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Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

1. Wprowadzenie 

 

Projektowanie, realizacja i ewaluacja interwencji z zakresu zdrowia publicznego 

stanowią immanentny element realizacji skutecznej polityki zdrowotnej państwa.  

Badania i działania na polu szeroko rozumianego zdrowia publicznego obejmują takie 

dziedziny, jak między innymi zdrowie matki i dziecka, zdrowie dorastającej młodzieży, 

zdrowie psychiczne, zdrowie osób w wieku podeszłym, medycyna pracy, zdrowie 

prokreacyjne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, czy też cały wachlarz zachowań 

zdrowotnych (a więc zarówno prozdrowotnych, jak i tych, szkodzących zdrowiu)1. Znajduje 

to potwierdzenie również w celach operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020, którymi są: 

1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa 

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 

3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego 

społeczeństwa 

4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i 

biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki 

5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się 

6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego2 

 

Ten szeroki obszar działalności integruje w sobie między innymi nauki biomedyczne, 

medycynę i zdrowie publiczne, których wspólnym celem jest osiąganie optymalnych 

warunków dla zachowania i rozwijania- promowania zdrowia jednostek i całych populacji.3  

Skuteczność polityki zdrowotnej w skali kraju uwarunkowana jest także zakresem 

obszaru działania, innymi słowy tym, czy działania mają charakter lokalny, czy krajowy. 

Zarówno piśmiennictwo z zakresu zdrowia publicznego, jak i promocji zdrowia podkreśla, iż 

najwyższą efektywnością charakteryzują się działania na szczeblu lokalnym, co nie uzasadnia 

                                                           
1 Karski J.B, Praktyka i teoria promocji zdrowia, wyd. CeDeWu, Warszawa, 2007 
2 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 
3 Karski J.B, Praktyka i teoria promocji zdrowia, wyd. CeDeWu, Warszawa, 2007 

 

https://www.gov.pl/zdrowie/1-poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa2
https://www.gov.pl/zdrowie/1-poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa2
https://www.gov.pl/zdrowie/2-profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-zwiazanych-z-uzywaniem-substancji-psychoaktywnych-uzaleznieniami-behawioralnymi-i-innymi-zachowaniami-ryzykownymi
https://www.gov.pl/zdrowie/2-profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-zwiazanych-z-uzywaniem-substancji-psychoaktywnych-uzaleznieniami-behawioralnymi-i-innymi-zachowaniami-ryzykownymi
https://www.gov.pl/zdrowie/3-profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa1
https://www.gov.pl/zdrowie/3-profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa1
https://www.gov.pl/zdrowie/4-ograniczenie-ryzyka-zdrowotnego-wynikajacego-z-zagrozen-fizycznych-chemicznych-i-biologicznych-w-srodowisku-zewnetrznym-miejscu-pracy-zamieszkania-rekreacji-oraz-nauki
https://www.gov.pl/zdrowie/4-ograniczenie-ryzyka-zdrowotnego-wynikajacego-z-zagrozen-fizycznych-chemicznych-i-biologicznych-w-srodowisku-zewnetrznym-miejscu-pracy-zamieszkania-rekreacji-oraz-nauki
https://www.gov.pl/zdrowie/5-promocja-zdrowego-i-aktywnego-starzenia-sie
https://www.gov.pl/zdrowie/5-promocja-zdrowego-i-aktywnego-starzenia-sie
https://www.gov.pl/zdrowie/6-poprawa-zdrowia-prokreacyjnego
https://www.gov.pl/zdrowie/6-poprawa-zdrowia-prokreacyjnego
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jednak kładzenia mniejszego nacisku na działania o charakterze ogólnokrajowym. Należy w 

tym miejscu zauważyć, iż to Narodowy Program Zdrowia, jako dokument dotyczący zdrowia 

w wymiarze populacyjnym, stanowić powinien podstawę do planowania interwencji zarówno 

na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Stąd szczególną uwagę Ministerstwo Zdrowia 

przykłada do tego, aby składane Oferty na realizację zadań z zakresu publicznego, jasno 

wpisywały się w, założone przez Narodowy Program Zdrowia, cele. Zasadne wydaje się w 

tym miejscu przytoczenie definicji lokalnej polityki zdrowotnej, proponowanej przez 

Światową Organizację Zdrowia, która mówi o niej, jako o „formalnym stanowisku instytucji 

(zwykle rządu), które określa priorytety i parametry działania stanowiące odpowiedź na 

potrzeby zdrowotne, osiągalne zasoby i różnorodne naciski polityczne“. 4  Definiuje się ją 

również jako: „ogół działań z zakresu szeroko rozumianego zdrowia, które mają na celu 

wywarcie określonego wpływu, osiągnięcia określonego stanu zdrowotności całości 

społeczeństwa“.5 Z powyższych definicja jasno więc wynika, iż realizacja celów promocji 

zdrowia jest warunkowana efektywnością oddziaływania na szczeblu lokalnym. Należy 

podkreślić, iż wskazane jest, by lokalna polityka zdrowotna wpisywała się w założenia 

polityki zdrowotnej państwa, której cele wyznaczane są między innymi przez Narodowy 

Program Zdrowia.  

 Każde działanie z zakresu zdrowia publicznego winno być przygotowywane przy 

uwzględnieniu konkretnych elementów, które musi zawierać właściwie zaplanowana 

interwencja. Wskazówką dla Realizatorów działań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 

jest wzór oferty, który te elementy zawiera, a także wskazuje, w jaki sposób należy je 

właściwie opisać.  

Istnieje wiele kluczy oceny jakości programów promocji zdrowia, w większości 

jednak zawarte w nich kryteria zazwyczaj się pokrywają.  

 W przypadku każdego programu promocji zdrowia powinna zostać szczegółowo 

opisana sytuacja bieżąca, co stanowi podstawę do uzasadnienia doboru tematu. Właściwe 

przygotowanie tego elementu pozwala stwierdzić, czy podmiot realizujący zadanie swobodnie 

porusza się w obszarze wybranego zagadnienia i ma dostęp do najaktualniejszych danych i 

potrafi je odpowiednio wykorzystać, również na etapie realizacji działania.  

                                                           
4 Karski J.B, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego w świetle przepisów i doświadczeń Unii 

Europejskiej, wyd. Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2004 
5 ibidem 
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Do stworzenia takiego opracowania powinno zostać wykorzystane aktualne 

piśmiennictwo wraz z aktualnymi danymi epidemiologicznymi- jeśli sytuacja tego wymaga i 

jest to istotne z punktu widzenia interwencji. Ponadto wymagane są jasno określone i 

poprawnie sformułowane cele, które powinna cechować między innymi relewantność i 

mierzalność. Jeśli koncepcja projektu zakłada stworzenie raportu końcowego (dokumentu 

końcowego), powinny się w nim znaleźć jasne odniesienia do poszczególnych celów. 

Realizacja celów jest też warunkowana przygotowaniem merytorycznym realizatorów 

programu; należy zwrócić uwagę, czy posiadają oni stosowne kompetencje i czy są one 

względem siebie komplementarne; interdyscyplinarność zespołu realizatorów zwiększa 

szanse na skuteczność działania. Zanim interwencja zostanie wdrożona, jeśli wymaga tego jej 

specyfika, winny zostać zaprojektowane (i ew. zwalidowane) narzędzia ewaluacji. Ma to 

kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku działań, nakierowanych na zwiększanie wiedzy, 

czy też świadomości wybranych grup populacji. Wówczas narzędzie takie pozwoli na 

obiektywną ocenę efektu. W przypadku tworzenia baz danych, ocenie należy poddać 

metodologię użytą do gromadzenia oraz ich przetworzenia danych. Szczególną uwagę 

powinno się także przykładać do doboru grupy docelowej, oraz do dopasowania narzędzi 

realizacji do potrzeb i możliwości tej grupy. Aby ten warunek został spełniony, winna być 

dokonana szczegółowa analiza grupy docelowej, z uwzględnieniem czynników 

demograficznych, epidemiologicznych czy społecznych. Istotne jest zaplanowanie czasu 

interwencji, oraz rozłożenie w czasie poszczególnych działań- a więc właściwe zaplanowanie 

harmonogramu działań. Zadanie może zakładać także możliwość bieżącej modyfikacji treści, 

czy też metodologii na wypadek zaistniałej potrzeby; potrzebę taką można przewidywać, 

stosując na przykład analizę interesariuszy dla projektu.  

