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Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 
ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2016-2023

Spotkanie informacyjne

Gdańsk, 23 września 2020 r.

Gdańsk, 2020.09.23



Plan spotkania:

1. Omówienie szczegółowych warunków konkursu;
2. Na co zwracać uwagę przygotowując i składając 

ofertę - najczęściej popełniane błędy;
3. Pytania Oferentów.



Kwoty:

2020 – 260 000,00 zł 

2021 – 240 000,00 zł 

2022 – 150 000,00 zł

2023 – 150 000,00 zł



Opis zadań
Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających. 

1. zadania 1.3, 1.5, 

2.1, 2.7 / cel 

główny 2, cel 

szczegółowy a 

zadanie 1, cel 

szczegółowy b 

zadanie 2 / 1.2 

ZADANIE ROCZNE 

Promocja zdrowia 

psychicznego 

 Realizacja kampanii
informacyjno-edukacyjnej dla
rodziców, opiekunów i kadry
pedagogicznej zwracającej
uwagę na niebezpieczeństwa
czekające na dzieci i młodzież
w internecie oraz możliwości
im zapobiegania.

 Realizacja kampanii

informacyjno-edukacyjnej

dostosowanej odpowiednio

do dzieci i nastolatków,

podnoszącej świadomość w

zakresie niepokojących

sygnałów dotyczących ich

zdrowia psychicznego oraz

uświadamiania w zakresie

konsekwencji z nich

płynących.

100 000 

2020 – 100 000 

XI 2020 –

XII 2020 

Bezpośredni: mieszkanki i

mieszkańcy Gdańska w 

trudnościach 

i kryzysach psychicznych oraz 
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni: ich rodziny, 

opiekunowie i otoczenie 

społeczne w Gdańsku oraz 

wszyscy mieszkańcy 

Gdańska. 



Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

2. 
zadania 2.1, 2.4, 2.6 / cel 

główny 1, cel 

szczegółowy b 

zadanie 2 / 2.2

ZADANIE 

WIELOLETNIE 

Prowadzenie kompleksowych 

działań 

interwencyjnych dla osób 

potrzebujących, ich rodzin i 

opiekunów oraz otoczenia.

Realizacja działań wspierających

dla osób znajdujących się w

kryzysie psychicznym na

skutek/w obliczu utraty pracy

spowodowanej pandemią COVID-

19, dla osób znajdujących się w

kryzysie z powodu zachorowania

na COVID-19 i ich bliskich oraz

podwyższonego ryzyka

zachorowania, a także dla osób

narażonych na wszelkiego

rodzaju zagrożenia (w tym

długotrwałą izolację)

spowodowane wystąpieniem

pandemii.

120 000 

2020. – 30 000 

2021. – 90 000

XI 2020 - XII 

2021

Bezpośredni: mieszkanki i 

mieszkańcy Gdańska w 

trudnościach 

i kryzysach psychicznych oraz  z

zaburzeniami psychicznymi. 

Pośredni: ich rodziny, 

opiekunowie i otoczenie 

społeczne w Gdańsku.

Opis zadań



Cel Szczegółowy 4 Programu: Koordynacja i zarządzanie – zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

3. zadania 1.3, 3.6 / 

cel główny 1, cel 

szczegółowy d 

zadanie 3, 4 / 4.5 

ZADANIE 

WIELOLETNIE 

Poszerzenie oraz utrzymywanie sprawnej 
działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego 

informującego o dostępnych usługach z zakresu 

zdrowia psychicznego, w tym między innymi: 

 W 2020 roku zapewnienie funkcjonowania i/lub
stworzenie i/lub rozwój nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, wspierających
działalność Punktu informacyjno -
konsultacyjnego.

 W latach 2021-2023 prowadzenie sprawnego
działania infrastruktury punktu
informacyjnokonsultacyjnego, w tym
prowadzenie i aktualizowanie bazy dostępnej
oferty wsparcia w Gdańsku, aktualizowanie
informatora o dostępnej ofercie wsparcia w
wersji cyfrowej, prowadzenie infolinii
dotyczącej dostępnej oferty wsparcia oraz
prowadzenie konsultacji kierujących do
właściwych form pomocy.

500 000 

2020. – 50 000 

2021. – 150 000 

2022. – 150 000 

2023. – 150 000 

XI 

2020 

- XII 

2023 

Bezpośredni: mieszkanki i 

mieszkańcy Gdańska w 

trudnościach 

i kryzysach psychicznych 
oraz z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Pośredni: ich rodziny, 

opiekunowie i otoczenie 

społeczne w Gdańsku oraz 

wszyscy mieszkańcy Gdańska. 

