz inni profesjonaliści 
pomagający osobom z zaburzeniami wynikającymi z używania alkoholu i członkom ich rodzin. 

d) Opis zadania: Rozwijająca się dynamicznie wiedza z zakresu psychiatrii, psychologii, 
psychoterapii i leczenia uzależnień wymaga nieustannego doskonalenia zawodowego osób 
wykonujących świadczenia w placówkach leczenia uzależnień. W ramach zadania planowane jest 
wydawanie czasopisma adresowanego do tych grup zawodowych:  
− Zakres tematyczny - w piśmie powinny ukazywać się materiały dotyczące teorii i praktyki 

klinicznej z obszaru zaburzeń wynikających z używania alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych oraz zaburzeń członków rodzin będących następstwem nadużywania 
alkoholu przez osoby bliskie, prezentacje programów terapeutycznych mających dowiedzioną 
skuteczność, doświadczeń terapeutów, nowych trendów i koncepcji, jak również dobrych 
praktyk, ważnych wydarzeń, interesujących poglądów. Czasopismo powinno prezentować 
również zmiany prawne z zakresu leczenia uzależnień oraz ważne tendencje w polityce 
zdrowotnej państwa, mające zastosowanie w leczeniu osób pijących szkodliwie oraz 
uzależnionych i ich rodzin,  

− minimalna objętość tekstu merytorycznego – 4,5 arkusza wydawniczego,  
− minimalna objętość materiału ilustracyjnego – 10% zeszytu, 
− minimalna częstotliwość ukazywania się: co najmniej raz na 2 miesiące, w przypadku 

miesięcznika dopuszcza się możliwość wydania jednego numeru podwójnego w skali roku, 
− minimalny nakład: 3000 egzemplarzy, 
− druk offsetowy. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− projektu zawartości merytorycznej uwzględniającego propozycje działów czasopisma, 

poruszanych tematów, 
− listy odbiorców i wstępnego planu dystrybucji czasopisma, 
− wstępnego planu działań promocyjnych (sposobów dotarcia do odbiorców), 
− w przypadku pism, które już się ukazują – trzech ostatnich numerów czasopisma, 

a w przypadku pism nowych, należy załączyć projekt zawartości merytorycznej trzech 
pierwszych numerów czasopisma oraz projekt grafiki okładki i środków.  

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): wydanie w latach 2018-2020 takiej liczby 

numerów czasopisma, która będzie adekwatna do planowanej częstotliwości ukazywania się 
czasopisma. Corocznego raportu zawierającego informacje dotyczące wysyłki każdego numeru 
do odbiorców z przedstawionej i wynegocjowanej z PARPA listy adresowej oraz listy adresowej 
zaproponowanej przez wnioskodawcy. 
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Zadanie 16/3.1.2.3/18/DLO: Organizacja szkolenia dla specjalistów psychoterapii uzależnień, 

psychologów, psychoterapeutów, zwłaszcza posiadających certyfikaty specjalistów 
psychoterapii uzależnień PARPA lub będących w okresie nabywania kwalifikacji 
zawodowych, w rozpoznawaniu i udzielaniu profesjonalnej pomocy w zakresie zaburzeń 
emocjonalnych i problemów osobistych u osób uzależnionych i członków ich rodzin 
(etap dalszego zdrowienia i rozwoju osobistego) 

 
a) Cel zadania: Zwiększenie umiejętności specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, 

psychoterapeutów lub osób będących w okresie nabywania kwalifikacji zawodowych w pracy 
psychoterapeutycznej z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami osobistymi pacjentów 
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu (osób uzależnionych i członków ich rodzin). 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): specjaliści psychoterapii uzależnień, 

psychologowie, psychoterapeuci lub osoby będące w okresie nabywania kwalifikacji 
zawodowych w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień, w szczególności zatrudnieni w 
placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu. 

d) Opis zadania: Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla wyżej 
wskazanych grup. Program szkolenia ma obejmować 100-120 godzin dydaktycznych (1 godz. – 
45 minut), w trakcie kilkudniowych sesji szkoleniowych.  
Realizator zapewni zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych dla uczestników 
i jednoosobowych dla wykładowców. Realizator zapewnia uczestnikom wyżywienie oraz 
materiały konferencyjne zawierające program konferencji, konspekty do wykładów, notes 
z długopisem oraz minimum trzy publikacje książkowe dotyczące tematu szkolenia.  
Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane 
przez realizatora oraz przez dyrektora PARPA. Konferencja ma się odbyć w miejscu dogodnym ze 
względu na połączenie komunikacyjne. Podmiot realizujący przeprowadzi ewaluacji szkolenia w 
formie ankiety. Ankiety wraz z raportem zostaną przekazane do PARPA. Minimalna łączna liczba 
osób biorących udział w szkoleniu wynosi 100 osób. Możliwa realizacja szkolenia w dwóch 
edycjach (każda po min. 50 osób).  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− projektu zarysu merytorycznego programu szkolenia (zakres tematyczny wykładów, 

seminariów, warsztatów oraz planowany czas ich trwania),  
− propozycji nazwisk 4 wiodących wykładowców, wraz z opisem ich dorobku dydaktycznego w 

zakresie tematyki szkolenia,  
− sposobu rekrutacji uczestników przy założeniu, że szkolenie ma wymiar ogólnopolski i jest 

adresowane w pierwszej kolejności do osób pracujących w placówkach leczenia uzależnienia 
od alkoholu, 

− opisu sposobu ewaluacji szkolenia,  
− propozycji materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 

wykładów, seminariów i warsztatów. 
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Realizator po zakończeniu projektu przedstawi 

raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników zawierającą informacje o ich 
przynależności do jednej ze wskazanych grup zawodowych oraz o ich aktualnym miejscu pracy, 
jak również wyniki badań ewaluacyjnych zawierających pogłębioną ocenę wszystkich 
zrealizowanych zajęć, organizację szkolenia oraz wnioski i rekomendacje wynikające z przebiegu 
zrealizowanego szkolenia.  
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Zadanie 17/3.1.2.4/18/DRM: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących 
nowych realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach 
systemu rekomendacji, adresowanych do uczniów. 

 
a) Cel zadania: poszerzenie oferty (zwiększenie liczby realizatorów) programów profilaktycznych 

z obszaru profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, rekomendowanych w ramach Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.  

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): nauczyciele, wychowawcy, realizatorzy programów 

profilaktycznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.  
d) Opis zadania: Przeprowadzenie szkolenia dla nowych realizatorów programów profilaktycznych 

z obszaru profilaktyki uniwersalnej lub wskazującej lub selektywnej adresowanych do uczniów, 
rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego. Zakres zadania obejmuje: przeprowadzenie naboru uczestników, przygotowanie 
materiałów szkoleniowych, realizację szkolenia, przeprowadzenie ewaluacji. W przypadku szkoleń 
trwających dłużej niż jeden dzień, realizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników. 
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− opisu programu/programów z wykazu programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki 

uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, do którego będą przygotowywani 
nowi realizatorzy, 

− zarysu programu szkolenia, sposób realizacji (miejsce, czas trwania),  
− nazwisk osób prowadzących, ich kompetencji, 
− sposobu rekrutacji uczestników oraz zasięg terytorialny szkolenia, 
− wielkości grupy/grup objętych szkoleniem/szkoleniami, 
− opisu sposobu ewaluacji uwzględniającego ocenę merytoryczną zajęć jak i organizację szkolenia.  

 
Wnioskodawca zadania gwarantuje, iż szkolenie będzie prowadzone przez osoby uprawnione do 
szkolenia realizatorów w ramach wybranego przez siebie programu/programów, a uczestnicy na 
zakończenie szkolenia otrzymają zaświadczenia uprawniające ich do realizacji programu.  
 
W ramach realizacji zadania, istnieje możliwość pokrycia kosztów noclegów i wyżywienia uczestników 
szkoleń.  
Minimalna grupa biorąca udział w szkoleniu: 15 osób. 
 
Jeżeli w programie wymagane do jego realizacji jest wyposażenie realizatora w materiały, oferta musi 
uwzględniać ich przekazanie w ramach szkolenia. 
 
Dopuszczalne jest wybranie w procedurze konkursowej więcej niż jednego realizatora zadania.  
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator składa 

szczegółowy raport z realizacji zadania wraz z ankietami ewaluacyjnymi uczestników oraz listą 
uczestników i placówek/miejsc w jakich pracują.  
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Zadanie 18/3.1.2.4/18/DRM: Szkolenia dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin 

z problemem alkoholowym 
  
a) Cel zadania: podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego i innych miejscach świadczących pomoc 
dzieciom z grupy ryzyka. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 roku. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy świetlic 

socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i innych miejsc pomocy dla dzieci z grupy 
ryzyka oraz osoby przygotowujące się do takiej pracy, w tym studenci studiów magisterskich. 

d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 
cyklu szkoleń obejmującego następujące zagadnienia merytoryczne: 
− Moduł I : Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka. 
− Moduł II: Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia. 
− Moduł III: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania. 

Zadaniem realizatora będzie: 
− przygotowanie programów edukacyjnych w zakresie poszczególnych modułów, 

obejmujących po min. 20 godz. zajęć wykładowo-warsztatowych (1 godz. dydaktyczna 
wynosi 45 min.), podczas których uczestnicy będą mogli nabywać i ćwiczyć umiejętności 
niezbędne w pracy z dziećmi/młodzieżą), 

− zebranie kadry szkoleniowej kompetentnej do realizacji poszczególnych modułów 
szkoleniowych. Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby z doświadczeniem 
szkoleniowym, praktyków w zakresie omawianych zagadnień edukacyjnych, 

− organizacja szkoleń. Łącznie we wszystkich szkoleniach ma uczestniczyć min. 210 osób - po 
ok. 70 osób na każdy moduł. W jednej grupie warsztatowej powinno uczestniczyć 15-20 
osób. W przypadku większego zainteresowania którymś z tematów, liczba jego uczestników 
może się zwiększyć, kosztem zmniejszenia liczby uczestników innego modułu, jednak 
zmiany te nie powinny przekroczyć 30%. Jedna osoba może wziąć udział dowolnie w 
jednym, dwóch lub wszystkich trzech modułach szkoleniowych. Jeżeli jedna osoba zgłasza 
się np.: na dwa moduły, wówczas jej udział jest liczony jako dwóch uczestników z łącznej 
puli 210.  

 
W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− zapewnienia sal do realizacji szkolenia, 
− zapewnienia sprzętu multimedialnego (komputer, projektor), nagłośnienia, tablic typu Flip-

chart z pisakami, 
− zakwaterowania: 2 noclegi dla uczestników poszczególnych modułów, w pokojach 

dwuosobowych z łazienką oraz w jednoosobowych dla prowadzących, 
− zapewnienia pełnego wyżywienia podczas trwania szkolenia, wraz z przerwami kawowymi,  
− zapewnienia materiałów edukacyjnych zgodnych z tematem szkolenia,  
− przygotowania zaświadczeń o udziale w szkoleniu dla uczestników, 
− ewaluacji szkoleń z oceną poszczególnych zajęć oraz oceną organizacji szkolenia. 

 
Od wnioskodawca wymaga się przedłożenia: 
− sposobu rekrutacji uczestników szkoleń. Uczestnicy szkoleń powinni być rekrutowani 

z terenu całej Polski, 
− opisu sposobu ewaluacji uwzględniającego ocenę merytoryczną zajęć jak i organizację 

szkolenia,  
− proponowanego programu poszczególnych szkoleń wraz z propozycjami nazwisk i opisem 

kompetencji osób prowadzących wykłady i zajęcia warsztatowe. 
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W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu szkoleń podmiot realizujący 

zadanie przedłoży szczegółowy raport z realizacji zadania wraz z podpisaną listą obecności 
uczestników, i wynikami ewaluacji. 

 
 

Zadanie 19/3.1.2.4/18/DRM: Napisanie, wydanie i dystrybucja książki dla nauczycieli z zakresu 
wspierania dzieci z FASD w środowisku szkolnym. 