Ocena efektów działania, przy pomocy właściwych narzędzi daje także możliwość 

oceny potrzeb i możliwości jego kontynuowania, co może pozwolić między innymi na 

zwiększenie efektywności alokowania środków, przeznaczanych na działania z zakresu 

zdrowia publicznego. W zadaniach może być także zawarte kryterium sukcesu. W przypadku, 

gdy przedłożone do oceny zadanie jest w trakcie realizacji i nie jest możliwa ewaluacja 

końcowa, warto dokonać próby antycypacji efektów. Każda interwencja powinna być również 

skosztorysowana. 
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2. Ocena wybranych działań z zakresu zdrowia publicznego 

 

2.1. Metodologia 

Realizator niniejszego działania otrzymał z Departamentu Zdrowia Publicznego 

Ministerstwa Zdrowia listy działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016-2020. Spośród zawartych w nich działań wylosowano 50 interwencji. Z 

losowania wyłączono działania, realizowane przez Państwowy Zakład Higieny- Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego, by uniknąć konfliktu interesów.  

Oceniane były zarówno działania już zakończone, jak i jeszcze trwające (te stanowiły 

zdecydowaną większość)- w tym przypadku, wobec niemożności oceny efektów końcowych, 

skupiano się na ich antycypowaniu na podstawie analizy ofert. 

Każde z działań zostało ocenione przy pomocy autorskiego kwestionariusza 

(Załącznik nr 1), opartego o elementy oferty na realizację działań z zakresu zdrowia 

publicznego. Poszczególne składowe działań były oceniane przy pomocy pięcio-stopniowej 

skali Likerta (od 0 do 4). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej było uzyskanie minimum 

19 punktów (na 40), przy czym w żadnym z ocenianych elementów ocena nie mogła być 

równa 0.   Oceniano: 

1. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania (z określeniem celów 

głównych i szczegółowych (z ich właściwymi cechami m.in. realnością, czy 

mierzalnością) 

2. Cele realizacji zadania 

3. Szczegółowy opis działań planowanych do realizacji zadania (opis sposobu realizacji 

poszczególnych działań, dobór narzędzi realizacji celów w odniesieniu do potrzeb i 

możliwości) 

4. Opis grup docelowych realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 

5. Zakładane (lub już uzyskane) rezultaty i produkty realizacji zadania z zakresu zdrowia 

publicznego oraz opis sposobu ich monitorowania/ewaluacji (z opisem uzyskanych 

bądź antycypowanych efektów działania, oceną potrzeby i możliwości kontynuowania 

działania, oceną trwałości rezultatów działania, opisem produktów) 

6. Szczegółowy harmonogram działań w zakresie realizacji zadania 
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Kolejnym etapem niniejszego działania było badanie ankietowe Realizatorów wybranych 

do oceny działań. Na potrzeby jego wykonania opracowano kwestionariusz (Załącznik nr 2), 

który zawierał pytania m.in. o zasadność dokonywania zewnętrznej ewaluacji realizowanych 

działań oraz o stosunek do upublicznienia takich ocen. W pytaniu podsumowującym 

Realizatorzy mieli też możliwość odniesienia się do zaproponowanej oceny ich działania 

(poprzez zgodzenie się lub też nie z wynikami oceny, a także poprzez napisanie komentarza).  

Dokonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny oceny 

(wraz z właściwym kwestionariuszem) zostały przekazane realizatorom w celu zapoznania się 

z notami oraz uzyskania przez nich komentarza do oceny. Dołączono do nich kwestionariusz 

dla Realizatorów. Do każdego z Realizatorów Departament Zdrowia Publicznego 

Ministerstwa Zdrowia wystosował pismo, obligujące do wypełnienia ankiety, oraz odesłania 

jej pocztą elektroniczną na podany adres. Schemat  i kolejność działań pokazano na rycinie nr 

1.  
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Ryc 1. Schemat realizacji działania NPZ.ZK_20.2018; Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów 

profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie w ramach Zadań 

koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przekazanie dokumentacji wylosowanych do oceny pięćdziesięciu działań z zakresu zdrowia 

publicznego  

2. Przekazanie wypełnionych kwestionariuszy ocen wylosowanych działań z zakresu zdrowia publicznego 

3. Przekazanie Realizatorom przygotowanych kwestionariuszy ocen, wraz z ankietą dla Realizatorów 

4. Przekazanie przez Realizatorów wypełnionej ankiety 

5. Przekazanie kwestionariuszy od Realizatorów  

6. Przesłanie Raportu końcowego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego- Państwowy Zakład 

Higieny 

Realizator działania z zakresu 

zdrowia publicznego 

1 
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3 4 
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2.2.Opis mocnych i słabych stron działań ocenionych 

 

2.2.1. Realizator: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 1. Działania promujące właściwe nawyki 

żywieniowe i aktywność fizyczną; 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne 

 

Mocne strony: 

- właściwe zidentyfikowanie czynnika finansowego, jako bariery w dostępie do szkoleń 

 

Słabe strony: 

- w opisie sytuacji bieżącej brak danych epidemiologicznych dotyczących skali problemu 

jakim jest niewłaściwy sposób żywienia dzieci i młodzieży szkolnej 

 

 

2.2.2. Realizator: Fundacja Szkoła Na Widelcu z siedzibą w Warszawie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: „Podejmowanie inicjatyw upowszechniających 

prawidłowe żywienie- stołówki”, w zakresie punktu 1.2.1. 

 

Mocne strony: 

- wskazanie i uzasadnienie szerokiej skali oddziaływania inicjatywy 

- założenie pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z beneficjentami 

- atrakcyjne wizualnie produkty 

 

Słabe strony: 

- brak podziału na cele główne i szczegółowe 

- grupy szkoleniowe wydają się być zbyt liczne (30 osób) 
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2.2.3. Realizator: Edumetriq Sp. z o.o., 01.12.2016-31.12.2017 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 1.4.1. Edukacja pracowników ochrony zdrowia w 

zakresie odżywiania i aktywności fizycznej – konkurs) 

 

Mocne strony: 

- trafny i dobrze uzasadniony opis potrzeb edukacyjno-szkoleniowych wybranej populacji 

- bardzo precyzyjny i wyczerpujący opis działań do realizacji 

 

Słabe strony: 

- zbyt mało źródeł przytoczonych do opisu sytuacji bieżącej 

- stwierdzeni, że „rezultaty będą trwałe” jest niewystarczające i winno zostać logicznie 

uzasadnione i udowodnione 

 

 2.2.4. Realizator: Polska Agencja Prasowa S. A. z siedzibą w Warszawie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między 

różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi – 

poprzez kontynuację tworzenia i prowadzenia ogólnopolskiego portalu internetowego pn. 

„Serwis Zdrowie. Postaw na wiedzę!” o charakterze serwisu prasowego dla dziennikarzy, 

blogerów i użytkowników indywidualnych 

 

Mocne strony: 

- wyznaczone w działaniu cele można uznać za zrealizowane, nie mniej większej staranności 

wymaga uzasadnienie osiągnięcia trwałych efektów interwencji. 

 

Słabe strony: 

- powołując się na „badania naukowe” należałby wskazać na ich źródło 

- wątpliwości może budzić sformułowanie o „powszechnym dostępie do Internetu”, który na 

terenie całej Polski nie jest na jednakowym- wysokim poziomie 
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- cele dotyczą bardzo szerokiego obszaru oddziaływania. Można zastanawiać się, czy 

spełniają warunek realności 

- opis grupy docelowej nie zawiera nawet przybliżonych danych liczbowych- uniemożliwia to 

określenie choćby przybliżonej liczby odbiorców- taka dana powinna się znaleźć w ofercie, 

jak i w dokumentacji działania. 

 

 

2.2.5. Realizator: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego. 1.2.2. Prowadzenie ogólnopolskiego centrum 

edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia. 

 

Mocne strony: 

- kompleksowe i logiczne uzasadnienie doboru tematu interwencji 

- cele szczegółowe zostały opisane w sposób prawidłowy, zgodnie z regułą SMART. 

Dokonano podziału celów szczegółowych na lata 2017 i 2018 

- zaplanowanie testowania i nanoszenia poprawek, co zwiększa szansę na uzyskanie wysokiej 

jakości produktów 

 

Słabe strony: 

- zbyt lakoniczna charakterystyka psycho-społeczną grupy docelowej, która będzie miała 

szczególne znaczenie w przypadku grupy osób odchudzających się, a także osób z otyłością i 

nadwagą w odniesieniu do motywacji tych osób 

- liczba wejść na stronę oraz liczba unikalnych użytkowników wydają się być 

niewystarczającym kryterium dla oceny rezultatu jakim jest wzrost świadomości 

społeczeństwa nt. zdrowego żywienia 
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2.2.6. Realizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Badanie preferencji konsumentów dotyczących 

wyboru produktów spożywczych (w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń 

zdrowego żywienia w 2017 r. 

