Warszawa, dnia 13 września 2017 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisja Konkursowa powołana do
rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492,
z późn. zm.), ogłasza wyniki konkursu w zakresie:
Celu operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego
społeczeństwa,
Komisja Konkursowa podaje do wiadomości Listę oferentów wybranych do realizacji zadania w zakresie
zdrowia publicznego.
Lista oferentów wybranych do realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego (w związku z ogłoszeniem
NPZ.CO3 _1.3_2017):
Cel operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego
społeczeństwa
Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego
Zadanie: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego
uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie
seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
przedmiotem którego jest organizacja narady szkoleniowej połączonej z warsztatami szkoleniowymi dla
psychologów i lekarzy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz służby zdrowia MSWiA.
Nazwa oferenta

Kwota

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

21 989,24 zł

Oferenci mogą wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
wyników konkursu tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2017 r. do godziny 16.15,
na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zdrowia
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat
zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia
wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez
prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, odwołanie dotyczące konkursu NPZ.CO3 _1.3_2017.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu odwołania do urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw wewnętrznych.