 

a) Cel zadania: zwiększenie kompetencji nauczycieli i wychowawców poprzez upowszechnianie 
wiedzy na temat rozumienia problemów dzieci z FASD, mechanizmów ich funkcjonowania oraz 
sposobów pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z FASD. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy 

i pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, miejsc pomocy 
dzieciom z FASD oraz biblioteki pedagogiczne, biblioteki wyższych uczelni o kierunkach 
pedagogiczno-psychologicznych. 

d) Opis zadania: W ramach zadania zaplanowane jest stworzenie oraz wydanie książki o tematyce 
dotyczącej pracy z dziećmi dotkniętymi syndromem FASD. Dodatkowo wnioskodawca podejmuje 
się dystrybucji publikacji do możliwie najszerszego grona odbiorców.  
W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− Przygotowania publikacji na temat pracy z dziećmi dotkniętymi syndromem FASD 

skierowanej do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, 
− zagwarantowania redakcji merytorycznej wykonaną przez osobę/osoby z tytułem 

naukowym (min. doktor) posiadającą wiedzę z zakresu FASD, 
− zapewnienia recenzji przygotowanej przez osobę z tytułem naukowym (min. doktor), 

posiadającą wiedzę z zakresu FASD,  
− opracowania projektu graficznego okładki i środków, 
− wykonania składu książki do druku, 
− wydrukowania min. 5000 egz. publikacji, na papierze offset min. 100 g, 
− wykonania wersji publikacji w formacie dostosowanym do czytników elektronicznych e-

book, 
− wykonania wersji publikacji w formacie PDF umożliwiającym umieszczenie jej na 

stronie www.parpa.pl, 
− przygotowania projektu listu – pisma przewodniego, 
− rozesłania książki wraz z pismem przewodnim podpisanym przez Dyrektora PARPA do 

osób/miejsc wskazanych jako grupa docelowa, zgodnie z zaplanowanym sposobem 
dystrybucji, 

− zaplanowania i zrealizowania promocji książki, tak by informacja o publikacji dotarła do 
możliwie szerokiego grona potencjalnych odbiorców, 

− przekazania do PARPA 600 egz. książki, w celu dalszej dystrybucji podczas wydarzeń 
organizowanych przez PARPA. 

 
Wnioskodawca na etapie składania oferty powinien przedstawić: 
− zakres merytoryczny przygotowywanej publikacji, propozycje rozdziałów i ich treści, 
− propozycję autora/autorów wraz z dorobkiem w tworzeniu publikacji popularnonaukowych 

obszarze psychiatrii, psychologii, pedagogiki lub wychowania, 

http://www.parpa.pl/
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− propozycję nazwisk redaktora merytorycznego oraz recenzenta publikacji wraz 
z określeniem dorobku z obszaru pracy z dziećmi z FASD, 

− koncepcję dystrybucji książki uwzględniającą sposób dotarcia do grupy docelowej oraz 
ilościowy podział na poszczególne kategorie odbiorców. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zrealizowaniu zadania oczekuje się 
przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania zawierającej potwierdzenie do kogo została 
wysłana publikacja i w jakiej liczbie egz., wersji publikacji do użytkowania na czytnikach 
elektronicznych (e-bookach) i wersji do ściągnięcia ze strony internetowej. 

 
 

Zadanie 20/3.1.2.4/18/DRM: Organizacja konferencji szkoleniowej w zakresie skutecznych 
strategii profilaktycznych 

 
a) Cel zadania: Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze 

profilaktyki problemowej, upowszechnianie standardów w profilaktyce, promowanie 
nowoczesnych strategii i programów pracy, wymiana doświadczeń pomiędzy realizatorami 
działań profilaktycznych. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): wychowawcy, nauczyciele, realizatorzy 

programów profilaktycznych 
d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 

trzydniowej konferencji szkoleniowej dla min. 120 osób.  
 
Zadaniem realizatora będzie: 
− przygotowanie i realizacja programu edukacyjnego konferencji, obejmującego min. 20 godzin 

zajęć wykładowo-warsztatowych (1 godz. dydaktyczna wynosi 45 min.), podczas których 
uczestnicy będą mogli nabywać wiedzę oraz umiejętności niezbędne w pracy 
z dziećmi/młodzieżą. Program ma obejmować zagadnienia z obszaru: diagnozy problemów 
dzieci i młodzieży, specyfiki pracy profilaktycznej z określonymi grupami wiekowymi, 
skutecznych strategii profilaktycznych, promocji rekomendowanych programów 
profilaktycznych, możliwości wykorzystania programów profilaktycznych w podstawie 
programowej po reformie edukacji, 

− zebranie kadry dydaktycznej kompetentnej do realizacji poszczególnych zajęć, 
− organizacja konferencji. Łącznie w konferencji ma uczestniczyć min. 120 osób. W przypadku 

grup warsztatowych, w jednej grupie warsztatowej nie powinno być więcej niż 20 osób, 
− przeprowadzenie rekrutacji uczestników konferencji z terenu całej Polski, 
− zapewnienie sali konferencyjnej i sal szkoleniowych, 
− zapewnienie sprzętu multimedialnego (komputer, projektor), nagłośnienia, tablic typu Flip-

chart z pisakami, 
− zakwaterowania: 2 noclegi dla uczestników w pokojach dwuosobowych z łazienką oraz 

w jednoosobowych dla prowadzących, w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdkowym z dobrym 
dojazdem do dworca komunikacji zbiorowej (PKP, PKS i inne), 

− zapewnienia pełnego wyżywienia podczas trwania konferencji, 
− zapewnienia materiałów edukacyjnych zgodnych z tematem konferencji, 
− przygotowania zaświadczeń o udziale w konferencji dla uczestników (podpisanych m.in. przez 

Dyrektora PARPA), 
− ewaluacji zadania uwzględniającą ocenę poszczególnych zajęć i organizacji konferencji. 
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Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− zarysu programu wraz z propozycjami tematów/poruszanych zagadnień, kluczowych nazwisk 

i opisem kompetencji osób prowadzących wykłady i zajęcia warsztatowe, 
− sposobu rekrutacji uczestników konferencji, 
− propozycji 3 wiodących wykładowców i 2 prowadzących zajęcia warsztatowe wraz z opisem 

ich dorobku dydaktycznego w danym zakresie. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator przekazuje 
pełny raport z realizacji zadania. Realizator zadania przekazuje również wszystkie przygotowane 
materiały konferencyjne. 

 
 

Zadanie: 21/3.1.2.5/18/DEA: Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki 
FASD. 

 

a) Cel zadania: Przygotowanie programu pilotażowego dla studentów kierunków medycznych 
z zakresu problematyki FASD.   

b) Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Studenci kierunków medycznych. 
d) Opis zadania: Zadanie dotyczy przygotowania programu edukacji studentów kierunków 

medycznych z zakresu tematu Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz jego 
pilotażowej realizacji. Program powinien obejmować swym zakresem holistyczne podejście do 
tematu FASD uwzględniając wiedzę niezbędną dla studentów kierunków medycznych.  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− ramowego programu kształcenia studentów na temat FASD (uwzględniającego zakres 

merytoryczny; liczbę godzin dydaktycznych; formę zajęć), 
−  informacji dotyczącej grupy, która weźmie udział w pilotażowej realizacji programu (rok 

studiów, planowana liczba uczestników, itd.)  
− projektu ewaluacji odbioru i efektów szkolenia.  

 
Zakres zadania obejmuje: opracowanie, realizację i ewaluację programu; opracowanie i/lub 
wybór materiałów edukacyjnych, które zostaną przekazane uczestnikom szkoleń.  

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania.  
 

e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator złoży 
szczegółowy raport z realizacji zadania wraz z wynikami badań ewaluacyjnych i rekomendacjami do 
dalszych działań w zakresie kształcenia studentów na temat FASD.   

f) Dodatkowe kryteria formalne: Realizatorem zadania może być tylko szkoła wyższa.   
 
 

Zadanie 22/3.2.1.1/18/DRM: Opracowanie i ewaluacja nowego programu profilaktycznego 
wspierającego prawidłowy rozwój uczniów (w tym dla młodzieży 14+, projekt trzyletni) 

 
a) Cel zadania: przygotowanie opartego na skutecznych strategiach profilaktycznych i dowodach 

naukowych programu z obszaru profilaktyki uniwersalnej do wdrożenia w skali ogólnopolskiej 
lub regionalnej. 
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b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): dzieci i młodzież w wieku szkolnym (szkoła 

ponadpodstawowa). 
d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest przygotowanie programu profilaktycznego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych i mającego na celu m.in. opóźnienie 
inicjacji alkoholowej/rezygnację z używania napojów alkoholowych przez młodzież.  
Możliwe są dwie formy realizacji zadania: 
− przygotowanie oryginalnego projektu programu, 
− adaptacja programu o potwierdzonej skuteczności realizowanego w innych krajach. 

Program powinien uwzględniać atrakcyjną z punktu widzenia adresatów programu formę 
oddziaływań.  
Zadanie obejmuje przygotowanie programu, minimum jedną realizację pełnego cyklu programu 
uwzględniającą jego pilotaż oraz zmiany powstałe na jego podstawie). 
Przedmiotem zadania jest również przygotowanie materiałów dla osób prowadzących zajęcia 
(podręcznik), oraz jeżeli program tego wymaga materiałów dla uczestników. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− koncepcji i założeń programu w kontekście współczesnej wiedzy na temat sprawdzonych 

metod 
− informacji na temat autora/autorów programu wraz z opisem dorobku w obszarze 

profilaktyki, 
− propozycji celu głównego i celów szczegółowych, wraz z odniesieniem do czynników 

chroniących i czynników ryzyka, propozycji wykorzystywanych w programie strategii. 
− koncepcji badań ewaluacyjnych (procesu i formatywna). 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator przekaże 

pełen raport z wdrażania programu wraz z wynikami ewaluacji i rekomendacjami dotyczącymi 
dalszego wdrażania programu w szkołach. 

 
 

Zadanie 23/3.2.1.1/18/DRM: Profilaktyka a sport. Badanie postaw trenerów sportowych oraz ich 
gotowości do realizacji programów profilaktycznych 

 
a) Cel zadania: Badanie postaw wobec profilaktyki problemów alkoholowych trenerów sportowych 

pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach; 
przygotowanie założeń do programu szkoleń dla tych grup oraz programu profilaktycznego 
wykorzystującego ich zaangażowanie (sport w profilaktyce, bez konieczności ograniczania się do 
jednej specyficznej dyscypliny sportu). 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): trenerzy sportowi, nauczyciele wychowania 

fizycznego w szkołach. 
d) Opis zadania: Projekt dotyczy jakościowej diagnozy postaw nauczycieli WF oraz trenerów 

sportowych w kontekście sposobu zaangażowania tych grup w oddziaływania profilaktyczne. 
Badania powinny obejmować m.in. ich własne postawy i przekonania na temat używania 
substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, przekonania dotyczące ważności problemów 
związanych z używaniem alkoholu przez młodych ludzi, przekonania dotyczące 
potrzeby/skuteczności oddziaływań profilaktycznych, skutecznych sposobów pracy 
profilaktycznej z młodymi ludźmi, dotychczasowych doświadczeń z realizacji oddziaływań 
profilaktycznych.  
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Wyniki przeprowadzonych badań zostaną przez realizatora projektu wykorzystane do 
przygotowania rekomendacji dotyczących szkolenia i angażowania trenerów sportowych 
i nauczycieli WF w prowadzenie skutecznych działań profilaktycznych, z uwzględnieniem 
warunków, które mogą mieć wpływ na efekty tych oddziaływań. 
Grupa uczestnicząca w badaniu musi uwzględniać specyfikę pracy zarówno w miastach, jak 
i mniejszych społecznościach lokalnych. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia koncepcji badań wraz z określeniem założeń 
teoretycznych, pytań badawczych, planowanej metodologii (w tym doboru próby, propozycji 
narzędzi badawczych i metody analizy wyników). 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator przekaże 

pełen raport z realizacji projektu wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości 
zaangażowania trenerów sportowych w oddziaływania profilaktyczne, treści niezbędnych 
szkoleń oraz specyfiki proponowanych programów dla młodzieży. 

 
 

Zadanie 24/3.2.1.1/18/DRM: Ewaluacja programów profilaktycznych opartych na naukowych 
podstawach  

 
a) Cel zadania: poszerzenie oferty programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej, 

opartych na naukowych podstawach i o udowodnionej skuteczności, pogłębienie wiedzy na 
temat skutecznych metod oddziaływania. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. Istnieje możliwość 
złożenia projektu na jeden rok, na dwa, bądź na trzy lata. 

c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): przedstawiciele nauk społecznych, zajmujący 
się ewaluacją programów profilaktycznych oraz autorzy programów profilaktycznych; 
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, realizatorzy działań profilaktycznych. 

d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest realizacja badań ewaluacyjnych programów, (m.in. tych 
które znajdują się w banku danych Systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego). Projekt ma dotyczyć pogłębionych badań skuteczności 
programu, w sytuacji gdy program ich nie posiada, nie powtarzał ich w ciągu ostatnich 5 lat lub 
też były realizowane w zawężonym zakresie. Przygotowanie założeń takich badań może być 
uzależnione od indywidualnych uwarunkowań zawartych w założeniach programu i od 
możliwości danego środowiska, wnioskodawca może przygotować więc założenia prowadzenia 
badań zarówno ilościowych jak i jakościowych.  
Od wnioskodawcy/wnioskodawców oczekuje się przedłożenia projektu, który będzie dotyczył 
badań ewaluacyjnych z zastosowaniem metod jakościowych i/lub ilościowych, programów 
profilaktycznych, dotyczących ich skuteczności w zakresie zmian w zachowaniach problemowych 
dzieci i młodzieży, w szczególności piciem alkoholu przez młodych ludzi oraz czynników 
warunkujących zmiany w zachowaniach. 
 