 

Mocne strony: 

- weryfikacja narzędzia badawczego w ramach badania pilotażowego 

 

Słabe strony: 

- brak danych epidemiologicznych w oparciu o aktualne piśmiennictwo, np. odnoszących się 

do korzystania z suplementów diety. Warto byłoby przybliżyć skalę zjawiska. 

- wyszczególniono dwie grupy docelowe: dzieci i młodzież oraz osoby Dwa akapity dalej 

wyróżniono inną grupę docelową - grupę populacyjną aktywną zawodowo- jako adresata 

programów edukacyjnych. Należałoby doprecyzować i ujednolicić tę kwestię 

- brak charakterystyki psychospołecznej i społeczno-środowiskowej grupy docelowej 

 

2.2.7. Realizator: Instytut Matki i Dziecka  

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Przeprowadzenie kompleksowych badań 

epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych 

wraz z identyfikacja czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, ocena poziomu aktywności 

fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu. 

 

Mocne strony: 

- wnioski i uzasadnienie doboru tematu pozostają w ścisłej relacji z potrzebą zdrowotną i 

zakresem tematycznym interwencji. 

 

Słabe strony: 

- brak opisu sposobu zapewnienia doboru losowego kolejnych kobiet rekrutowanych do 

badania 
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- w opisie grupy docelowej brak elementów charakterystyki psycho-społecznej lub/i 

społeczno-środowiskowej. 

 

2.2.8. Realizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny  

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: NPZ.CO1_3.1_1_2017_osoby_starsze. 

Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia 

i stanu odżywienia osób starszych wraz z identyfikacja czynników ryzyka zaburzeń 

odżywiania, ocena poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz 

występowania nierówności w zdrowiu. 

 

Mocne strony: 

- opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania wykonany z ponadprzeciętną 

starannością, oparty o aktualne piśmiennictwo i dane epidemiologiczne 

- wnioski i uzasadnienie doboru tematu pozostają w ścisłej relacji z potrzebą zdrowotną i 

zakresem tematycznym interwencji 

- uwzględniono i scharakteryzowano obszary, w których uzyskane produkty wpłyną 

pozytywnie na realizowalność celu (np. określenie zapotrzebowania na świadczenia 

zdrowotne, projektowanie działań profilaktycznych, identyfikacja czynników ryzyka, 

identyfikacja występujących nierówności w zdrowiu) 

- uwzględniono duże zróżnicowanie grupy docelowej i wyznaczono trzy podgrupy wiekowe 

zgodnie z charakteryzującymi je normami żywieniowymi 

- cele pozostają w ścisłej relacji z zakresem działania, charakteryzują się wszystkim cechami, 

właściwymi dobrej praktyce (model SMART) 

 

Słabe strony: 

- szczególnych brak 
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2.2.9. Realizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: przeprowadzenie kompleksowych badań 

epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności 

fizycznej - osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu. 

 

Mocne strony: 

- opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania zbudowany ze szczególną 

starannością, oparty o aktualne i odpowiednio liczne piśmiennictwo, właściwie 

zdiagnozowana potrzeba zdrowotna 

- wnioski i uzasadnienie doboru tematu pozostają w ścisłej relacji z potrzebą zdrowotną i 

zakresem tematycznym interwencji 

- metodologia zakłada uzyskanie reprezentatywnej grupy osób przebywających w jednostkach 

całodobowego pobytu 

 

Słabe strony: 

- kryteria włączenia i wyłączenia zostaną sformułowane dopiero na etapie opracowywania 

metodologii projektu.  
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2.2.10. Realizator: Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego. 3. Badania, analizy i współpraca międzynarodowa. 

3.1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz współpracy międzynarodowej, w tym 

3.1.1. przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu 

żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup: 

małe dzieci, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety ciężarne, osoby w podeszłym 

wieku, osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacja 

czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, ocena poziomu aktywności fizycznej, poziomu 

wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu. 

 

Mocne strony: 

- w opisie potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania Realizator przywołał bogate 

piśmiennictwo, odwołujące się do czynników ryzyka oraz wpływu nadwagi i otyłości na 

zdrowie 

- dobrą praktyką, którą uwzględniono w badaniu jest rekrutacja badaczy o odpowiednich 

kompetencjach oraz ich przeszkolenie. Jest to niezbędne, w celu zapewnienie wysokiej 

jakości pomiarów 

 

Słabe strony:  

- sformułowany cel główny stanowi w rzeczywistości cel pośredni w procesie poprawy stanu 

zdrowia społeczeństwa 

- w badaniu sposobu żywienia zastosowano podział na dwie grupy w zależności od wieku 

osoby badanej: 0-30 miesiąc życia oraz 3-6 lat. Brak informacji w jaki sposób zostaną 

zbadane dzieci pomiędzy 31 a 36 miesiącem życia   

- w opisie grupy brak charakterystyki psychospołecznej i społeczno-środowiskowej 

- brak sposobów upowszechnienia wyników działania, aby zmaksymalizować 

prawdopodobieństwo ich wykorzystania przy planowaniu działań praktycznych przez 

podmioty realizujące działania na rzecz grupy docelowej. Istotna byłaby informacja o 

konkretnych działaniach, które mogą wykorzystywać uzyskane wyniki oraz grupach 

docelowych potencjalnie zainteresowanych produktami  
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2.2.11. Realizator: SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z 

zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, 

promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy 

pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz 

danych o nierównościach społecznych w zdrowiu w ramach Działania 3. Badania, analizy i 

współpraca międzynarodowa; 3.2. Działania pilotażowe i wsparcie podmiotów 

uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości. 

 

Mocne strony: 

- opis wykonany z ponadprzeciętną starannością. Realizator odwołuje się do licznych i 

aktualnych pozycji piśmiennictwa.  Właściwie zdiagnozowana potrzeba zdrowotna, wnioski i 

uzasadnienie doboru tematu pozostają w ścisłej relacji z potrzebą zdrowotną i zakresem 

tematycznym interwencji 

 

Słabe strony: 

- brak wyodrębnienia metod monitoringu i ewaluacji działania, które stanowią niezbędne 

elementy działań z zakresu promocji zdrowia 

- brak charakterystyki psychospołecznej i społeczno-środowiskowej grup docelowych 

- jedną z grup docelową wynikającą z opisywanych działań będzie ogół społeczeństwa. 

Realizator nie wskazuje tej grupy docelowej ani nie charakteryzuje do jakiej części 

społeczeństwa planuje dotrzeć poprzez działania. 

- w opisie produktów Realizator pominął ważny dokument jakim, zgodnie z celami, miałyby 

być rekomendacje poprawy skuteczności obecnego modelu profilaktyki 

- do produktów zaliczono ankietę, natomiast błędnie oszacowano liczbę produktów na 1400 

zamiast 1 
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2.2.12. Realizator: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego 

programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki 

telemonitoringu 

 

Mocne strony: 

- działanie opiera się na wysokich standardach metodologicznych. Uwzględniono dwa typy 

interwencji, grupę kontrolną, długi okres obserwacji, a także, co niezwykle istotne, ewaluację 

wyników. 

- aktywności w ramach współpracy ze szkołami rozpoczyna zastosowanie kwestionariusza 

ankiety szkolnej, co pozwala na wstępną ocenę warunków środowiska szkolnego przed 

rozpoczęciem programu na terenie szkoły 

 

Słabe strony: 

- w opisie produktów nie sprecyzowano szacowanej ich liczby, a jedynie podano kanał 

upowszechniania tychże produktów  

- zbyt krótki wydaje się być czas przewidziany na przygotowanie artykułów naukowych do 

publikacji w czasopismach naukowych 
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2.2.13. Realizator: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 

 

Działanie z zakresu zdrowia publicznego: Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia 

publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone 

w NPZ przez programy pilotażowe w ramach Zadań koordynacyjnych, ewakuacyjnych i 

badawczych. Diagnostyka kliniczna i genetyczna pacjentów z wysokim ryzykiem 

hipercholesterolemii rodzinnej wraz z diagnostyką kaskadową ich krewnych.  

 

Mocne strony: 

- dokonując opisu bieżącej sytuacji powołano się na najnowsze dostępne dane 

- zaplanowanie podjęcia działań mających na celu dotarcie z dobrymi praktykami do 

decydentów i organizacji pacjenckich. 

