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Załącznik nr 1 

 

Szczegółowe warunki konkursu 

 

do konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  program 

polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi  

i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród 

mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026” w latach 2022-2023 

 

1. Nazwa zadania: Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej 

w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście 

Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026” w latach 2022-2023; 

świadczenia zdrowotne udzielane w ramach Programu będą stanowiły uzupełnienie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych na terenie Gminy Lubliniec i będą 

finansowane z budżetu Gminy Lubliniec. 

2. Cel zadania: Celem głównym programu jest zmniejszenie o 5 punktów procentowych  

częstości występowania nadwagi i otyłości wśród zakwalifikowanych do programu dzieci 

uczęszczających do klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz 

wśród osób powyżej 65 r.ż. w Mieście Lublińcu, poprzez objęcie kompleksową interwencją 

edukacyjno-zdrowotną. 

3. Realizator: Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 162 z późn. zm.) lub podmiot wykonujący 

działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.), prowadzący działalność na terenie Gminy 

Lubliniec oraz spełniający warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. 

4. Realizator zadania zatrudnia, na zasadzie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 

wykwalifikowany personel realizujący działania zaplanowane w Programie. 

5. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz realizator zadania 

również musi brać czynny udział w wykonywaniu zadań określonych w pkt. 8 zał. 1 

Szczegółowe warunki konkursu. Organizator konkursu ma prawo zażądać wglądu w umowy o 

współpracy z wykonawcami. 

6. Miejsce realizacji zadania: Gmina Lubliniec, w tym: infrastruktura pozostająca w dyspozycji 

Wykonawcy lub Podwykonawców. Realizator Zadania dysponuje odpowiednimi zasobami 

kadrowymi oraz rzeczowymi, które są niezbędne do jego realizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Zaplanowane działania będą realizowane w miejscu/miejscach wskazanym/-

ch przez realizatora z podaniem dostępności do zaplanowanych działań i interwencji tj. danych 

teleadresowych oraz dni i godzin miejsca ich realizacji. 

7. Adresaci zadania:  

1) ok. 240 dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec (w tym ok. 39 dzieci  

z nadwagą/otyłością); 
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2) ok. 100 mieszkańców Gminy Lubliniec w wieku 65 lat i więcej (w tym ok. 21 osób  

z rozpoznaniem nadwagi/otyłości oraz co najmniej jednej choroby przewlekłej 

współistniejącej). 

8. Zakres zadania: Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej 

w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście 

Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026” w latach 2022-2023 

poprzez: 

I. przeprowadzenie Programu w trzech etapach (zgodnie z załączonym opisem Programu): 

1) Etap I: Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej adresowanej do populacji docelowej  

w Programie, w tym: 

a. opracowanie, druk oraz rozpowszechnienie na terenie Gminy ulotek i plakatów 

informacyjnych, 

b. umieszczenie informacji o realizacji Programu oraz źródle jego finansowania na stronie 

internetowej Wykonawcy oraz w miejscu udzielania świadczeń w ramach Programu, 

c. poinformowanie lokalnych mediów o realizacji Programu oraz źródle jego finansowania; 

2) Etap II:  

a. Interwencja multikomponentowa - udzielanie świadczeń dietetycznych (10 

spotkań/uczestnika), psychologicznych (8 spotkań/uczestnika), poradnictwa w zakresie 

aktywności ruchowej (8 spotkań/uczestnika), a także pomiary antropometryczne (2 pomiary - 

pół roku i rok po zakończeniu programu), 

b. prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci uczestniczących w Programie (3 spotkania 

w ciągu trwania roku szkolnego) oraz ich rodziców (2 spotkania w ciągu trwania roku 

szkolnego)  

wraz z: 

- wypełnianiem kart udziału w Programie (zał. 1 Opisu programu polityki zdrowotnej), 

- prowadzeniem dokumentacji uczestnika (zał. 2 Opisu programu polityki zdrowotnej), 

- wypełnianiem ankiety oceny efektywności Programu (zał. 4 Opisu programu polityki 

zdrowotnej), 

- przekazanie pacjentom/rodzicom pacjentów ankiet satysfakcji (zał. 5 Opisu programu polityki 

zdrowotnej); 

3) Etap III:  

a. interwencja multikomponentowa - kwalifikacyjny pomiar antropometryczny, udzielanie 

świadczeń dietetycznych (10 spotkań/uczestnika), psychologicznych (8 spotkań/uczestnika) 

oraz poradnictwa w zakresie aktywności ruchowej (8 spotkań/uczestnika), a także pomiary 

antropometryczne (2 pomiary - pół roku i rok po zakończeniu programu)  

b. prowadzenie działań edukacyjnych wśród osób w wieku 65+ uczestniczących w Programie 

(co najmniej 2 spotkania w okresie trwania umowy)  

wraz z: 

- wypełnianiem kart udziału w Programie (zał. 1 Opisu programu polityki zdrowotnej), 

- prowadzeniem dokumentacji uczestnika (zał. 2 Opisu programu polityki zdrowotnej), 

- wypełnianiem ankiety oceny efektywności Programu (zał. 4 Opisu programu polityki 

zdrowotnej), 

- przekazaniem pacjentom/rodzicom pacjentów ankiet satysfakcji (zał. 5 Opisu programu 

polityki zdrowotnej); 

II. Prowadzenie sprawozdawczości ewaluacyjnej z realizacji Programu zgodnie z zał. 3 Opisu 

programu polityki zdrowotnej w formie pisemnej oraz elektronicznej edytowalnej w programie 

Word lub Excel, w tym zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i analiza danych, w tym 

danych wrażliwych i ochrony danych osobowych oraz pozostawanie administratorem tych 



3 

 

danych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 

poz. 1781 z późn. zm.) na potrzeby Programu. 

9. Czas realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.06.2023r. 

10. Realizator zadania ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy 

realizacji zadania, w tym również szkody wyrządzone przez podwykonawców. 

 