Preferowane będą programy z bazy danych Systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego. W przypadku programów, które nie figurują w bazach Systemu 
rekomendacji, do oferty konieczne jest dołączenie formularza aplikacyjnego do Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (na stronach 
http://programyrekomendowane.pl, oraz scenariuszy zajęć, co pozwoli na ocenę merytoryczną 
programu. 
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Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia koncepcji badań: składany projekt powinien 
spełniać kryteria projektu badawczego i zawierać m.in.: wyczerpujący opis przedmiotu badań, 
uzasadnienie potrzeby jego realizacji, podstawy teoretyczne, hipotezy/pytania badawcze, 
szczegółowy opis doboru prób badawczych, szczegółowy opis wykorzystywanych narzędzi wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru, opis planowanych metod analiz danych. 

 
Dopuszczalne jest wybranie w procedurze konkursowej więcej niż jednego realizatora zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Raport z realizacji zadania powinien zawierać 

opis metodologii, wyniki oraz rekomendację dla ewentualnych zmian lub metod wdrażania 
programów objętych ewaluacją. W przypadku projektów wieloletnich konieczne jest również 
złożenie raportów rocznych z realizacji zadań. 

 
 

Zadanie 25/3.2.1.2/18/DPL: Opracowanie, ewaluacja i wydanie uniwersalnego programu 
profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy 

 
a) Cel zadania: Opracowanie, ewaluacja i wydanie programu profilaktycznego z zakresu 

ograniczania problemów powodowanych przez picie alkoholu skierowanego do dorosłych, 
przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pracownicy i pracodawcy, osoby aktywne 

zawodowo zatrudnione w zakładach pracy. 
d) Opis zadania: 

Przedmiotem zadania jest 
− opracowanie programu profilaktycznego z zakresu ograniczania problemów 

powodowanych przez picie alkoholu, skierowanego do dorosłych, przeznaczonego do 
realizacji w zakładach pracy. Treść i sposoby realizacji programu powinny mieć charakter 
uniwersalny, pozwalający na jego realizację niezależnie od wielkości zakładu pracy oraz jego 
formy prawnej i organizacyjnej,  

− realizacja pilotażu programu, 
− naniesienie w programie zmian i korekt na podstawie rezultatów pilotażu. Przygotowanie 

ostatecznej wersji programu,  
− przeprowadzenie ewaluacji programu, 
− wydanie publikacji zawierającej program profilaktyczny w formie drukowanej oraz 

udostępnienie PARPA jej wersji elektronicznej (w formatach: pdf, MOBI oraz ePUB). 
Publikacja powinna zawierać także wskazówki niezbędne do realizacji/wdrożenia programu 
w zakładzie pracy. 
  

Program profilaktyczny musi zawierać takie informacje jak: 
− cele ogólne i cele szczegółowe oraz konkretne zadania niezbędne do osiągnięcia 

wskazanych celów a także sposoby realizacji zadań, 
− założenia teoretyczne programu, 
− grupy celowe odbiorców, czas trwania, warunki niezbędne do bezpośredniej realizacji 

w określonych grupach,  
− warunki i sposoby organizacji i wdrożenia programu w zakładzie pracy (np. wskazanie kto 

odpowiada za całość działań, wskazanie bezpośrednich realizatorów programu),  
− narzędzia do prawidłowej realizacji programu, 
− narzędzia ewaluacji procesu i skuteczności programu, 
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Wymogi techniczne publikacji: wydanie w formie drukowanej, oraz w wersji elektronicznej 
(w formatach: pdf, MOBI oraz ePUB).  
Specyfikacja druku: 
− nakład drukowany:  min. 2,5 tys. egzemplarzy, 
− format A5 (148x210 mm) po obcięciu, 
− pełen kolor, 
− oprawa: zeszytowa, 

Realizator przed wydrukowaniem publikacji przedstawi papierowy wydruk proof okładki i dwóch 
wybranych stron (w tym jedna zawierająca wszystkie kolorowe elementy). 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− konspektu programu profilaktycznego zawierający: 

• założenia teoretyczne programu,  
• cele ogólne i szczegółowe,  
• rodzaje planowanych działań, 
• grupy odbiorców,  

− krótkiego opisu metodologii i sposobu realizacji pilotażu (np. liczba zakładów pracy, liczba 
osób) wraz z wskazaniem pilotowanych zadań/obszarów/narzędzi, 

− konspektu publikacji. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Przygotowanie programu profilaktycznego. Po 

zakończeniu prac oczekuje się przedłożenia szczegółowego raportu z realizacji zadania, 
zawierającego opis wszystkich podjętych działań zgodnie z przyjętym harmonogramem 
i kosztorysem, w tym materiałów powstałych przy realizacji programu (w tym wersji 
elektronicznych). 

 
 

Zadanie: 26/3.2.1.3/18/DRM: Kampania edukacyjna dla rodziców w zakresie szkód wynikających 
z picia alkoholu przez dzieci oraz wzmacniania czynników chroniących  

 
a) Cel zadania: Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów sprzyjających 

kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie 
wiedzy na temat strategii wzmacniających więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 roku 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Zadanie adresowany jest do rodzin z dziećmi – 

rodziców i opiekunowie wychowujących dzieci w wieku 3-17 lat. 
d) Opis zadania: Silna więź pomiędzy rodzicami a dziećmi jest jednym z podstawowych czynników 

chroniących dzieci przez podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym przed używaniem 
substancji psychoaktywnych.  
Istotą zadania jest wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców, upowszechnienie 
wiedzy o tym, jak rodzice/opiekunowie mogą budować i rozwijać prawidłowe relacje między 
poszczególnymi członkami rodziny tak, by wspierać prawidłowy rozwój psychospołeczny dzieci 
oraz tworzyć praktyczne okazje do ćwiczenia umiejętności służących budowaniu więzi. 
W tym celu realizator powinien zaplanować i zrealizować systematyczne, całoroczne działania 
edukacyjne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi dotarcia do rodziców z przekazem 
edukacyjnym, w tym praktyczne propozycje zadań, ćwiczeń wykonywanych wspólnie 
z rodzicami, sposobów rozwijania wzajemnej komunikacji w rodzinie, konstruktywnego 
spędzania wspólnego czasu wolnego, planowania i wyznaczania celów rodzinnych, itp.  
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Po przygotowaniu projektów materiałów realizator przeprowadzi badanie ewaluacyjne w grupie 
docelowej celem dopracowania zawartości merytorycznej i wyglądu materiałów pod kątem 
zakładanych celów. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− koncepcji zaplanowanych przez siebie elementów kampanii i narzędzi dotarcia do rodziców,  
− zarysu planu działań edukacyjnych, 
− nazwiska recenzenta/konsultanta merytorycznego projektu wraz ze wskazaniem jego 

dorobku w obszarze profilaktyki dzieci i młodzieży, 
− projektu ewaluacji odbioru działań kampanijnych. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty):  

− Upowszechnianie wiedzy na temat strategii wzmacniających więzi pomiędzy rodzicami 
a dziećmi. 

− Po zakończeniu projektu realizator przekazuje zamawiającemu wszystkie materiały w formie 
elektronicznej, z możliwością ich dalszego wykorzystywania. Realizator składa również raport 
na temat zasięgu i odbioru kampanii skierowanej do rodziców. 

 
 

Zadanie 27/3.2.2.1/18/DRM: Ewaluacja programów profilaktycznych opartych na naukowych 
podstawach  

 
a) Cel zadania: poszerzenie oferty programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej, 

opartych na naukowych podstawach i o udowodnionej skuteczności, pogłębienie wiedzy na 
temat skutecznych metod oddziaływania. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. Istnieje możliwość 
złożenia projektu na jeden rok, na dwa, bądź na trzy lata. 

c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): przedstawiciele nauk społecznych, zajmujący 
się ewaluacją programów profilaktycznych oraz autorzy programów profilaktycznych; 
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, realizatorzy działań profilaktycznych. 

d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest realizacja badań ewaluacyjnych programów, (m.in. tych 
które znajdują się w banku danych Systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego). Projekt ma dotyczyć pogłębionych badań skuteczności 
programu, w sytuacji gdy program ich nie posiada, nie powtarzał ich w ciągu ostatnich 5 lat lub 
też były realizowane w zawężonym zakresie. Przygotowanie założeń takich badań może być 
uzależnione od indywidualnych uwarunkowań zawartych w założeniach programu i od 
możliwości danego środowiska, wnioskodawca może przygotować więc założenia prowadzenia 
badań zarówno ilościowych jak i jakościowych.  
Od wnioskodawcy/wnioskodawców oczekuje się przedłożenia projektu, który będzie dotyczył 
badań ewaluacyjnych z zastosowaniem metod jakościowych i/lub ilościowych, programów 
profilaktycznych, dotyczących ich skuteczności w zakresie zmian w zachowaniach problemowych 
dzieci i młodzieży, w szczególności piciem alkoholu przez młodych ludzi oraz czynników 
warunkujących zmiany w zachowaniach. 
Preferowane będą programy z bazy danych Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i 
promocji zdrowia psychicznego. W przypadku programów, które nie figurują w bazach Systemu 
rekomendacji, do oferty konieczne jest dołączenie formularza aplikacyjnego do Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (na stronach 
http://programyrekomendowane.pl, oraz scenariuszy zajęć, co pozwoli na ocenę merytoryczną 
programu. 
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Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia koncepcji badań: składany projekt powinien 
spełniać kryteria projektu badawczego i zawierać m.in.: wyczerpujący opis przedmiotu badań, 
uzasadnienie potrzeby jego realizacji, podstawy teoretyczne, hipotezy/pytania badawcze, 
szczegółowy opis doboru prób badawczych, szczegółowy opis wykorzystywanych narzędzi wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru, opis planowanych metod analiz danych. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Raport z realizacji zadania powinien zawierać 

opis metodologii, wyniki oraz rekomendację dla ewentualnych zmian lub metod wdrażania 
programów objętych ewaluacją. W przypadku projektów wieloletnich konieczne jest również 
złożenie raportów rocznych z realizacji zadań. 

 
Zadanie 28/3.2.2.2/18/DRM: Badanie dotyczące efektywności i jakości pomocy oferowanej przez 

świetlice socjoterapeutyczne  
 
a) Cel zadania: Badania mają na celu opracowanie procedury diagnozy jakości pomocy oferowanej 

przez świetlice socjoterapeutyczne i jej pilotażową weryfikację.  
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Grupą docelową będą wychowankowie świetlic 

socjoterapeutycznych, ich wychowawcy/socjoterapeuci. 
d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest opracowanie procedury diagnozy jakości pomocy 

oferowanej przez świetlice socjoterapeutyczne i jej pilotażowa weryfikacja. Procedura ma być 
spójna teoretycznie, trafna i rzetelna metodologicznie oraz na tyle prosta by mogła być 
wykorzystywana do systematycznego monitorowania jakości pracy świetlic 
socjoterapeutycznych.  
Podmiot realizujący zadanie opracuje zestaw narzędzi do pomiaru: 
− standardów formalnych obowiązujących świetlice socjoterapeutyczne z mocy prawa, których 

spełnianie jest konieczne do tworzenia prawidłowych warunków rozwoju wychowankom 
świetlic socjoterapeutycznych; narzędzie badawcze powinno służyć pomiarowi m in. takich 
aspektów funkcjonowania świetlicy jak: 

• cele placówki, 
• kwalifikacje zawodowe pracowników świetlic, 
• stosowane formy pracy z wychowankami, 
• stosowane formy pracy z rodzinami wychowanków i otoczeniem, 

− warunków ułatwiających rozwój wychowankom świetlic socjoterapeutycznych, do których 
należą m.in: 

• metody diagnostyczne stosowane w placówce do analizy dotychczasowych osiągnięć 
rozwojowych wychowanka, jego zasobów i możliwości, oraz funkcjonowania 
środowiska rodzinnego wychowanków jego zasobów i trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dziecka, 

• metody pracy z wychowankami, 
• klimat psychologiczny świetlicy socjoterapeutycznej, 
• kompetencje zawodowe pracowników świetlic do udzielania wychowankom pomocy 

socjoterapeutycznej, 
• program oddziaływań socjoterapeutycznych, 
• frekwencja wychowanków, 
• częstotliwość i intensywność oddziaływań socjoterapeutycznych, 
• metody współpracy z rodzinami wychowanków, 
• metody współpracy ze szkołami wychowanków i instytucjami pomocowymi, 
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− zmian w rozwoju psychospołecznym wychowanków świetlic. ujawnianych w świetlicach, do 
których uczęszczają wychowankowie. 