 

Słabe strony: 

- w ramach szczegółowego opisu działań wymieniono, ale niedostatecznie szczegółowo 

opisano sposoby rekrutacji pacjentów z podejrzeniem HR. Zadeklarowano prowadzenie 

działań informacyjnych dla lekarzy bez sprecyzowania kanałów dotarcia do tej grupy 

docelowej 

- Realizator w działaniach zakłada poradnictwo dietetyczne, antynikotynowe, genetyczne i 

psychologiczne dla pacjentów nie wskazując kryteriów włączenia do tego typu wsparcia ani 

liczebności grupy, która mogłaby być zakwalifikowana 

 

2.2.14. Realizator: Stowarzyszenie Dietanova z siedzibą w Warszawie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie inicjatyw upowszechniania tych 

prawidłowe żywienie. 

 

Mocne strony: 

- wykorzystanie licznych i zróżnicowanych kanałów promocji warsztatów 

- cele pozostają w ścisłej relacji z zakresem działania 
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- forma zajęć została poprawnie dostosowana do wieku, zakłada metody aktywizujące, które 

zwiększają efektywność przekazywanej wiedzy i umiejętności 

 

Słabe strony: 

- niedostateczna ilość aktualnych pozycji naukowych w opisie potrzeb wskazujących na 

celowość wykonania zadania 

- cele zawierają odniesienie do metody pracy, np. praca w grupach- to element opisu działań  

- harmonogram jest bardzo ogólny, zawiera jedynie podział na 3 działania 

 

 

2.2.15. Realizator: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w 

Warszawie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie inicjatyw upowszechniania tych 

prawidłowe żywienie - edukacja rodziców 0-3. 

 

Mocne strony: 

- cele zostały jasno sformułowane, właściwie podzielone, pozostają w ścisłej relacji z 

zakresem działania, charakteryzują się wszystkim cechami, właściwymi dobrej praktyce 

(model SMART) 

- właściwie dostosowano liczbę uczestników podczas jednego warsztatu. Realizator 

uwzględnił niezwykle istotne działania z zakresu wyrównywania szans - pierwszeństwo w 

udziale w warsztatach miały osoby, których dzieci nie uczęszczają do żłobków / klubów 

dziecięcych 

- opis grup docelowych przeprowadzono z należytą starannością. Uwzględniono parametry 

liczbowe, charakterystykę psychospołeczną i społeczno-środowiskową, co jest niezwykle 

istotne w procesie wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(połowę osób mają stanowić osoby dziecin nie chodzących do żłobków i klubów dziecięcych) 

 

Słabe strony: 

- szczególnych brak 
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2.2.16. Realizator: Fundacja Misja Medyczna 

 

Działanie z zakresu zdrowia publicznego: Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z 

zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, 

promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy 

pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz 

danych o nierównościach społecznych w zdrowiu 

 

Mocne strony: 

- opis sytuacji bieżącej dokonany w oparciu o aktualne piśmiennictwo, w tym badania polskie 

i zagraniczne 

 - wysoka staranność w przygotowaniu produktów 

 

Słabe strony: 

- zaproponowane, jako cel „cykl spotkań z mieszkańcami” oraz „…rozpropagowanie 

aktywności fizycznej…” stanowią w istocie cele pośrednie. Odnosząc się do punktu I oferty, a 

także do nazwy zadania z zakresu zdrowia publicznego, celem jest raczej spadek masy ciała u 

osób z nadwagą i otyłością, oraz utrzymanie u nich prawidłowej masy ciała (to również w 

przypadku osób z prawidłową masą ciała).  

- opis sposobu realizacji działań dość ogólny, szczególnie w przypadku pkt 8- 

„Przeprowadzenie cyklu spotkań”; w tym przypadku wskazany byłby nieco bardziej 

szczegółowy opis przebiegu i koncepcji spotkania wraz z wykazaniem dopasowania treści do 

potrzeb i możliwości grupy odbiorców 

- opis zakładanych rezultatów jest niepełny, zbyt hasłowy i wymaga uszczegółowienia; m.in. 

niewystarczające jest podanie „ankiety”, jako sposobu monitorowania osiągniętych 

rezultatów. Brak szczegółowych informacji w tym zakresie nakazuje zastanowić się nad 

mierzalnością rezultatów 
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2.2.17. Realizator: Perła Wellenss sp. z o. o.  

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Projektowanie i monitorowanie skuteczności zadań z 

zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej , 

promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób innych niż określone w NPZ, przez programy 

pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz 

danych o nierównościach społecznych w zdrowiu 

 

Mocne strony: 

- powołanie się na liczne, aktualne publikacje, opisujące zarówno sytuację epidemiologiczną 

w Polsce (uwzględniając prognozy demograficzne), jak i trendy europejskie. Taki stan rzeczy 

stwarza możliwość do wyciągnięcia odpowiednich wniosków i zaprojektowania na ich bazie 

odpowiednich interwencji w obszarze zdrowia publicznego 

- produkty wykonane ze szczególną starannością 

 

Słabe strony: 

- błędnie zdefiniowano nadwagę, jako chorobę 

- wobec tak szerokiego zakresu tematycznego, należałoby dokonać podziału celów na główne 

i szczegółowe 

- brak jakichkolwiek parametrów opisujących grupę docelową, zważywszy, że działanie ma 

być realizowane w kilku miastach- struktura ich populacji (np. liczba kobiet w ciąży, dzieci, 

młodzieży, seniorów) może być różna; co za tym idzie dobrze jest znać choćby przybliżone 

dane demograficzne w każdym z miejsc, gdzie planowane są działania 

- w części przypadków rezultat pomylony jest z produktem (np. w przypadku „Broszury 

informacyjnej dla uczestników Spaceru po Zdrowie”- to produkt, nie rezultat. Wobec 

umieszczenia takiej pozycji z kolumnie „Zakładane rezultaty” niemożliwe staje się właściwe 

wypełnienie kolumny „Sposób monitorowania osiągniętych rezultatów”). Istotne jest 

właściwe zrozumienie relacji pomiędzy działaniem/rezultatem, a sposobem jego 

monitorowania 
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2.2.18. Realizator: Gmina Lesznowola 

 

Zadane z zakresu zdrowia publicznego: Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością. 

 

Mocne strony: 

- czas zajęć dla każdej z grup właściwie dostosowano do potrzeb osób uczestniczących. Dla 

każdej osoby uczestniczącej zaplanowano wizytę konsultacyjną z lekarzem w celu oceny 

stanu początkowego, diagnozy otyłości oraz kwalifikacji do dalszych spotkań 

 

Słabe strony: 

- opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania wykonany pobieżnie. Realizator 

odwołuje się do badań m.in. WHO, natomiast nie podaje dokładnych źródeł informacji. Opis 

zawiera ciąg przyczynowo-skutkowy, jednakże jest on na wysokim poziomie ogólności oraz 

nie został podparty piśmiennictwem naukowym 

- brak wyszczególnienia celu głównego i celów szczegółowych. Cele zostały sformułowane w 

sposób mało przejrzysty 

- brak charakterystyki psychospołecznej i społeczno-środowiskowej grupy docelowej 

- w opisie działania nie uwzględniono kluczowych elementów takich jak monitoring i 

ewaluacja działań, w tym pomiaru poziomu satysfakcji z uczestnictwa w projekcie, oceny 

stanu końcowego w zakresie wskaźników, których pomiaru dokonano na etapie kwalifikacji 

uczestnika 

- zakładane rezultaty zostały sformułowane w sposób niesatysfakcjonujący, z wyłączeniem 

punktu pierwszego. Liczba uczestników objętych wsparciem czy liczba uruchomionych grup 

wsparcia nie stanowią rezultatów. W opisie działań nie wspomniano o teście przed i po 

zakończeniu edycji, który znalazł się w tym punkcie 
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2.2.19. Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 3.5: koordynacja, monitorowanie oraz ewaluacja 

skuteczności i efektywności zadań prowadzonych w celu profilaktyki problemów zdrowia 

psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego.  

 

Mocne strony: 

- opis sytuacji bieżącej wykonany z ponadprzeciętną starannością,  

- właściwie zdiagnozowana i opisana potrzeba zdrowotna 

- wnioski i uzasadnienie doboru tematu pozostają w ścisłej relacji z potrzebą zdrowotną i 

zakresem tematycznym interwencji 

- podkreślenie wielosektorowości działań. Ciężar położono na promocję zdrowia 

psychicznego oraz profilaktykę, co jest kluczowe ze względu na niedostatek tego typu 

interwencji w polskim systemie opieki zdrowotnej pomimo efektywności, szerokiej grupy 

docelowej oraz umiarkowanych kosztów 

- działania zostały szczegółowo i jasno opisane, stwarzają duże szanse na osiągnięcie 

trwałych efektów 

 

Słabe strony: 

- grupy docelowe zostały przejrzyście scharakteryzowane, nie mniej zabrakło parametrów 

liczbowych je opisujących  
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2.2.20. Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 

Środowiskowej 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: NPZ.CO3_1.3._2017 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. 