Opis zadań



4. zadania 1.3, 

2.2, 2.7, 2.11/ 

cel główny 2, 

cel 

szczegółowy b 

zadanie 2 / 4.4

ZADANIA ROCZNE 

Organizacja działań
mających na celu
wzmocnienie kompetencji
podmiotów działających w
ramach Miejskiego Systemu
Interwencji

Kryzysowej, w tym również

w zakresie dobrych praktyk

pracy z osobami

zagrożonymi wykluczeniem,

a także wspierających

możliwość wymiany wiedzy

pomiędzy podmiotami (np.

za pomocą nowoczesnych

form technologicznych).

55 000 

2020 – 55 000

XI 2020 

- XII 

2020

Bezpośredni:  

podmioty 

wykonujące zadania 

na rzecz osób w 

trudnościach i 

kryzysach 

psychicznych oraz z 

zaburzeniami 

psychicznymi.

Opis zadań



5. zadania 1.3, 2.2, 

2.7, 2.11/ cel 

główny 2, cel 

szczegółowy b 

zadanie 2 / 4.4 

ZADANIA ROCZNE 

Organizacja konferencji w

formie on-line dotycząca

popularyzacji wiedzy i

dobrych praktyk z

uwzględnieniem osób

zagrożonych wykluczeniem

(w tym ze względu na wiek,

płeć, niepełnosprawność,

orientację seksualną,

pochodzenie etniczne i

religijne, światopogląd).

25 000 

2020 – 25 000

XI 2020 -

XII 2020 

Bezpośredni:  

podmioty wykonujące 

zadania na rzecz osób 

w trudnościach i 

kryzysach 

psychicznych oraz z 

zaburzeniami 

psychicznymi.

Opis zadań



Ważne informacje

1. Nie jest wymagany wkład własny.

2. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 
15% kwoty wartości całkowitej zadania.

3. Jedna oferta może zostać złożona na jedno 
zadanie konkursowe; na każde zadanie należy 
złożyć osobną ofertę.



Ważne terminy

Termin składania ofert: do 28.09.2020 r. godz. 
15.00 – system Witkac.pl

Termin składania potwierdzenia złożenia oferty
oraz oświadczeń/a o niekaralności – do 
01.10.2020 r. godz. 16.00  - ZOM Nr 1, 3, 4



Wyniki oceny formalnej!

do 12.10.2020 r.
Opublikowane w BIP, gdansk.pl; na tablicy ogłoszeń oraz 
Witkac.pl; 

Uzupełnienie wymogów formalnych – forma papierowa 
– w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia 
informacji o brakach formalnych.



Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu do 26.10.2020 r.
Oferentom przysługuje odwołanie (Witkac.pl);

Ostateczne wyniki konkursu – do 05.11.2020 r.



Osoba do kontaktu

Magda Rychlicka-Tomczyk,

ul. Kartuska 5; III piętro, 
pok. nr 304, 
tel. 58 323 70 69,
magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl



Najczęściej popełniane błędy

• Brak złożonego potwierdzenia złożenia oferty,

• Brak podpisu lub nieczytelny podpis na potwierdzeniu złożenia oferty,

• Brak dołączonych oświadczeń o niekaralności członków zarządu,

• Brak podpisu lub nieczytelny podpis na oświadczeniach 
o niekaralności,

• Brak pełnomocnictwa oraz/lub potwierdzenia wniesienia opłaty 
skarbowej,

• Narzędzia ewaluacyjne (ankiety) muszą mieć odniesienie 
do złożonej oferty,

• Późniejsze rozpoczęcie i wcześniejsze zakończenie realizacji zadania,



Najczęściej popełniane błędy

• Niewystarczająco opisane zasoby rzeczowe,

• Streszczenie opisujące szczegółowo planowane działania,

• Brak opisu tematyki, programu konferencji, szkoleń, seminariów, 
warsztatów oraz materiałów,

• Brak podania tematyki spotkań. Brak szczegółowości, kompletności 
informacji dotyczących zakresu działań w ofercie,

• Niewłaściwie ocenione cele i nieodpowiednio dobrane wskaźniki 
realizacji zadania, 

• Narzędzia ewaluacyjne nie umożliwiają w pełni pomiaru 
planowanych efektów,

• Opisy w ofercie niedokładne, pobieżne, zbyt lakoniczne lub 
sprzeczne,

• Brak szczegółowego opisu sposobu rekrutacji, 



Najczęściej popełniane błędy

• W diagnozie brak informacji wynikających z dotychczasowej działalności 
podmiotów, które mogłyby jej nadać charakter lokalny,

• Niepełne informacje o kadrze projektowej lub bardzo duży zakres zadań 
poszczególnych osób, także godzinowo, który może rodzić obawy co do 
możliwości ich realizacji,

• Zbyt ogólne ujmowanie pozycji w kosztorysie realizacji zadania, niekorzystanie 
z możliwości opisowego uzupełnienia budżetu,

• Niewłaściwe rozróżnienie kosztów merytorycznych 
i administracyjnych,

• Harmonogram nie odpowiadający specyfice zadania,



Pytania 

Oferentów



gdansk.pl

Dziękujemy
za uwagę.

Gdańsk, 23 września 2020 r.