 
Funkcjonalność i przydatność do diagnozy jakości pracy świetlic opracowanego zestawu narzędzi 
zostanie przez realizatora sprawdzona w badaniach pilotażowych obejmujących minimum 
6 świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących w różnego typu miejscowościach (wieś, średnie 
miasto, duże miasto).   

 
Przed rozpoczęciem badań realizator zadania: 

− Uzyska zgodę komisji etycznej na badania. 
− Uzyska pisemną zgodę podmiotów uczestniczących w badaniu na udział w badaniu oraz 

pisemnie poinformuje respondentów o celach badań i dochowaniu przyjętej zasady 
anonimowości. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− teoretycznych i empirycznych podstaw procedury diagnozy jakości pomocy oferowanej przez 

świetlice socjoterapeutyczne na podstawie których zostaną zaprojektowane narzędzia 
badawcze i badania pilotażowe oraz przeprowadzona zostanie weryfikacja procedury. 

− koncepcji realizacji badań oraz zakładaną metodologię 
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści:  

a.  raport z badań zawierający precyzyjnie opisane:  
− teoretyczne i empiryczne podstawy opracowanej i weryfikowanej koncepcji diagnozy 

jakości pomocy oferowanej przez świetlice socjoterapeutyczne; 
− zastosowane techniki badawcze ze wszystkimi przygotowanymi i wymaganymi 

instrukcjami.  
− wyniki badań pilotażowych wraz z oceną rzetelności narzędzi badawczych 

b. Zestaw narzędzi badawczych do wykorzystania w formie papierowej lub elektronicznej. 
c.  rekomendacje dotyczące systematycznego monitorowania jakości pracy świetlic oparte 

o wyniki badań.  
 
 

Zadanie 29/3.2.3.1/18/DRM: Ewaluacja programów profilaktycznych  
 
a) Cel zadania: poszerzenie oferty programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki wskazującej, 

opartych na naukowych podstawach i o udowodnionej skuteczności, pogłębienie wiedzy na 
temat skutecznych metod oddziaływania. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. Istnieje możliwość 
złożenia projektu na jeden rok, na dwa, bądź na trzy lata, przy założeniach, że w kolejnych latach 
na realizację tego zadania konkursowego jest po 50 000 zł na rok. 

c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): przedstawiciele nauk społecznych, zajmujący 
się ewaluacją programów profilaktycznych oraz autorzy programów profilaktycznych; 
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, realizatorzy działań profilaktycznych. 

d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest realizacja badań ewaluacyjnych programów, (m.in. tych, 
które znajdują się w banku danych Systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego). Projekt ma dotyczyć pogłębionych badań skuteczności 
programu, w sytuacji gdy program ich nie posiada, nie powtarzał ich w ciągu ostatnich 5 lat lub 
też były realizowane w zawężonym zakresie. Przygotowanie założeń takich badań może być 
uzależnione od indywidualnych uwarunkowań zawartych w założeniach programu i od 
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możliwości danego środowiska, wnioskodawca może przygotować więc założenia prowadzenia 
badań zarówno ilościowych jak i jakościowych.  
Od wnioskodawcy/wnioskodawców oczekuje się przedłożenia projektu, który będzie dotyczył 
badań ewaluacyjnych z zastosowaniem metod jakościowych i/lub ilościowych, programów 
profilaktycznych, dotyczących ich skuteczności w zakresie zmian w zachowaniach problemowych 
dzieci i młodzieży, w szczególności piciem alkoholu przez młodych ludzi oraz czynników 
warunkujących zmiany w zachowaniach. 
 
Preferowane będą programy z bazy danych Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i 
promocji zdrowia psychicznego. W przypadku programów, które nie figurują w bazach Systemu 
rekomendacji, do oferty konieczne jest dołączenie formularza aplikacyjnego do Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (na stronach 
http://programyrekomendowane.pl, oraz scenariuszy zajęć, co pozwoli na ocenę merytoryczną 
programu. 
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia koncepcji badań: składany projekt powinien 
spełniać kryteria projektu badawczego i zawierać m.in.: wyczerpujący opis przedmiotu badań, 
uzasadnienie potrzeby jego realizacji, podstawy teoretyczne, hipotezy/pytania badawcze, 
szczegółowy opis doboru prób badawczych, szczegółowy opis wykorzystywanych narzędzi wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru, opis planowanych metod analiz danych. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Raport z realizacji zadania powinien zawierać 

opis metodologii, wyniki oraz rekomendację dla ewentualnych zmian lub metod wdrażania 
programów objętych ewaluacją. W przypadku projektów wieloletnich konieczne jest również 
złożenie raportów rocznych z realizacji zadań. 

 
 

Zadanie 30/3.2.3.2/18/DRM: Opracowanie, pilotaż i ewaluacja programu profilaktycznego 
z zakresu profilaktyki wskazującej adresowanego do pracy z młodymi ludźmi 
upijającymi się i z ich rodzicami 

 
a) Cel zadania: przygotowanie opartego na skutecznych strategiach profilaktycznych i dowodach 

naukowych programu z obszaru profilaktyki wskazującej. 
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Młodzież, która ma za sobą epizody upicia się, 

ich rodzice, pracownicy placówek pracujących z młodymi ludźmi z grup ryzyka (np. pracownicy 
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, kuratorzy, terapeuci). 

d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest przygotowanie programu profilaktycznego z poziomu 
profilaktyki wskazującej, skierowanego do młodzieży, która ma za sobą epizody upicia się 
i mającego na celu m.in. ograniczenie ilości spożywanego przez nich alkoholu/rezygnację 
z używania napojów alkoholowych. Koncepcja programu powinna mieć solidne podstawy 
teoretyczne i empiryczne, zgodne z aktualną wiedzą naukową. Zaplanowane w programie 
działania mają mieć wyraźny związek z przedstawioną koncepcją teoretyczną. Program powinien 
uwzględniać atrakcyjną z punktu widzenia adresatów programu formę oddziaływań. 
Przedmiotem zadania jest również przygotowanie materiałów dla osób prowadzących zajęcia 
(podręcznik) oraz jeśli program tego wymaga materiałów dla uczestników.  
 
Zadanie obejmuje przygotowanie programu, minimum jedną realizację pełnego cyklu programu, 
ewaluację procesu i ewaluację formatywną. 
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Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− koncepcji programu, wraz z założeniami teoretycznymi, czynnikami chroniącymi/czynnikami 

ryzyka,  
− propozycji celu głównego i celów szczegółowych, propozycji wykorzystywanych 

w programie strategii, 
− koncepcji badań ewaluacyjnych (procesu i formatywna). 
− informacji na temat autorów programu i wskazaniem ich dorobku w obszarze profilaktyki. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator przekaże 

pełen raport z realizacji projektu wraz ze wszystkimi materiałami wypracowanymi w ramach 
zadania.  

 
 

Zadanie 31/3.3.1/18/DLO: Badanie dostępności świadczeń udzielanych przez placówki leczenia 
uzależnienia od alkoholu dla osób niepełnosprawnych 

 
a) Cel zadania: Ocena dostępności świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu dla 

różnych grup osób niepełnosprawnych. 
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Odbiorcami zadania są osoby niepełnosprawne, 

potrzebujące specjalistycznej pomocy z powodu zaburzeń wynikających z używania alkoholu 
oraz personel placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. 

d) Opis zadania: Monitoring placówek leczenia uzależnienia od alkoholu wskazuje na nierówności 
w dostępie do świadczeń w zakresie leczenia zaburzeń wynikających z używania alkoholu dla 
różnych grup osób niepełnosprawnych. W dążeniu do zmniejszenia tych nierówności niezbędne 
jest poznanie ich rzeczywistego poziomu, powodów ograniczeń, a także specyfiki potrzeb osób 
niepełnosprawnych w obszarze leczenia uzależnienia od alkoholu.  
Istotą zadania jest zaplanowanie i przeprowadzenie badań pozwalających na ocenę poziomu 
dostępności świadczeń z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu dla osób z różnymi 
(orzeczonymi przez ZUS) rodzajami niepełnosprawności, w szczególności: 
− poznanie wzorów spożywania alkoholu przez różne grupy osób niepełnosprawnych, 
− poznanie zakresu wiedzy osób niepełnosprawnych na temat możliwości leczenia 

uzależnienia, postaw poszczególnych grup osób niepełnosprawnych wobec problemów 
alkoholowych i systemu pomagania, specyficznych potrzeb i barier w zakresie leczenia 
uzależnienia, 

− ocena dostępności leczenia specjalistycznego w zakresie uzależnienia od alkoholu.  
Wyniki badań powinny stanowić podstawę opracowania zaleceń zwiększających dostępność 
osób niepełnosprawnych do różnych form pomocy profesjonalnej poprzez sformułowanie 
wniosków w zakresie: 
− skali i specyfiki potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych, 
− rozwiązań zwiększających dostępność różnych form pomocy. 
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Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− wstępnego projektu badania wraz z opisem metodologii (z uzasadnieniem) i doborem próby 

badawczej (z uzasadnieniem), 
− opisu planowanych metod analiz danych, 
− nazwisk dwóch recenzentów badania będących pracownikami naukowymi w stopniu co 

najmniej doktora, w tym:  
1. osoby doświadczonej w realizacji badań społecznych,  
2. osoby mającej wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych oraz systemu 

lecznictwa odwykowego,  
wraz z opisem ich dorobku zawodowego. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Całość projektu zakończy raport końcowy 

zawierający, poza prezentacją wyników, zalecenia dotyczące sposobów zwiększenia dostępności 
pomocy profesjonalnej dla osób pijących szkodliwie i uzależnionych, mających orzeczenie 
różnych typów niepełnosprawności. Wnioski z raportu powinny uwzględniać również istniejące 
źródła danych: PFRON, ZUS, NFZ, PARPA itp. 

f) Dodatkowe kryteria formalne: Wnioskodawca dysponuje doświadczeniem w realizacji 
społecznych projektów badawczych, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed datą złożenia wniosku 
wykonał należycie co najmniej 3 projekty badań społecznych o charakterze ilościowym i/lub 
jakościowym. 

 
 

Zadanie 32/3.3.1/18/DLO: Badanie efektywności systemu leczenia osób uzależnionych od 
alkoholu  

 
a) Cel zadania: Kompleksowa ocena efektywności systemu leczenia osób uzależnionych od 

alkoholu w Polsce. 
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Odbiorcami zadania będą wykonawcy 

świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu, decydenci w obszarze polityki 
zdrowotnej, płatnicy świadczeń zdrowotnych, jak również osoby potrzebujące specjalistycznej 
pomocy z powodu zaburzeń wynikających z używania alkoholu. 

d) Opis zadania: Leczenie osób z zaburzeniami wynikającymi z używania alkoholu, jak również 
członków ich rodzin wymaga naukowej ewaluacji skuteczności. Pozwoli to na racjonalizację 
decyzji w zakresie wspierania skutecznych form leczenia oraz sformułowanie zaleceń odnośnie 
pożądanych kierunków zmian. Istotą zadania jest opracowanie i wdrożenie projektu badawczego 
pozwalającego na kompleksową ocenę organizacji, dostępności, jakości i efektywności 
istniejącego w Polsce systemu leczenia uzależnienia od alkoholu.  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− projektu badawczego uwzględniającego: opis przedmiotu badania, uzasadnienie jego 

realizacji, pytania badawcze, planowane metody, propozycje narzędzi badawczych oraz zarys 
spisu treści raportu końcowego prowadzącego do sformułowania zaleceń optymalizujących 
organizację, dostępność, jakość i efektywność systemu leczenia uzależnienia od alkoholu w 
Polsce (w tym koniecznych do przeprowadzenia regulacji prawnych), 

− nazwisk dwóch opiekunów naukowych projektu posiadających tytuł co najmniej doktora, 
długoletnie doświadczenie badawcze oraz (przynajmniej jeden) doświadczenie eksperckie 
z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, 
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− nazwisk dwóch recenzentów naukowych projektu posiadających tytuły co najmniej doktora 
habilitowanego oraz doświadczenie eksperckie z zakresu systemu leczenia uzależnień. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Całość projektu zakończy raport końcowy 

zbierający wyniki i formułujący zalecenia optymalizujące dostępność, jakość i efektywność 
systemu leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce (w tym koniecznych do przeprowadzenia 
regulacji prawnych). Do raportu powinny być dołączone recenzje zrealizowanego projektu 
badawczego. 

f) Dodatkowe kryteria formalne: Wnioskodawca dysponuje udokumentowanym doświadczeniem 
w realizacji naukowych projektów badawczych, diagnoz, ekspertyz w obszarze opieki zdrowotnej 
tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed datą złożenia wniosku wykonał należycie co najmniej 2 takie 
projekty. 