 

Mocne strony: 

- zaplanowane sposoby realizacji działania wydają się być kompleksowe i szerokie. Warto 

podkreślić efektywność metody “przekazywania wiedzy z pierwszej ręki” czyli spotkania z 

osobą, która pozytywnie przeżyła kryzys psychiczny 

- uwzględnienie przeprowadzenia ewaluacji warsztatów dla młodzieży  

 

Słabe strony: 

- zarysowano sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w trzech wybranych województwach. 

Opis ten jest dokonany w sposób niewystarczająco klarowny i nielogiczny. Zaleca się 

uporządkowanie tematyczne i logiczne opisu z założeniem reguły “od ogółu do szczegółu”. 

M.in. Realizator błędnie utożsamia liczbę wykonanych świadczeń ze skalą zjawiska.  

- przywoływane w opisie sytuacji bieżącej piśmiennictwo nie jest wystarczająco aktualne; 

cytowane są publikacje sprzed blisko 10 lat bądź starsze 

- zaobserwowano niespójność dotyczącą deklarowanej liczby młodych osób biorących udział 

w warsztacie (do 20 osób), a liczbą osób zaproszonych do programu - całe klasy, które 

zwykle liczą powyżej 20, a nawet czasami powyżej 30 osób. Warto byłoby doprecyzować tę 

część opisu procesu rekrutacji 
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2.2.21. Realizator: Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 1.3 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.  

 

Mocne strony: 

- wartościowym elementem, który uwzględniono jest superwizja osób prowadzących, co 

pozwala na uzyskanie większej jakości pracy z młodzieżą 

- wykorzystywanie ćwiczeń aktywizujących 

 

Słabe strony: 

- opis sytuacji bieżącej dokonany pobieżnie, zawiera ubogie piśmiennictwo. Autorzy 

odwołują się jedynie do dwóch pozycji piśmiennictwa bez podania dokładnego źródła, co 

może prowadzić do nieuprawnionych konkluzji 

- w uzasadnieniu interwencji zamieszczono informację o „udowodnionych badaniami 

efektach” nie odwołując się do żadnych artykułów naukowych publikowanych w 

czasopismach naukowych, które mogłyby to potwierdzić 

- cele podzielono na cele główne oraz cele pośrednie. Cele główne zostały nieprawidłowo 

sformułowane. Należałoby odwołać się do wiedzy, umiejętności, postaw, a nie do 

stosowanego narzędzia.  

- cel „profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS” odwołuje się do 

wstrzemięźliwości seksualnej jako najskuteczniejszej metody przeciwdziałania seksualnym 

zachowaniom ryzykownym, co nie jest potwierdzone rzetelnymi badaniami naukowymi 
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2.2.22. Realizator: Łódzka Fundacja Psychoterapii 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 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. 

 

Mocne strony: 

- kanały promocji kampanii cechuje różnorodność, uwzględniono zarówno media tradycyjne 

jak i elektroniczne co pozwoli dotrzeć z przekazem do różnych grup docelowych 

- odwołano się do rekomendacji badania EZOP, co stanowi dobrą praktykę w planowaniu 

interwencji 

 

Słabe strony: 

- niejednoznaczność w zakresie pierwszego z zakładanych rezultatów oraz planowanego 

poziomu osiągnięcia rezultatu – w pierwszym obszarze nastąpiła wzmianka o ekspertach z 

zakresu zdrowia psychicznego, w drugim – ekspertach z zakresu zdrowia publicznego. 

Należałoby doprecyzować tę kwestię.  

- brak oceny trwałości rezultatów działania i opisu produktów 
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2.2.23. Realizator: Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Wspieranie szkół i placówek oświatowych w 

zakresie interwencji kryzysowej w ramach Działania 2.4. Prowadzenie działań na rzecz 

zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w 

populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego 

utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finasowanie działań 

badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania.  

 

 

Mocne strony: 

- skala oraz sposób przeprowadzenia działań zostały jasno oraz szczegółowo 

scharakteryzowane 

- uwzględnione przez realizatora zróżnicowane metody badawcze zwiększają rzetelność 

prowadzonych badań 

- opisu grupy docelowej dokonano w sposób szczegółowy. Podano zarówno dane 

demograficzne jak i cechy charakteryzujące populację. Uwzględniono charakterystykę 

psychospołeczną i społeczno-środowiskow 

 

Słabe strony: 

- cel główny rozpoczyna się od słów „Profilaktyka zdrowia psychicznego…”. Należy 

podkreślić, że słowo „profilaktyka” oznacza „zapobieganie”, a więc cel sugeruje 

„zapobieganie zdrowiu”- to niewłaściwe użycie słowa. Cel główny należałoby 

przeformułować tak, aby podkreślić wzmacnianie zdrowia psychicznego w grupie docelowej 
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2.2.24. Realizator: Stowarzyszenie „Twoja sprawa” 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Analiza istniejących zapisów prawnych pod kątem 

ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących 

i pornograficznych w 2016 r. w ramach Działania 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.  

 

Mocne strony: 

- cele pozostają w ścisłej relacji z zakresem działania, charakteryzują się wszystkim cechami, 

właściwymi dobrej praktyce (model SMART) 

- bogate, udokumentowane doświadczenie Realizatora 

 

Słabe strony: 

- jako grupę docelową wymieniono jedynie Ministra Zdrowia i inne organy państwowe. 

Pominięto inne instytucje, w tym organizacje pozarządowe, działające w omawianym 

obszarze 

- trwałość rezultatów została niewystarczająco udokumentowana. Zawarto jedynie 

informację, że trwałość zależna jest od Ministerstwa Zdrowia. Należałoby rozważyć 

dodatkowe działania mające na celu zwiększenie trwałości efektów działania 

 

 

2.2.25. Realizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie w 2017r badań dotyczących kontaktu 

dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego 

kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  

 

Mocne strony: 

- opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji działania wykonany z ponadprzeciętną 

starannością, oparty o aktualne piśmiennictwo 

- właściwie zdiagnozowana potrzeba zdrowotna, wnioski i uzasadnienie doboru tematu 

pozostają w ścisłej relacji z zakresem tematycznym interwencji. Istotne jest to, że 
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podkreślono skalę, specyfikę, w tym mimowolność kontaktu z treściami pornograficznymi. 

Jest to niezwykle istotne w planowaniu wszelkich działań profilaktycznych 

- działania, w ramach realizacji zadania, zostały opisane z ponadprzeciętną starannością, 

poprawnie podzielone, stwarzają duże szanse na osiągnięcie trwałych efektów. Proces 

przeprowadzania badania został zaplanowany z uwzględnieniem niezbędnych elementów 

zapewniających jego rzetelność takich jak badanie pilotażowe, odpowiednio liczba i 

reprezentatywna grupa badawcza. Planowane działanie cechuje również kompleksowość 

 

Słabe strony: 

- szczególnych brak 

 

 

2.2.26. Realizator: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 

 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: NPZ.CO3_1.3_2017_Ocena kondycji psychicznej. 

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.  

 

Mocne strony: 

- materiały edukacyjno-informacyjne cechuje inkluzowość w stosunku do osób niesłyszących 

lub słabo słyszących 

- dokładny opis grupy docelowej, wraz z przywołaniem parametrów liczbowych, 

charakteryzujących populację, opis zawiera elementy charakterystyki psycho-społecznej lub/i 

społeczno-środowiskowej 
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Słabe strony: 

- niedostateczna ilość aktualnego piśmiennictwa opisującego potrzeby wskazujące na 

celowość wykonania zadania 

- w trakcie opracowywania narzędzia należałoby się powołać na rzetelną literaturę naukową, 

nie ograniczać się do jednego badania, w tym przypadku przeprowadzonego przez Caritas. 

 

2.2.27. Realizator: Fundacja “Instytut Edukacji Pozytywnej” 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 1.3. 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. 

 

Mocne strony: 

- kompleksowo zarysowano problemy zdrowia publicznego oraz potrzeby z nich wynikające. 