 
 

Zadanie 33/3.3.1/18/DLO: Analiza rynku prywatnych podmiotów nie będących podmiotami 
leczniczymi, oferujących leczenie uzależnienia od alkoholu 

 
a) Cel zadania: Ocena zasięgu i jakości usług świadczonych przez prywatne ośrodki oferujące 

leczenie osób uzależnionych od alkoholu, nie będące podmiotami leczniczymi. 
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Odbiorcami zadania będą wykonawcy 

świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu, decydenci w obszarze polityki 
zdrowotnej, płatnicy świadczeń zdrowotnych, jak również osoby potrzebujące specjalistycznej 
pomocy z powodu zaburzeń wynikających z używania alkoholu. 

d) Opis zadania: W Polsce leczenie osób z zaburzeniami wynikającymi z używania alkoholu 
powinno być realizowane w publicznych lub prywatnych podmiotach leczniczych. Przybywa 
działających poza prawem miejsc oferujących osobom uzależnionym programy detoksykacji 
i terapii uzależnienia organizowane w ramach działalności gospodarczych nierejestrowanych 
w spisie podmiotów leczniczych prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Istotą badania jest 
poznanie skali tego zjawiska oraz funkcjonowania nielegalnych „ośrodków” pod kątem 
sposobów rekrutacji pacjentów, proponowanej oferty leczniczej, kadry specjalistycznej i ceny 
„leczenia”. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− projektu badawczego uwzględniającego: opis problemu będącego przedmiotem badania, 

uzasadnienie jego realizacji, pytania badawcze, planowane metody, propozycje narzędzi 
badawczych oraz zarys spisu treści raportu końcowego prowadzącego do sformułowania 
zaleceń (w tym koniecznych do przeprowadzenia regulacji prawnych), 

− nazwiska opiekuna merytorycznego projektu i jego dorobku zawodowego, osoby znającej 
regulacje prawne oraz organizację systemu lecznictwa uzależnień w Polsce oraz współczesne 
metody leczenia uzależnień. 

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Badanie zakończy się raportem pozwalającym 

ocenić skalę zjawiska leczenia osób uzależnionych poza prawem oraz oceniającym 
funkcjonowanie prywatnych, nielegalnych praktyk w obszarze leczenia uzależnienia od alkoholu. 
Raport powinien zawierać zalecenia, w tym propozycje zmian regulacji prawnych. 
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Zadanie 34/3.3.2/18/DLO: Prowadzenie szkoleń adresowanych do specjalistów psychoterapii 
uzależnień i instruktorów terapii uzależnień na temat skutecznych metod leczenia 
uzależnień, w tym popularyzacja metod mających dowiedzioną skuteczność  

 
a) Cel zadania: Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy specjalistów psychoterapii uzależnień oraz 

instruktorów terapii uzależnień na temat metod leczenia osób uzależnionych, które mają 
udokumentowaną skuteczność. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Zadanie adresowane będzie do specjalistów 

psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień oraz osób uczestniczących 
w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii 
uzależnień. 

d) Opis zadania: Dbałość o jakość świadczeń w obszarze leczenia osób uzależnionych wymaga 
popularyzacji wśród wykonawców tych świadczeń metod leczenia mających dowiedzioną 
skuteczność. W ramach zadania zaplanowana jest realizacja dwóch dwudniowych szkoleń dla 
min. 100 uczestników każda, składających się z 6 godz. dydaktycznych wykładów prezentujących 
metody leczenia osób uzależnionych o naukowo dowiedzionej skuteczności, 8 godz. 
dydaktycznych warsztatów i prezentacji programów realizowanych w placówkach leczenia 
uzależnienia od  alkoholu ilustrujących prezentowane na wykładach metody terapeutyczne lub 
inne podejścia mające dowiedzioną skuteczność oraz 2 godz. dydaktycznych przeznaczonych na 
dyskusję. Dopuszcza się aby wnioskodawca zaplanował jedno szkolenie w dwóch edycjach (dla 
min. 100 osób każda) lub aby zaplanował dwa różne szkolenia zasadniczo różniące się 
programem (dla dwóch grup liczących min. 100 osób każda). 
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne adekwatne do tematu (w tym 
jedną publikację książkową związaną tematycznie z programem szkolenia) oraz zaświadczenia 
o uczestnictwie w szkoleniu, wystawione i podpisane przez organizatora i podpisane przez 
dyrektora PARPA. Uczestnicy w ramach szkolenia mają zapewniony nocleg w standardzie 
trzygwiazdkowym, w pokojach dwuosobowych dla uczestników, jednoosobowych dla 
wykładowców, organizatorów oraz dwa obiady, jedno śniadanie, jedną kolację oraz co najmniej 
trzy przerwy kawowe. Szkolenie powinno być zorganizowane w miejscowości zapewniającej 
dogodny dojazd uczestników z całej Polski. Realizator zobowiązany jest do przeprowadzenia 
ewaluacji przebiegu szkolenia za pomocą ankiety oceniającej każde ze zrealizowanych zajęć oraz 
organizację szkolenia. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− sposobu rekrutacji uczestników, 
− proponowanego programu szkolenia/szkoleń (tytuły wykładów, warsztatów i prezentacji 

i czas ich trwania),  
− nazwisk 3 wiodących wykładowców wraz z opisem ich dorobku zawodowego i doświadczenia 

w psychoterapii osób uzależnionych, 
− spisu materiałów szkoleniowych, które zamierza przekazać uczestnikom konferencji,  
− sposobu ewaluacji szkolenia, 
− swojego dorobku w organizacji lub współorganizacji przynajmniej dwóch ogólnopolskich 

szkoleń/konferencji w ciągu ostatnich pięciu lat działania.  
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Oczekiwane rezultaty: Po zakończeniu zadania oczekuje się przedłożenia raportu z realizacji obu 

szkoleń, podpisanej listy uczestników (wraz z adresem ich miejsca pracy) oraz wniosków 
wynikających z analizy ankiet oceniających szkolenia, zawierających ocenę zrealizowanych zajęć, 
organizację oraz przebieg szkolenia. 
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Zadanie 35/3.3.2/18/DLO: Utworzenie, obsługa i promocja platformy e-terapii oraz aplikacji 
telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu 

 
a) Cel zadania: Utworzenie, obsługa i promocja platformy e-terapii i aplikacji telefonicznej – 

narzędzi wspierających samoleczenie osób pijących problemowo, poszukujących w Internecie 
pomocy nakierowanej na ograniczenie spożywania alkoholu. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Zadanie adresowane będzie do osób pijących 

problemowo, szukających w Internecie pomocy w ograniczeniu picia alkoholu i redukcji 
problemów związanych z używaniem alkoholu. 

d) Opis zadania: Postęp w zakresie nowych technologii zachęca do poszerzania możliwości 
udzielania za pomocą Internetu pomocy osobom nadużywającym alkoholu. Zdecydowana 
większość osób pijących alkohol szkodliwie i uzależnionych nie szuka pomocy w placówkach 
leczenia uzależnień. Tradycyjne lecznictwo uzależnień świadczące pomoc osobom w większości 
głęboko uzależnionym nie oferuje atrakcyjnej i adekwatnej pomocy dla innych grup pacjentów 
pijących problemowo. Wyzwaniem jest zatem zastosowanie Internetu aby dotrzeć z ofertą 
pomocy do szerokiej grupy osób pijących alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych 
w stopniu lekkim. Badania europejskie i amerykańskie dowodzą, że osoby nadużywające 
alkoholu bez cech uzależnienia oraz osoby spełniające kryteria łagodniejszej formy uzależnienia 
mają szanse na skuteczne ograniczenie spożywania alkoholu przy niewielkim profesjonalnym 
wsparciu, udzielanym w kontakcie bezpośrednim lub za pomocą różnych form „wspieranego 
samoleczenia” (np. literatura, e-terapia, poradnictwo, moderowane grupy dyskusyjne). Zachętą 
korzystania z internetowych form pomocy jest dostępność, prywatność, anonimowość. 

 
Zadanie będzie polegało na: 
1. utworzeniu platformy e-terapii oraz jej odnośnika w postaci aplikacji telefonicznej, 

oferującej program oddziaływań terapeutycznych, składający się z kilku etapów: 
− autodiagnozy zaburzeń wynikających z używania alkoholu, oceny gotowości do zmiany 

wzoru picia, oceny nastroju, 
− wygenerowanej automatycznie informacji zwrotnej dotyczącej wzoru spożywania 

alkoholu, oceny motywacji, nastroju, ryzyka rozwoju problemu alkoholowego, 
− dokonania wyboru jednej z trzech opcji: abstynencja (przekierowanie do placówek 

leczenia uzależnienia), ograniczanie picia (korzystanie z programu e-terapii), czy brak 
zmiany wzoru picia (zachęta do rozważenia argumentów za zmianą), 

− nauki umiejętności ograniczania picia, 
− uzyskania wsparcia poprzez możliwość uzyskania spersonalizowanego kontaktu 

z terapeutą (specjalistą psychoterapii uzależnień) za pomocą różnych form komunikacji 
oferowanych przez Internet, możliwość kontaktu z innym uczestnikiem programu lub 
udział w moderowanym forum dyskusyjnym. 

2. Pilotażowym wdrożeniu projektu portalu i aplikacji celem weryfikacji zasadności 
zastosowanych narzędzi terapeutycznych, rozwiązań technicznych i linii graficznej. 

3. Utrzymaniu i obsłudze platformy i aplikacji przez co najmniej rok, 
4. Prowadzeniu systematycznych badań ewaluacyjnych pod kątem zainteresowania platformą 

i aplikacją, oceny jej użyteczności i działania przez uczestników oraz oceniających 
efektywność w zakresie ograniczania spożywania alkoholu przez osoby, które zdecydują się 
na redukcję picia.  

5. Promocji platformy e-terapii i aplikacji telefonicznej. 
 

Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
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− zarysu projektu platformy e-terapii www oraz jej odnośnika w postaci aplikacji telefonicznej, 
− uzasadnienia teoretycznego i empirycznego przyjętych założeń oraz planowanych działań 

w projekcie, 
− opisu oferty programu terapeutycznego, 
− projektu systematycznych badań ewaluacyjnych, 
− projektu promocji platformy e-terapii i aplikacji, 
− nazwisk i dorobku zawodowego dwóch specjalistów sprawujących opiekę merytoryczną nad 

projektem: osób mających tytuł naukowy co najmniej doktora, co najmniej pięcioletnie 
doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz co najmniej pięcioletnie 
doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych i badawczych (przynajmniej jedna).  

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Oczekiwane rezultaty: Po zakończeniu zadania oczekuje się przedłożenia raportu z realizacji 

projektu opisującego wszystkie zrealizowana działania i uwzględniającego systematyczną 
ewaluację poziomu zainteresowania i użyteczności strony w zakresie ograniczenia spożywania 
alkoholu przez użytkowników.  

 
 

Zadanie 36/3.3.4/18/DPL: Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego 
 
a) Cel zadania:  

− wspieranie działalności środowisk abstynenckich, 
− zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli ruchu abstynenckiego, 

działających na rzecz stowarzyszeń i wspólnot trzeźwościowych oraz społeczności lokalnych.  
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 28 października 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): bezpośrednimi adresatami działań są 

przedstawiciele ruchu abstynenckiego. 
d) Opis zadania: Działalność przedstawicieli ruchu abstynenckiego ukierunkowana jest m.in.  

na promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia. Swoją aktywnością obejmują oni zarówno 
swoich członków i ich rodziny (np. działania rehabilitacyjne, interwencyjne), jak też swoje 
społeczności lokalne (np. działania profilaktyczne, kulturalne, edukacyjne; udział w lokalnym 
systemie rozwiązywania problemów alkoholowych). 
Przedstawiciele ruchu abstynenckiego dysponują zróżnicowaną i nie zawsze pełną wiedzą  
z zakresu przepisów prawa, zasad finansowania poszczególnych działań czy najnowszych 
osiągnięć w dziedzinie profilaktyki, leczenia oraz rehabilitacji osób uzależnionych. Istnieje więc 
potrzeba spotkań, podczas których uczestnicy mogą uporządkować posiadane wiadomości, 
zdobyć nowe umiejętności oraz wymienić się rozwiązaniami funkcjonującymi w ich otoczeniu i 
własnymi spostrzeżeniami. 
Przedmiotem zadania jest zorganizowanie trzydniowej konferencji dla przedstawicieli ruchu 
abstynenckiego. Tematyka konferencji powinna obejmować zagadnienia związane m.in.  
z zarządzaniem stowarzyszeniem abstynenckim (w tym rola lidera, źródła finansowania, 
możliwości pozyskiwania funduszy), możliwościami współpracy stowarzyszeń abstynenckich  
z samorządami lokalnymi, profilaktyką (w tym poziomy profilaktyki, skutecznie i nieskuteczne 
metody profilaktyki, profilaktyka dla dorosłych) oraz inne.  
Realizacja projektu powinna odbywać się w formie wykładowo-warsztatowej.  
 