Odwołano się do licznego i odpowiednio dobranego piśmiennictwa 

- wyszczególnione zostały cel główny i cele szczegółowe. Cele szczegółowe odniesiono 

zarówno do kształtowania postaw i zachowań jak i do wykorzystywanych metod 

- materiały edukacyjno-informacyjne cechuje inkluzowość w stosunku do osób niesłyszących 

lub słabo słyszących, co jest mocną cechą działania 

- załączenie mapy punktów pomocy i wsparcia  

 

 

Słabe strony: 

- brak parametrów liczbowych, charakteryzujących grupy docelowe 
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2.2.28. Realizator: Fundacja Medicover 

 

Działanie: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania 

ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe  

 

Mocne strony: 

- opis potrzeb, wskazujących na celowość wykonania zadania jest pełny. Powołano się w nim 

na wyniki badań, prowadzonych przez ośrodki akademickie (Warszawski Uniwersytet 

Medyczny), jak i instytucji międzynarodowych (Międzynarodowa Agencja Badania Raka). 

Wykazano realną potrzebę zdrowotną, tak więc zasadność interwencji w proponowanym 

obszarze nie budzi wątpliwości 

- cele rozpisane i omówione w sposób bardzo dokłądny. Ponadto, co warto podkreślić, 

właściwie sformułowano cel główny, traktujący o zmianie zachowań zdrowotnych, 

wynikającej z podniesienia świadomości. Uniknięto tym samym częstego błędu, polegającego 

na ograniczeniu celów do samej poprawy świadomości, z co niekoniecznie musi przekładać 

się na zmianę zachowań zdrowotnych 

- szczegółowość opisu grupy docelowej świadczy o głębokim rozpoznaniu jej potrzeb i 

możliwości. Grupę docelową podzielono na 3 podgrupy: dzieci i młodzież, rodzice i 

opiekunowie, oraz właściciele solariów. W przypadku 2 pierwszych grup wykazano się 

znajomością psycho-społecznych uwarunkowań zdrowia. Również 3 grupa została opisana w 

sposób właściwy- skupiono się tu na ilości placówek 

 

Słabe strony: 

- szczególnych brak 
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2.2.29. Realizator: Instytut  Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu   

 

Zadnie z zakresu zdrowia publicznego: Pozostałe działania wspierające 1. Prowadzenie 

monitoringu, w tym h) monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w 

miejscu pracy. 

 

Mocne strony: 

- uwagę zwraca niezwykle wnikliwa analiza sytuacji bieżącej w oparciu aż o 43 pozycje 

piśmiennicze, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Świadczy to o bardzo dobrym rozpoznaniu 

tematu, a co za tym idzie o dużym prawdopodobieństwie przygotowania właściwych działań 

praktycznych 

- opis grup docelowych wykonany bardzo dokładnie z wnikliwą analizą zagrożeń zdrowia, 

wynikających z charakteru wykonywanej pracy. Tak głębokie rozpoznanie pozwala na 

precyzyjne zaplanowanie skutecznych działań profilaktycznych 

 - efekty działania opracowane w formie Sprawozdania końcowego. Co istotne zawiera ono 

propozycję konkretnych działań profilaktycznych. Przygotowane zostało w skondensowanej i 

treściwej formie. Ponadto opracowano Raport z przeglądu piśmiennictwa przedmiotu, co 

dodatkowo wzbogaca całość dokumentacji 

 

Słabe strony: 

- proponowany cel ostateczny działania: „przekazanie informacji pracodawcom i 

pracownikom nt zagrożeń […] w ich środowisku ich pracy w celu zwiększenia świadomości 

oraz określenie kierunków działań naprawczych” to w istocie nadal cel pośredni. 

Ostatecznym wydaje się być zmiana zachowań zdrowotnych, dla której punktem wyjścia jest 

właśnie podniesienie świadomości nt. zagrożeń zdrowia 

- brak wyodrębnionej oceny trwałości efektów działania- ten element powinien stanowić 

osobną pozycję w punkcie 5 Oferty, tymczasem informacje na ten temat są rozproszone w 

Ofercie 
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2.2.30. Realizator: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 2 Profilaktyka, 2.1 Prowadzenie działań 

zapobiegawczych punkt 2 

 

Mocne strony: 

- opis wykonany z należytą starannością. Realizator przytoczył wiele pozycji piśmienniczych, 

które jednak nie zostały właściwie opisane, co może utrudnić dotarcie do nich. Nie mniej jest 

to uwaga o charakterze „technicznym”, a wskazane niedomaganie nie ma wpływu na wartość 

merytoryczną działania 

- cele opisane dokładnie- nie budzą wątpliwości. Jasno wskazany jest również kierunek: 

realizacja celu (określenie narażenia na wybrane czynniki biologiczne i chemiczne w 

środowisku pracy), a następnie wykorzystanie wyników do planowania dalszych działań 

profilaktycznych 

 

Słabe strony: 

- brak charakterystyki cech psycho-społecznych grupy docelowej, które mogły decydować o 

tendencji do udziału w interwencji 

- opisano antycypowane efekty, jednak stwierdzenie, iż „będą trwałe” jest niewystarczające i 

wymaga uzasadnienia 
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2.2.31. Realizator: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, 

podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w 

tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia 

pracujących 

  

Mocne strony: 

- sposób realizacji każdego z etapów programu został opisany w sposób wyjątkowo 

precyzyjny. Z dokumentacji sprawozdawczej wynika, iż w toku realizacji działania nie 

nastąpiły większe trudności 

 

Słabe strony: 

- wskazane wydaje się być dokładniejsze uzasadnienie konieczności wdrożenia interwencji 

- cele sformułowane prawidłowo, nie mniej należy domniemywać, iż „podnoszenie 

świadomości służb BHP, inspektorów WOMP, lekarzy nadzorujących miejsca służby (pracy) 

żołnierzy […] na temat narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne […] poprzez 

szkolenia”, to jedynie cel pośredni. Za główny należało by uznać zaktywizowanie do 

wdrażania konkretnych działań  rozwiązań przez wyżej wymienione służby, a także do 

ewaluowania tychże   

- raport z realizacji zadania (zadanie zakończono) nieco rozczarowuje i zawiera stwierdzenia, 

które wydają się być nieuprawnione, lub niepoparte stosownymi dowodami. Odnosi się to np. 

do sformułowania „Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez jego uczestników”- 

jest to jedynie subiektywna ocena, a nie stwierdzenie poparte np. badaniem ankietowym. 

Oczywiście nie wyklucza to pozytywnego odbioru szkolenia, nie mniej raportowanie takiego 

wskaźnika wymaga udokumentowania 

- zarówno w ocenie trwałości działania, jak i w Raporcie pojawia się stwierdzenie (życzenie), 

iż nastąpi trwała poprawa […]- jest to oczywiście niewykluczone, ale brak jakichkolwiek 

dowodów na obronę tej tezy (byłoby nimi np. badanie ankietowe wśród uczestników 

szkolenia). 
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2.2.32. Realizator: Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 2.1.12 Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki 

związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu 

 

Mocne strony: 

- opis sytuacji wykonany z należytą starannością. Autorzy, stawiając tezy o niskim poziomie 

świadomości ekologicznej i związanymi z tym problemem konsekwencjami powołują się 

m.in. na badania Ministerstwa Środowiska, Eurostatu, Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego czy Komisji Europejskiej. Świadczy to o kompleksowym podejściu do 

zagadnienia, a także w stopniu wystarczającym uzasadnia jej podjęcie 

- występuje podział na cel główny i cele szczegółowe. W celach występują zarówno odbiorcy 

końcowi- całość społeczeństwa, jak i odbiorcy pośredni, tj. dziennikarze, oraz lekarze POZ, 

pediatrzy, alergolodzy i pulmunolodzy- te osoby, jako autorytety społeczne i medyczne mają 

dużą siłę oddziaływania 

- należy zwrócić uwagę na szeroko zakrojone działania promocyjne, obejmujące nie tylko 

seminaria naukowe, ale też działania medialne, włączając w to media społecznościowe  

 

Słabe strony: 

- jako grupę docelową Realizator podaje „ogół społeczeństwa”; jest to sformułowanie dość 

ogólne, co utrudnia choćby pobieżną charakterystykę grupy. W działaniu wyróżnione są 

jednak grupy zawodowe (jako wspomniani odbiorcy pośredni) i tu charakterystyka nie jest już 

problemem m.in. w przypadku lekarzy wskazane są ewentualne trudności w zaangażowaniu 

ich w realizację działania 

- ocena trwałości rezultatów wydaje się być niepełna i niedostatecznie uzasadniona. W 

prawdzie słuszna jest teza o możliwości wykorzystania wyników badania ankietowego przez 

badaczy, do działalności publicystycznej, nie mniej nie to jest głównym celem działania 
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2.2.33. Realizator: Gdański Uniwersytet Medyczny   

 

Działanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i 

współpracy międzynarodowej związanej ze zdrowie osób starszych  

Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych w tym jakości zycia 

związanej ze zdrowiem 

 

Mocne strony: 

- opisie potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania powołano się na liczne 

badania polskie (m.in. WOBASZ Senior, WOBASZ II, czy Natpol) i zagraniczne (m.in. 