Minimalna liczba uczestników – 120 osób. 
Grupy warsztatowe nie powinny liczyć więcej niż 20 osób.  
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Wnioskodawca powinien przedstawić: 
− koncepcję merytoryczną konferencji obejmującą min. 20 godzin dydaktycznych, w tym min. 

8 godzin dydaktycznych warsztatów,  
− projekt zarysu merytorycznego programu konferencji (zakres tematyczny wykładów, 

warsztatów oraz planowany czas ich trwania),  
− sposób rekrutacji uczestników konferencji, 
− propozycję osób prowadzących poszczególne zajęcia – nazwiska 5 wiodących wykładowców, 

wraz z opisem ich dorobku. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające 
doświadczenie w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz 
w realizacji działań adresowanych do środowiska abstynenckiego. Kompetencje oraz 
dotychczasowe doświadczenie prowadzących muszą gwarantować prawidłowe wykonanie 
zadania, 

− sposób ewaluacji konferencji,  
− propozycję materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 

wykładów, seminariów i warsztatów. 
 

W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− rekrutacji uczestników konferencji, 
− zapewnienia noclegów dla uczestników (pokoje dwuosobowe z łazienkami) i wykładowców 

(pokoje jednoosobowe z łazienkami),  
− zapewnienia wyżywienia dla uczestników i wykładowców (śniadania, obiady, kolacje, przerwy 

kawowe ciągłe – uzupełniane na bieżąco), 
− zapewnienia sal do organizacji konferencji, 
− zapewnienia sprzętu multimedialnego, 
− zapewnienia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych (materiały konferencyjne powinny 

zawierać  program konferencji, konspekty do wykładów, notes z długopisem oraz publikacje 
dotyczące tematów poruszanych podczas konferencji),  

− przygotowania i druku zaświadczeń dla uczestników konferencji, podpisanych także przez 
Dyrektora PARPA, 

− innych uzasadnionych działań, niezbędnych do realizacji projektu (należy wskazać jakie oraz 
podać uzasadnienie ich realizacji). 
 

W ramach konferencji, wykłady i noclegi muszą być zorganizowane w miejscu, zapewniającym 
odpowiednie warunki szkolenia i zakwaterowania, a także dobry dojazd.  

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu konferencji oczekuje się 

przedłożenia szczegółowego raportu z realizacji zadania, zawierającego opis wszystkich 
podjętych działań zgodnie z przyjętym harmonogramem i kosztorysem, w tym:  
− wszelkie materiały powstałe przy realizacji projektu, w tym prezentacje, wystąpienia lub ich 

abstrakty, 
− wyniki badań ewaluacyjnych (wraz z ankietami ewaluacyjnymi) zawierające ocenę wszystkich 

prowadzonych zajęć, organizację szkolenia, 
− listę obecności uczestników konferencji. 
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Zadanie 37/3.3.4/18/DPL: Organizacja szkolenia dotyczącego rozwijania umiejętności 

intrapsychicznych oraz interpersonalnych dla osób uzależnionych od alkoholu po 
ukończonej własnej terapii, działających w stowarzyszeniach abstynenckich 
 

a) Cel zadania:  
− wspieranie działalności środowisk abstynenckich, 
− wsparcie członków stowarzyszeń abstynenckich w procesie rehabilitacji po zakończonej 

terapii, 
− wsparcie rodzin członków stowarzyszeń abstynenckich którzy ukończyli terapię własną, 
− podnoszenie jakości i efektywności działań podejmowanych przez stowarzyszenia 

abstynenckie na rzecz swoich członków, 
− nabycie, kształtowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji dotyczących rozwiązywania 

problemów, 
− poprawa funkcjonowania uczestników, wzmocnienie relacji rodzinnych i społecznych. 

 
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): bezpośrednimi adresatami działań są 

członkowie stowarzyszeń abstynenckich co najmniej 6 miesięcy po ukończonej własnej terapii 
uzależnienia od alkoholu.  

d) Opis zadania: Przedmiotem zadania jest przygotowanie programu szkolenia i jego realizacja. 
Program skierowany będzie do osób uzależnionych od alkoholu po ukończonej własnej terapii, 
działających w stowarzyszeniach abstynenckich na rzecz swojej społeczności lokalnej. Program 
ma być uzupełnieniem i wzmocnieniem rehabilitacji osób uzależnionych, które po zakończeniu 
terapii wymagają dalszego wsparcia. Ze względu na wielość i złożoność sytuacji problemowych 
(konflikty rodzinne, trudności w znalezieniu pracy, naznaczenie społeczne, trudności w 
budowaniu relacji społecznych, poczucie winy i lęku, bezwartościowości, itp.) program powinien 
zawierać elementy oddziaływań  interpersonalnych i intrapsychicznych realizowanych w formie 
warsztatów i/lub wsparcia grupowego. Uzupełnieniem podstawowej formy zajęć będą wykłady.  
Uczestnicy programu powinni nabyć kompetencje w zakresie zwiększenia poziomu samokontroli 
oraz samoświadomości w obszarze rozpoznawania własnych emocji i budowania relacji 
społecznych.  
Całość szkolenia powinna uwzględnić m.in.:  
− rozpoznawanie obszarów problemowych,  
− wskazanie celu zmiany,  
− uczenie i rozwijanie zachowań niezbędnych do realizacji celu,  
− wzmocnienie przekonań dotyczących wpływu i kontroli nad podejmowanymi działaniami.  
Program powinien obejmować co najmniej 60 godzin. Szkolenie może być organizowane w 
trakcie kilku spotkań (sesji). 
Szkolenie musi być zorganizowane w jednym miejscu, gwarantującym odpowiednie warunki 
dydaktyczne i zakwaterowanie a także dobry dojazd. 
Minimalna liczba uczestników objętych programem – 40 osób.  
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− projektu zarysu merytorycznego programu szkolenia (zakres tematyczny wykładów, 

seminariów, warsztatów oraz planowany czas ich trwania),  
− koncepcji organizacji szkolenia w tym: sposobu rekrutacji uczestników, 
− informacji dotyczącej kierownika szkolenia wraz z opisem jego kompetencji i doświadczenia, 
− propozycję nazwisk 3 osób prowadzących zajęcia wraz z opisem ich dorobku w zakresie 

realizowanych przez nie tematów. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające 
doświadczenie w realizacji działań związanych z rozwojem osobistym i prowadzeniem 
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treningów psychologicznych lub psychoterapii. Kompetencje oraz dotychczasowe 
doświadczenie prowadzących muszą gwarantować prawidłowe wykonanie zadania. 
 

W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− przygotowania programu szkolenia, 
− rekrutacji uczestników szkolenia, 
− zapewnienia noclegów dla uczestników (pokoje dwuosobowe z łazienkami) i wykładowców 

(pokoje jednoosobowe z łazienkami),  
− zapewnienia wyżywienia dla uczestników i wykładowców (śniadania, obiady, kolacje, przerwy 

kawowe ciągłe – uzupełniane na bieżąco), 
− zapewnienia sal do organizacji warsztatów, wykładów, 
− zapewnienia sprzętu multimedialnego, 
− zapewnienia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, 
− przygotowania i druku zaświadczeń dla uczestników szkolenia, podpisanych także przez 

Dyrektora PARPA, 
− przeprowadzenia ewaluacji szkolenia i przygotowania raportu. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Oczekiwane rezultaty: Po zakończeniu szkolenia oczekuje się przedłożenia szczegółowego 

raportu z realizacji zadania zawierającego opis wszystkich podjętych działań zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i kosztorysem, w tym:  
− wszelkie materiały powstałe przy realizacji projektu, program, konspekty/scenariusze/opisy 

warsztatów, wystąpienia lub ich abstrakty, 
− raport zawierający wnioski wynikające z przeprowadzonego szkolenia, 
− wyniki ewaluacji w zakresie realizacji poszczególnych zajęć i organizacji szkolenia, 
− listę obecności uczestników szkolenia. 

 
 

Zadanie 38/3.3.5./18/DPL: Przygotowanie pakietów edukacyjnych dla klientów gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, z którymi komisje spotykają się w procedurze 
zobowiązania do leczenia odwykowego (osoby uzależnione i dorośli członkowie ich 
rodzin) oraz ich dystrybucja 

 
a) Cel zadania: zwiększenie wiedzy osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, którzy 

trafią do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA), na temat istoty 
uzależnienia, wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny oraz możliwości uzyskania 
pomocy.  

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): osoby pijące uzależnione od alkoholu oraz 

członkowie ich rodzin, z którymi spotykają się gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

d) Opis zadania: Gminne komisje kontaktują się z ponad 80 tys. osób uzależnionych oraz ponad 80 
tys. dorosłych członków ich rodzin, którzy najczęściej uruchamiają procedurę zobowiązania do 
leczenia odwykowego. Ważne, aby poza rozmową z gminną komisją otrzymali dodatkowe 
materiały edukacyjne, które mogą przeanalizować w domu i zdobyć więcej informacji o swojej 
sytuacji.  
Zadanie obejmuje przygotowanie pakietu edukacyjnego, który składać się będzie min z 3, a max. 
z 5 publikacji (kolor 4+4, objętość min. 20 tys. znaków a max. 30 tys. znaków, publikacje nie 
muszą być jednakowe pod względem objętości), adresowanych do osób uzależnionych od 
alkoholu oraz dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym, omawiających zagadnienia 
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związane z zaburzeniami wynikającymi z uzależnienia i jego wpływu na funkcjonowanie rodziny, 
w tym: 
− uzależnienie od alkoholu, metody leczenia, rola ruchu samopomocowego i organizacji 

abstynenckich oraz znaczenie motywacji w efektywności leczenia,  
− wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny, w tym współuzależnienie oraz omówienie 

właściwych i niewłaściwych sposobów reagowania rodziny na uzależnienie jednego z jej 
członów,  

−  przemoc jako zjawisko towarzyszące uzależnieniu od alkoholu – jak je rozpoznać i gdzie 
szukać pomocy,  

− procedura zobowiązania do leczenia odwykowego z perspektywy członka rodziny 
z problemem alkoholowym – możliwości i ograniczenia procedury.  

Wszystkie publikacje muszą być zrecenzowane przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii 
uzależnień posiadającego doświadczenie w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu 
i ich rodzin, doświadczenie w zakresie publikowania książek/broszur lub artykułów na temat 
uzależnienia oraz tytuł naukowy - min. doktor. 
Zadaniem podmiotu realizującego zadanie będzie także wysłanie ww. pakietów edukacyjnych do 
wszystkich gmin w Polsce. Wraz z pakietami edukacyjnymi ma być przekazany list przygotowany 
przez Realizatora i podpisany przez Dyrektora PARPA (1 strona w formacie A-4). 
Baza adresowa odbiorców pakietów musi być zaakceptowana przez PARPA. 
Każda publikacja w ilości po 500 egzemplarzy zostanie przekazana do PARPA. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− opisu pakietu i listy publikacji, które wchodzić będą w jego skład,  
− zawartości merytorycznej każdej publikacji (krótki opis), 
− nazwisk min. dwóch autorów wraz z ich kwalifikacjami w pracy z osobami uzależnionymi od 

alkoholu i członków ich rodzin oraz doświadczenie związane z publikowaniem w ww. 
zakresie (artykuły, broszury, książki), 

− nazwiska recenzenta publikacji i jego kwalifikacje oraz dorobek w publikowaniu 
książek/artykułów/broszur, 

− projektu dystrybucji pakietów edukacyjnych z uwzględnieniem wielkości gmin/miast. 
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Oczekiwane rezultaty:  
− wyposażenie klientów GKRPA w materiały informacyjno-edukacyjne nt. istoty uzależnienia 

oraz wpływu na funkcjonowanie rodziny,  
− raport z realizacji zadania wraz z bazą adresową odbiorców i liczbą przekazanych pakietów. 

 
 

Zadanie 39/3.3.5./18/DLO: Organizacja konferencji szkoleniowej dla profesjonalistów pracujących 
z członkami rodzin osób uzależnionych określanymi jako dorosłe dzieci alkoholików 
(DDA) oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA 

 
a) Cel zadania: Zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z 

grupą osób określanych jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA) oraz przedstawicieli ruchu 
samopomocowego DDA na temat lepszego rozumienia problemów osobistych DDA oraz metod 
prowadzenia psychoterapii ich problemów i łagodzenia zaburzeń emocjonalnych.  

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): psychoterapeuci, psychologowie, specjaliści 

psychoterapii uzależnień, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii 
uzależnień i psychoterapii. 
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d) Opis zadania: Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu czterodniowej konferencji 
szkoleniowej dla wyżej wskazanych grup. W ramach minimum 28 godzin edukacyjnych (1 godz. 
edukacyjna = 45 min.) uczestnicy dowiedzą się o rodzajach zaburzeń występujących w grupie 
osób określanych jako DDA oraz poznają wybrane metody terapii tych zaburzeń. Na zakończenie 
konferencji uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora 
oraz przez dyrektora PARPA. 
Konferencja ma się odbyć w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. 
Podmiot realizujący przeprowadzi ewaluacji szkolenia w formie ankiety oceniającej wszystkie 
zrealizowane zajęcia oraz organizację konferencji. Ankiety wraz z raportem zostaną przekazane 
do PARPA. Raport powinien zawierać pogłębione jakościowo analizy opinii uczestników oraz 
wnioski dotyczące realizacji konferencji w zaproponowanej formie dla ww. grup odbiorców. 
Minimalna liczba osób biorących udział w konferencji wynosi 130 osób.  

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia:  
− projektu zarysu merytorycznego programu konferencji (zakres tematyczny wykładów, 

seminariów, warsztatów oraz planowany czas ich trwania), 
− propozycji nazwisk 5 wiodących wykładowców, wraz z opisem ich dorobku w zakresie 

leczenia osób z zaburzeniami wynikającymi z używania alkoholu, 
− sposobu rekrutacji uczestników przy założeniu, że konferencja ma wymiar ogólnopolski i jest 

adresowana przede wszystkim do osób pracujących z DDA,  
− sposobu ewaluacji konferencji,  
− propozycji materiałów edukacyjnych dla uczestników, związanych tematycznie z tematami 

wykładów, seminariów i warsztatów.  
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Realizator po zakończeniu projektu przedstawi 

raport z realizacji zadania wraz z podpisaną listą obecności zawierającą aktualne miejsce pracy 
uczestników oraz wyniki badań ewaluacyjnych zawierające ocenę wszystkich zrealizowanych 
zajęć, organizację konferencji oraz wnioski i rekomendacje wynikające z przebiegu konferencji.  

 
 

Zadanie 40/3.3.6/18/DRM: Kampania informacyjno-edukacyjna promująca Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"  

 
a) Cel zadania: poinformowanie opinii publicznej o funkcjonowaniu Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  
− upowszechnienie informacji o ofercie Pogotowia "Niebieska Linia", 
− przygotowanie, dystrybucja i emisja materiałów informacyjnych o Pogotowiu "Niebieska Linia". 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): osoby doznające przemocy w rodzinie 

i świadkowie przemocy. 
d) Opis zadania: Od 2017 r. oferta pomocowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie "Niebieska Linia" została rozszerzona. Konieczne jest upowszechnienie informacji na 
ten temat, tak aby osoby doznające przemocy, w szczególności w rodzinach z problemem 
alkoholowym, mogły korzystać z tej oferty. Działania będą obejmować: opracowanie, druk 
i dystrybucję ulotek i plakatów do zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz inne zaproponowane przez wnioskodawcę działania promocyjne 
z uwzględnieniem działań medialnych. 
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Narzędzia: 
− Plakat - min. 25 tys. egz. 
− Ulotka - min. 300.000 egz. 
− spot medialny - czas -30 sekund, format – HD. 

 
Przekaz plakatu i ulotki:  
− Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” udziela pomocy 

osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym prowadzi całodobowy, bezpłatny dla 
klientów Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –800-12-00-02. 

 
Co powinno być na plakacie: 
− hasło, 
− logo PARPA i logo Pogotowia „Niebieska Linia”, 
− numer telefonu 800-12-00-02, 
− adres strony internetowej: www.niebieskalinia.info, 
− kolor niebieski i/lub jego odcienie. 

 
Co powinno być w ulotce: 
− hasło, 
− logo PARPA i logo Pogotowia „Niebieska Linia”, 
− numer telefonu 800-12-00-02, 
− informacja o ofercie „Pogotowia „Niebieska Linia” wraz z numerami telefonów i adresami e-

mailowymi, 
− definicja przemocy – kryteria rozpoznawania przemocy w rodzinie, 
− kolor niebieski i/lub jego odcienie.  

 
Czego nie chcemy na plakacie i ulotce: 
− wizerunków pobitych osób, 
− odniesień do symboliki małżeństwa i rodziny sugerujących, że tylko tam dochodzi do 

przemocy. 
 

Przekaz spotu medialnego: 
− Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi na 

zlecenie PARPA całodobowy, bezpłatny Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” – 800-12-00-02, 

− W Pogotowiu „Niebieska Linia” uzyskasz wsparcie, konsultacje, pomoc psychologiczną, 
prawną oraz informacje o placówkach udzielających pomocy najbliżej miejscowości, 
w której mieszkasz. 

 
Co powinno być w spocie: 
− hasło, 
− logo PARPA i logo Pogotowia „Niebieska Linia”, 
− numer telefonu 800-12-00-02 (numer bezpłatny dla dzwoniących dostępny całą dobę), 
− odesłanie do strony www.niebieskalinia.info (np. więcej informacji na stronie 

www.niebieskalinia.info). 
  

http://www.niebieskalinia.info/
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Czego nie chcemy w spocie: 
− odniesień do symboliki małżeństwa i rodziny sugerujących, że tylko tam dochodzi do 

przemocy, 
− agresywnych zachowań, 
− wizerunków pobitych osób. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− wstępnej koncepcji wszystkich elementów kampanii (niezbędna spójna linia kreacyjna), 
− ramowego planu działań medialnych. 

 
Realizator dostarczy PARPA do dalszej dystrybucji  5.000 ulotek i 500 plakatów.  
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 

e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): 
− Materiały przygotowane w ramach kampanii. 
− Wyposażenie zespołów interdyscyplinarnych w materiały informacyjne Ogólnopolskiego 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". 
− Raport z działań.  

 
 

Zadanie 41/3.3.9/18/DEA: Szkolenie na temat diagnozy FASD dla lekarzy pediatrów i psychologów 
 

a) Cel zadania: Przeprowadzenie szkolenia na temat diagnozy FASD dla lekarzy pediatrów 
i psychologów. 

b) Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): czynni zawodowo lekarze pediatrzy oraz 

psychologowie pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
d) Opis zadania: Zadanie dotyczy przygotowania szkolenia na temat diagnozy Spektrum Płodowych 

Zaburzeń Alkoholowych (FASD) dla lekarzy pediatrów oraz psychologów. Program szkolenia musi 
uwzględniać niezbędną wiedzę z zakresu diagnozy FASD, jaką powinien posiadać lekarz pediatra 
i psycholog w procesie diagnostycznym i opierać się na kanadyjskich kryteriach diagnostycznych 
FASD. Program szkoleniowy powinien obejmować minimum 60 godzin dydaktycznych. 
Szkolenie ma się odbyć w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne a 
uczestnikom musi być zapewnione wyżywienie. Podmiot realizujący zadanie, przeprowadzi 
ewaluację szkolenia w formie ankiet, które wraz z raportem zostaną przekazane do PARPA. 
Minimalna liczba uczestników biorących udział w szkoleniu wynosi 20 osób. W jednej grupie 
warsztatowej nie może być więcej niż 10 osób. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− zakresu tematycznego szkolenia, 
− sposobu rekrutacji uczestników oraz zasięgu terytorialnego, 
− informacji dotyczącej formy zajęć, 
− propozycji  materiałów dla uczestników, 
− informacji nt. 2 wiodących osób prowadzących szkolenie z opisem ich dorobku w zakresie 

prowadzonych zajęć. 
 

W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− rekrutacji uczestników konferencji, 
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− zapewnienia noclegów dla uczestników (pokoje dwuosobowe z łazienkami) i wykładowców 
(pokoje jednoosobowe z łazienkami), 

− zapewnienia wyżywienia dla uczestników i wykładowców (śniadania, obiady, kolacje, 
przerwy kawowe ciągłe – uzupełniane na bieżąco), 

− zapewnienia sal do organizacji szkolenia, 
− zapewnienia sprzętu multimedialnego, 
− zapewnienia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w tym konspektu, 
− przygotowania i druku zaświadczeń dla uczestników szkolenia, podpisanych także przez 

Dyrektora PARPA. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator złoży 

szczegółowy raport z realizacji zadania oraz wyniki badań ewaluacyjnych (wraz z ankietami 
ewaluacyjnymi) zawierające ocenę wszystkich prowadzonych zajęć, organizację szkolenia, 
potrzeby szkoleniowe uczestników oraz wnioski i rekomendacje wynikające z przebiegu 
szkolenia. 

 
 

Zadanie 42/3.3.10/18/DEA: Szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dzieckiem 
z FASD 

 
a) Cel zadania: Zwiększenie wiedzy rodziców adopcyjnych w zakresie stosowania adekwatnych 

metod pracy z dzieckiem z FASD.  
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): rodzice adopcyjni. 
d) Opis zadania: Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia (min. 40 godzin 

dydaktycznych + grupy wsparcia i/lub konsultacje indywidualne) dla rodziców adopcyjnych na 
temat adekwatnych metod pracy z dzieckiem ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych 
(FASD). Program musi uwzględniać zakres funkcjonowania dziecka w środowisku domowym, jak 
i szkolnym uwzględniając tym samym deficyty i problemy, z jakimi boryka się dziecko z FASD.  
Szkolenie ma się odbyć w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne 
a uczestnikom musi być zapewnione wyżywienie wraz z noclegiem na czas trwania szkolenia. 
Podmiot realizujący zadanie, przeprowadzi ewaluację szkolenia w formie ankiet, które wraz 
z raportem zostaną przekazane do PARPA. Minimalna liczba uczestników biorących udział 
w szkoleniu wynosi 20 osób. 
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− zakresu tematycznego szkolenia, 
− sposobu rekrutacji uczestników oraz zasięgu terytorialnego, 
− informacji dotyczącej wielkości grupy objętej szkoleniem, 
− informacji dotyczącej formy zajęć, 
− propozycji  materiałów dla uczestników, 
− informacji dotyczącej 2 wiodących osób prowadzących szkolenie z opisem ich dorobku 

w zakresie prowadzonych zajęć. 
 

W ramach realizacji zadania realizator zobowiązany będzie do:  
− rekrutacji uczestników konferencji, 
− zapewnienia noclegów dla uczestników (pokoje dwuosobowe z łazienkami) i wykładowców 

(pokoje jednoosobowe z łazienkami), 
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− zapewnienia wyżywienia dla uczestników i wykładowców (śniadania, obiady, kolacje, 
przerwy kawowe ciągłe – uzupełniane na bieżąco), 

− zapewnienia sal do organizacji szkolenia, 
− zapewnienia sprzętu multimedialnego, 
− zapewnienia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, w tym konspektu, 
− przygotowania i druku zaświadczeń dla uczestników szkolenia, podpisanych także przez 

Dyrektora PARPA. 
 
Dopuszczalne jest wybranie w procedurze konkursowej więcej niż jednego realizatora zadania. 

 
e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator złoży 

szczegółowy raport z realizacji zadania oraz wyniki badań ewaluacyjnych (wraz z ankietami 
ewaluacyjnymi) zawierające ocenę wszystkich prowadzonych zajęć, organizację szkolenia, 
potrzeby szkoleniowe uczestników oraz wnioski i rekomendacje wynikające z przebiegu 
szkolenia. 

. 
 

Zadanie 43/3.4.2/18/DEA: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających 
z używania alkoholu 

 
a) Cel zadania: Rozwój zaangażowania środowisk naukowych w obszarze badań dotyczących 

problemów wynikających z używania alkoholu oraz poszerzenie wiedzy w tym zakresie. 
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): środowiska naukowe, osoby pracujące 

w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osoby podejmujące decyzje w 
zakresie polityki zdrowia publicznego. 

d) Opis zadania: Zadanie polega na opracowaniu koncepcji badań naukowych w obszarze 
problemów wynikających z używania alkoholu i przeprowadzeniu zaplanowanych badań 
(zgodnie z wcześniej opracowanym protokołem badawczym).  
  