English Longitudinal Study of Ageing) 

- szczegółowy opis sposobu realizacji badan terenowych, jego zakres oraz metodyka 

- dokładny opis  metodologii związanej z doborem grupy badanej (opisany został m.in. 

algorytm losowania) 

 

Słabe strony: 

- szczególnych brak 

 

 

2.2.34. Realizator: T&A MEDICA 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych 

potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy 

ciała i chorobom metabolicznym) 

 

Mocne strony: 

- sposoby propagowania informacji o możliwości udziału w szkoleniu są odpowiednie i 

uwzględniają zaangażowanie instytucji, zrzeszających seniorów, jak np. Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, czy domów pomocy społecznej, co jest uzasadnione merytorycznie 

- raport ewaluacyjny potwierdza, iż zastosowane formy edukacji są właściwe i odpowiadają 

potrzebom i możliwościom grupy docelowej 
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- przestawione efekty są zdecydowanie wiarygodne. Zaproponowana metoda 

przeprowadzenia badania ewaluacyjnego całkowicie wyczerpuje zagadnienie- na jej 

podstawie możliwe jest wyciagnięcie wiarygodnych wniosków 

 

 

Słabe strony: 

- cele sformułowane prawidłowo, nie mniej należy podkreślić, iż celem ostatecznym nie jest 

„poprawa stanu wiedzy” a praktyczna zmiana zachowań zdrowotnych 

 

 

 

2.2.35. Realizator: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

 

Działanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i 

współpracy międzynarodowej związanej ze zdrowiem osób starszych : 3) tworzenie 

innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i 

aktywizujących 

 

Mocne strony: 

- spośród celów szczegółowych uwagę zwraca propagowanie zgromadzonego materiału 

zarówno wśród pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów 

 

Słabe strony: 

- opis sytuacji bieżącej zbyt lakoniczny. Przywołane dane, choć korespondujące z tematem, są 

wybiórcze i nie stanowią logicznej całości. Powyższe wpływa na opis uzasadnienia doboru 

interwencji- choć sam problem nie budzi żadnych wątpliwości 

- sposób uzasadnienia dobory zakresu interwencji wydaje się być niedostateczny 

- nie wykazano w wystarczającym stopniu trwałości rezultatu, za który nie można uznać 

„zawieszenia” Raportu na stronie internetowej. Należało by raczej przeanalizować trwałość 

korzyści w wymiarze praktycznym, np. możliwość wdrożenia długotrwałej interwencji na 

podstawie rekomendacji, zawartych w Raporcie 
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2.2.36. Realizator: Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie 

problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami 

starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego 

 

Mocne strony: 

- opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania jest obszerny i poparty licznymi 

danymi liczbowymi. Autorzy powołują się zarówno na badania np. Głównego Urzędu 

Statystycznego, jak i Światowej Organizacji Zdrowia 

- wyodrębniono zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe. Wskazano także narzędzia 

realizacji celów, co jest szczególnie istotne. Na dotychczasowym etapie realizacji zadania 

(koniec realizacji określono na 31 grudnia 2018) można uznać, iż narzędzia te są dobrane 

trafnie 

- uwzględnienie i dokładny opis potrzeb edukacyjnych grupy docelowej 

 

 

Słabe strony: 

- trudno z krótkiej perspektywie czasowej stwierdzić, iż „rezultaty projekty będą trwałe”. 

Można to stwierdzić jedynie na podstawie długofalowej analizy skutków działalności 

fizjoterapeutów na polu rehabilitacji pacjentów senioralnych, np. poprzez monitorowanie 

stanu zdrowia tych pacjentów 
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2.2.37. Realizator: EMC Silesia Sp. z o.o 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie 

problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami 

starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego 

Organizacja szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych na oddziałach 

szpitalnych w zakresie prowadzenia oceny geriatrycznej pacjenta. 

 

Mocne strony: 

- opis sytuacji bieżącej dokonany na podstawie aktualnego piśmiennictwa m.in. na podstawie 

danych Eurostat. Jasno wskazano też problem, związany z funkcjonowaniem pacjenta 

geriatrycznego, a także wskazano na rolę całościowej oceny geriatrycznej (COG) w poprawie 

jakości życia tego pacjenta 

 

Słabe strony: 

- pomimo, iż grupa docelowa opisana w sposób zadowalający, to należy wskazać na brak jej, 

choćby przybliżonej, liczebności (ta dana znajduje się jednak w punkcie 5 Oferty). Niniejsza 

uwaga ma charakter „techniczny” i nie wpływa negatywnie na wartość interwnecji 

 

 

2.2.38. Realizator: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych 

potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy 

ciała i chorobom metabolicznym). Organizacja szkoleń dla dietetyków z zakresu żywienia 

osób starszych w wieku 60+ 

 

Mocne strony: 

- dokładny opis głównych problemów zdrowotnych, z którymi borykają się osoby starsze, 

poparty licznymi badaniami i danymi liczbowymi 
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- Odpowiednio zaplanowany harmonogram działań pozwolił na terminową realizację 

działania 

 

Słabe strony: 

- stwierdzenia, iż lekarze nie doceniają roli dietetyków, specjalizujących się w żywieniu 

seniorów, wydaje się być zbyt daleko idące, zwłaszcza, że nie jest poparte żadnym 

piśmiennictwem, ani badaniem 

- uwagę zwraca deklaracja realizatora, iż nie jest w stanie określić trwałości rezultatów 

działania. Świadczyć to może o pewnych niedociągnięciach metodologicznych 

 

 

2.2.39. Realizator: Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 3. Pozostałe zadania wspierające, 1. Prowadzenie 

monitoringu w tym a) prowadzenie badań dotyczących występowania czynników 

rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy 

 

Mocne strony: 

- na podstawie sprawozdania merytorycznego można uznać, iż efekty mogą być trwałe i 

przydane do planowania działań profilaktycznych 

 

Słabe strony: 

- opis sytuacji bieżącej i uzasadnienie doboru tematu interwencji wydają się być zbyt mało 

rozbudowane. Ponadto dobrą praktyką jest powoływanie się na aktualne piśmiennictwo, 

uzasadniające potrzebę interwencji, nawet, jeśli wydaje się ona być oczywista. Ponadto taka 

analiza potwierdza przygotowanie autora do realizacji działania w sferze teoretycznej 

- cele nie zostały jasno wyszczególnione i opisane. Trudno także przypisać im cechy modelu 

SMART, choć być może wynika to wyłączenie z ich nieprecyzyjnego sformułowania, a nie 

ich zakresu merytorycznego, który nie budzi zastrzeżeń 

- grupa docelowa opisana jest zbyt ogólne. Ponadto nie jest jasne, jak interpretować, iż 

stanowi ją „Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna…” itp.  Należy 
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domniemywać, iż wymienione instytucje będą mogły korzystać z efektów działania, co nie 

mniej, powinno być jasno opisane 

 

 

2.2.40. Realizator: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: realizacja zadań na rzecz przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych przez pacjentów 

 

Mocne strony: 

- zakres interwencji został dobrany niezwykle trafnie- przestrzeganie zaleceń terapeutycznych 

przez pacjentów stanowi obecnie jedno z największych wyzwań edukacyjnych 

- bardzo trafny dobór grupy docelowej: należy podkreślić, iż obok pacjentów grupę docelową 

stanowił także personel placówki, w której realizowane było działanie 

 

Słabe strony: 

- w opisie powołano się na „liczne badania” przytaczając tylko 1 badanie i 1 raport. Wydaje 

się to być zbyt skromne uzasadnienie, w dobie toczącej się dyskusji na temat samodzielnego 

zażywania leków przez pacjentów 

 

 

 

2.2.41. Realizator: Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Realizacja zadań na rzecz poprawy przestrzegania 

zaleceń terapeutycznych przez pacjentów.  

 

Mocne strony: 

- dokładny opis kryterium włączenia oraz podział na poszczególne grupy: osoby w wieku 

60+, Kadry medyczne, osoby zatrudnione w aptekach 
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Słabe strony: 

- opis realizacji działań wydaje się być zbyt lakoniczny 

- dobór niektórych narzędzi może budzić wątpliwości, jak w przypadku gry terenowej, co- w 

korespondencji w dokumentacji korespondencji z Departamentem Zdrowia Publicznego 

Ministerstwa Zdrowia przyznaje sam realizator (piszą o braku zainteresowania tą formą 

aktywności wśród beneficjentów programu) 

 

 

2.2.42. Realizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności 

informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ 

na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i 

młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji 

psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.  