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− projektu, który powinien spełniać kryteria projektu badawczego i zawierać m.in. 

wyczerpujący opis przedmiotu badań, uzasadnienie potrzeby jego realizacji, podstawy 
teoretyczne, hipotezy/pytania badawcze, szczegółowy opis doboru próby 
i wykorzystywanych narzędzi, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, opis planowanych metod 
analiz danych. 

 
Realizator dostarczy do PARPA bazy danych zgromadzone w ramach projektu i raporty z badań. 
W przypadku projektów wieloletnich należy przedstawić raporty roczne z przebiegu realizacji 
zadania.  
 
Dopuszczalne jest wybranie w procedurze konkursowej więcej niż jednego realizatora zadania. 
 

e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Raporty z przeprowadzonych badań naukowych 
zawierające opis metodologii oraz wyniki. W przypadku projektów wieloletnich konieczne jest 
również złożenie raportów rocznych z realizacji zadań. 
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Zadanie 44/3.4.3/18/DEA: Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka 

i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu 
 
a) Cel zadania: Rozwój zaangażowania środowisk naukowych w obszarze badań dotyczących 

czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu oraz 
poszerzenie wiedzy w tym zakresie. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): środowiska naukowe, osoby pracujące 

w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osoby podejmujące decyzje 
w zakresie polityki zdrowia publicznego. 

d) Opis zadania: Zadanie polega na opracowaniu koncepcji badań naukowych w obszarze 
czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu 
i przeprowadzeniu zaplanowanych badań (zgodnie z wcześniej opracowanym protokołem 
badawczym).  
 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
projektu, który powinien spełniać kryteria projektu badawczego i zawierać m.in. wyczerpujący 
opis przedmiotu badań, uzasadnienie potrzeby jego realizacji, podstawy teoretyczne, 
hipotezy/pytania badawcze, szczegółowy opis doboru próby i wykorzystywanych narzędzi, wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru, opis planowanych metod analiz danych. Realizator dostarczy do 
PARPA bazy danych zgromadzone w ramach projektu i raporty z badań. W przypadku projektów 
wieloletnich należy przedstawić raporty roczne z przebiegu realizacji zadania.  
 
Dopuszczalne jest wybranie w procedurze konkursowej więcej niż jednego realizatora zadania. 
 

e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Raporty z przeprowadzonych badań naukowych 
zawierające opis metodologii oraz wyniki. W przypadku projektów wieloletnich konieczne jest 
również złożenie raportów rocznych z realizacji zadań. 

 
 

Zadanie 45/3.4.4/18/DPL: Badanie ograniczania dostępności fizycznej alkoholu 
 

a) Cel zadania: Celem zadania jest analiza związku pomiędzy uchwałami samorządów lokalnych 
(dotyczącymi liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasadach ich usytuowania oraz o 
zakazie sprzedaży i podawania alkoholu ze względu na szczególny charakter miejsca), a 
rzeczywistą dostępnością fizyczną alkoholu na terenie gmin. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku. 
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Jednostki samorządu terytorialnego na 

poziomie gmin.   
d) Opis zadania:  

Przedmiotem zadania będzie przygotowanie założeń metodologicznych badania, opracowanie 
narzędzia badawczego, przeprowadzanie analizy zapisów znajdujących się w uchwałach 
podejmowanych przez gminy na przestrzeni ostatnich 10 lat (2008-2017) z zakresu ograniczania 
dostępności fizycznej alkoholu1 oraz ich zestawienie z rzeczywistą liczbą i rozmieszczeniem 
punktów sprzedaży alkoholu na terenie gmin włączonych do badania.  

                                                           
1 Dostępność fizyczna, to gęstość punktów sprzedaży napojów alkoholowych modyfikowana realną możliwością 
zakupu. K. Dąbrowska K. Łukowska „Zadania i kompetencje gminnych komisji problemów alkoholowych” 2014. 
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Badanie ma obejmować następujące akty prawne na podstawie ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  
− Uchwały dotyczące liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży, (art. 12 ust. 1), 

− Uchwały dotyczące zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych (art. 12 ust. 2),  

− Uchwały  określające zakaz sprzedaży i podawania alkoholu ze względu na szczególny 
charakter miejsca, podjętych na podstawie art. 14 ust. 6. 

 
Badanie ma odpowiedzieć na następujące pytania:  
− Jaki odsetek gmin w ciągu ostatnich 10 lat dokonywał nowelizacji powyższych uchwał i w 

jakim zakresie? 
− W jaki  sposób gminy uzasadniały  nowelizacje powyższych uchwał? 
− W odniesieniu do jakich kategorii miejsc obiektów lub innych obszarów gminy stosują 

przepisy o zakazie sprzedaży i podawania alkoholu ze względu na szczególny charakter 
miejsca (art. 14 ust. 6 ustawy)? 

− Czy w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiły zmiany dotyczące kategorii miejsc obiektów lub 
innych obszarów co do których gminy stosują przepisy o zakazie sprzedaży i podawania 
alkoholu ze względu na szczególny charakter miejsca (art. 14 ust. 6 ustawy)? 

− Jak na przestrzeni ostatnich 10 lat kształtowały się różnice pomiędzy limitem punktów 
sprzedaży zapisanym w uchwale a faktyczną liczbą tych punktów na terenie gminy?  

− Jak na przestrzeni ostatnich 10 lat kształtowała się zależność między uchwałami 
dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a 
liczbą tych punktów na terenie gminy? 

− Jak na przestrzeni ostatnich 10 lat kształtowała się liczba gmin, które w uchwałach nie 
wskazywały odległości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów 
chronionych? 

 
Rzeczywista (faktyczna) liczba punktów sprzedaży oznacza liczbę wszystkich punktów, w tym 
zawierają się punkty sprzedające alkohol poniżej 4,5 % oraz piwo. 

 
Projekt ma być realizowany na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie gmin z uwzględnieniem 
liczby mieszkańców w podziale na gminy do 15 tys. mieszkańców, od 15 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców. Te trzy kategorie gmin mają być również uwzględnione w prezentacji 
wyników.  

 
Wnioskodawca powinien przedstawić: 
− Koncepcję badania obejmującą: opis procedury badania, metody zbierania i analizy danych, 

opis doboru grupy celowej i jej liczebność, 
− propozycję nazwisk minimum dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację 

projektu wraz z opisem doświadczenia w realizacji badań społecznych (udokumentowanego 
realizacją co najmniej 2 projektów w ostatnich 5 latach),  

 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 

 
e) Oczekiwane rezultaty: 
− Raport z wynikami badania zawierający najważniejsze ustalenia i wnioski,  
− Prezentacja wniosków badawczych w formacie PowerPoint,  
− Narzędzie badawcze i metodologia badania ww. uchwał, 
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− Raport techniczny zawierający informacje dotyczące realizacji projektu.  
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Zadanie 46/3.4.4/18/DPL: Realizacja projektu badawczego dotyczącego funkcjonowania i oferty 
punktów informacyjno–konsultacyjnych  

 
a) Cel zadania: Zbadanie dostępnej oferty pomocy w istniejących punktach informacyjno–

konsultacyjnych (PIK)2 i zbadanie kompetencji osób tam pracujących. Badanie ma na celu 
pogłębienie wiedzy na temat roli PIK w systemie rozwiązywana problemów alkoholowych. 
W badaniu chcemy uzyskać informacje na temat efektywności działań punktu informacyjno-
konsultacyjnego jako elementu systemu pomocy osobom używającym alkohol w sposób 
problemowy i szkodliwy, a także zbadać jakość pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. 

b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r. 
c) Określenie adresata wniosku (grupy celowej): zadanie skierowane jest do pracowników 

punktów informacyjno-konsultacyjnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,  
d) Opis zadania: Zadanie polega na:  

− opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu badań punktów i pracowników punktów 
informacyjno–konsultacyjnych,  

− wskazaniu grup/y celowej, 
− przygotowaniu założeń doboru próby badawczej,  
− przygotowaniu narzędzia badawczego obejmującego wszystkie problemy badawcze, 
− opracowaniu instrukcji dla ankieterów i zrealizowanie szkolenia, 
− realizacji pilotażu badania, 
− naniesieniu zmian na podstawie rezultatów pilotażu. Przygotowanie ostatecznej wersji 

badania,  
− realizacji badania właściwego w terenie, 
− stworzenie raportu technicznego z terenowej realizacji pilotażu i badania właściwego,  
− stworzenie raportu zawierającego najważniejsze ustalenia i wnioski wraz z wynikami analiz 

w wersji papierowej i elektronicznej, 
− przygotowaniu prezentacji wyników w programie Power point lub równoważnym 

zawierającej najważniejsze wnioski i ustalenia z badania. 
 

Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− koncepcji założeń metodologicznych badania, 
− opisu grupy celowej,  
− koncepcji realizacji badania, 
− projektu narzędzia badawczego,  
− opisu schematu doboru prób (do pilotażu i badania zasadniczego), 
− nazwisk minimum dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu wraz 

z opisem doświadczenia w realizacji badań społecznych (udokumentowanego realizacją co 
najmniej 3 projektów w ostatnich 3 latach), 

− opisu zakładanych analiz statystycznych. 
 

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
 
e) Oczekiwane rezultaty: raport z realizacji zadania zawierający opis wszystkich podjętych działań 

zgodnie z przyjętym harmonogramem i kosztorysem w tym: 

                                                           
2 Opis punktów informacyjno-konsultacyjnych dostępny w „Rekomendacjach do realizowania i finasowania 
gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych” na stronie 
www.parpa.pl/rekomendacje 2016. Rozdz. I str. 23. 

http://www.parpa.pl/rekomendacje
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− metodologia i narzędzia do badania oferty i funkcjonowania punktów informacyjno-
konsultacyjnych,  

− raport z przeprowadzonego pilotażu oraz badania właściwego,  
− baza danych w formacie SPSS,  
− otrzymanie wszelkich materiałów powstałych przy realizacji projektu: arkusze 

kwestionariusza, instrukcje ankieterów, listy zapowiednie, dane dotyczące próby badawczej. 
 

 
 

Zadanie 47/3.5/18/DEA: Projekt wsparcia Ukrainy w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych w środowisku lokalnym 

 
a) Cel zadania: Ogólnym celem zadania jest wsparcie przedstawicieli ukraińskich społeczności 

lokalnych w zakresie planowania, wdrażania i ewaluacji działań służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację następujących celów 
szczegółowych:  
− poszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji uczestników programu w ww. zakresie,  
− opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych dla wybranej 

społeczności lokalnej na Ukrainie,  
− opracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych 

w środowisku lokalny dla innych społeczności na Ukrainie.  
b) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.  
c) Określenie adresata wniosku (grupa docelowa): Osoby reprezentujące różne środowiska i grupy 

zawodowe zainteresowane rozwiązywaniem problemów alkoholowych w środowisku lokalnym, 
m.in.: przedstawiciele władz lokalnych, dziennikarze, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, terapeuci uzależnień.  

d) Opis zadania: Zadanie polega na opracowaniu koncepcji, przygotowaniu i przeprowadzeniu 
cyklu szkoleń dla co najmniej 20 przedstawicieli ww. grup odbiorców i wspólne wypracowanie 
strategii rozwiązywania problemów alkoholowych w wybranej społeczności lokalnej. 
Doświadczenia wyniesione z tego etapu pracy mają posłużyć opracowaniu rekomendacji 
przydatnych dla przedstawicieli innych ukraińskich środowisk lokalnych do opracowywania ich 
własnych strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.  
Zakres tematyczny szkoleń przygotowujących do pracy nad lokalną strategią powinien 
obejmować całe spektrum zagadnień z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, 
a w szczególności:  
− diagnozę sytuacji lokalnej,  
− proces budowania strategii lokalnej, 
− profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą, 
− pomoc osobom nadużywającym alkoholu, 
− ograniczanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, 
− ewaluację lokalnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
Od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia: 
− informacji dotyczącej ukraińskiego partnera projektu, 
− zakresu tematycznego planowanych szkoleń, 
− planowanego sposobu rekrutacji uczestników oraz zasięgu terytorialnego programu, 
− planowanych form pracy, 
− informacji dotyczącej proponowanych osób prowadzących szkolenia z uwzględnieniem ich 

doświadczenia w zakresie treści zadania. 
 
W postępowaniu konkursowym zostanie wybrany jeden realizator zadania. 
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e) Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty): Po zakończeniu projektu realizator złoży 

szczegółowy raport dotyczący ewaluacji procesu realizacji zadania wraz ze szczegółowym opisem 
przeprowadzonych działań i analizą opinii uczestników i wykonawców zadania. Raport ma 
również zawierać wnioski i rekomendacje do dalszych działań dostosowanych do potrzeb 
beneficjentów.  
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