 

Mocne strony: 

- cele jasno sformułowane, właściwie podzielone, pozostają w ścisłej relacji z zakresem 

działania, charakteryzują się cechami właściwymi dobrej praktyce (model SMART) 

 

Słabe strony: 

- Realizator zakłada, że „dorośli, z akcentem na młodzież studencką” wykazują 

zainteresowanie edukacją w zakresie uwarunkowań zdrowia prokreacyjnego odwołując się do 

wyników ankiet ewaluacyjnych studentów uczęszczających na fakultet z Metod 

Rozpoznawania Płodności Grupa badawcza w żadnym stopniu nie pozwala na sformułowanie 

powyższego wniosku, który odwołuje się ogółem do osób dorosłych i studentów. Realizator 

zastosował raz jeszcze podobny zabieg, powołując się na wyniki ankiet ewaluacyjnych 

uczestników sympozjów „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” 

- kolejne stwierdzenia odwołujące się niskiego poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie 

opieki prekoncepcyjnej oraz szczególnych potrzeb edukacyjnych w wymienionych miastach 

nie są podparte żadnymi publikacjami naukowymi 
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- opis sytuacji bieżącej wykonany pobieżnie, na podstawie niewystarczająco aktualnego i 

bogatego piśmiennictwa, zawiera nieuprawnione stwierdzenia i konkluzje 

- opis grup docelowych jest sformułowany w sposób rodzący wątpliwości natury logicznej. W 

pierwszym akapicie Realizator odwołuje się do doniesień bez przywołania pozycji 

naukowych, jednocześnie wskazując na „młodych obywateli” jako grupę szczególnie 

zainteresowaną tematyką zdrowia prokreacyjnego. W drugim akapicie wskazuje, że grupą 

docelową będą osoby dorosłe w wieku 18 – 50 lat. Stanowi to istotną rozbieżność. W 

przypadku konferencji ta rozbieżność może mieć mniejsze znaczenie, natomiast w przypadku 

warsztatów brak dokładnego określenia grupy docelowej i dostosowania do niej scenariusza 

może skutkować niskim stopniem jakości działania 

- Rezultaty działania zostały nieprawidłowo sformułowane – zamiast rezultatów w postaci 

poprawy stanu wiedzy bądź umiejętności, wymieniono narzędzia 

 

 

2.2.43. Realizator: Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 

1 - 6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających 

prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży w ramach Działania XI Zadania 

koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze. 

 

Mocne strony: 

- szczególnych brak 

 

Słabe strony: 

- opis sytuacji bieżącej został przeprowadzony pobieżnie z podaniem nielicznego, ale 

aktualnego piśmiennictwa. Uzasadnienie doboru tematu jest również szczątkowe. Skupiono 

się na opisie zasobów realizatora, aniżeli na objaśnieniu jak interwencja i jej zakres mogą 

odpowiedzieć na zidentyfikowaną potrzebę 
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2.2.44. Realizator: Silvermedia S.A. 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Zbieranie, zarządzanie i archiwizowanie danych, 

pozyskiwanie podczas stwierdzania i rejestrowania zgonu, w tym na miejscu ujawnienia 

zwłok. 

 

Mocne strony: 

- bardzo szczegółowy opis grupy docelowej; zawiera kryteria włączenia, sposób rekrutacji 

oraz parametry demograficzne 

- cele jasno sformułowane, pozostają w ścisłej relacji z zakresem działania, charakteryzują się 

wszystkim cechami, właściwymi dobrej praktyce (model SMART). 

 

Słabe strony: 

- szczególnych brak 

 

 

2.2.45. Realizator: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 

 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: XI.3 Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego 

 

Mocne strony: 

- opis działań planowanych do realizacji wykonany z dużą dokładnością. O przyjęciu 

właściwych założeń, świadczy bardzo dobrze przygotowany Raport końcowy. Potwierdza to 

także odpowiedni dobór narzędzi realizacji działań 

- spektrum możliwości wykorzystania efektów działania jest bardzo szerokie, co potwierdza 

opis grup docelowych. Zawarto tu również logiczne uzasadnienie doboru proponowanych 

odbiorców efektów działania. 

- raport końcowy przygotowany z należytą starannością- stanowi cenny materiał poglądowy, 

stąd uzasadnione jest jego szerokie propagowanie. Wpisuje się to w realizację celu działania 
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Słabe strony: 

- szczególnych brak 

 

 

2.2.46. Realizator: Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Jestem ważny” 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz 

aktywności fizycznej społeczeństwa. 

 

Mocne strony: 

- produkty mają realny wpływ na realizacje celów 

 

Słabe strony: 

- brak podziału na cel główny i cele szczegółowe, które służą realizacji celu głównego 

- brak określenia dokładnej liczby osób objętych działaniem 

- w opisie grup docelowych brak charakterystyki psychospołecznej i społeczno-

środowiskowej 

- zbyt lakoniczny opis sposobu rekrutacji osób uczestniczących 

 

2.2.47. Realizator: Fundacja Małgorzaty Glinki 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Projektowanie i testowanie skuteczności działań z 

zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, 

promocji zdrowia lub profilaktyce chorób., innych, niż określonych w NPZ, przez programy 

pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz 

danych o nierównościach społecznych w zdrowiu  

 

Mocne strony: 

- umiejętna i właściwa reakcja na trudność w postaci utrudnionej komunikacji z jednym z 

miast, w których miało odbyć się wydarzenie 
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Słabe strony: 

- zdefiniowanie nadwagi, jako choroby 

- sposób monitorowania proponowanych zakładanych rezultatów jest niezrozumiały. Jak przy 

pomocy „fotografii, filmów i danych przekazanych przez lekarzy” realizator chce zmierzyć 

„Podniesienie świadomości uczestników […] dotyczącej zdrowia…”? Nie jest to zgodne z 

metodologią oceny efektów działań i nie daje możliwości realnej oceny efektu 

 

 

2.2.48. Realizator: Uzdrowisko Uniejów Park 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych 

potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy 

ciała i i chorobom metabolicznym) 

 

Mocne strony: 

- opis działań, w ramach całości interwencji wykonany z należytą dokładnością. Na obecnym 

etapie realizacji działania (ramy czasowe do kwiecień-listopad 2018) znajduje 

odzwierciedlenie w praktyce 

- w opisie  uwzględniono  każde województwo, w którym realizowane będzie działanie- 

opisując pokrótce jego główne problemy zdrowotne 

 

Słabe strony: 

- działanie wciąż jest realizowane, jednak zakładane rezultaty (wzrost wiedzy u 100% 

uczestników) wydają się być zbyt optymistyczne 

- zapewnienie o trwałości efektu nie jest wystarczające. Trwałość rezultatu nie polega i nie 

może być mierzona wzrostem wiedzy, czy świadomości, a zmianą zachowań zdrowotnych i 

wynikającej z nich poprawy stanu zdrowia grupy docelowej- co jednak możliwe jest do 

zbadania jedynie poprzez monitorowanie długookresowe 
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2.2.49. Realizator: Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: działalność edukacyjna , realizacja zadań na rzecz 

poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. Organizacja i powadzenie 

szkoleń dla osób w wieku 50+ z zakresu aktywności fizycznej dostosowanej do 

indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości zdrowotnych. 

  

Mocne strony: 

- wskazanie ewentualnych barier w realizacji działania, nosi znamiona analizy interesariuszy, 

a więc dobrej praktyki w realizacji działań z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia 

 

Słabe strony: 

- opis potrzeb wskazujących na wykonanie zadania jest dość lakoniczny. Zawarte w nim 

stwierdzenia (np. „Systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych zmniejsza ryzyko 

infekcji…”) wymagają poparcia literaturą przedmiotu 

- ocena trwałości efektów działania jest niewystarczająca- deklaracja o przyczynieniu się 

realizacji działania do realizacji celu NPZ wydaje się być zbyt daleko idącą konkluzją 

 

 

2.2.50. Realizator: Fundacja Marka Kamińskiego 

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Opracowanie i promocja projektu systemowego 

wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów 

automotywacji do zmiany stylu życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze 

profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu 

uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i akademickim oraz zamieszkania. 

 

Mocne strony: 

- opis sytuacji bieżącej charakteryzuje spojrzenie interdyscyplinarne. Szczególnie 

wartościowe wydaje się być uwzględnienie uwarunkowań zdrowia takich jak stres szkolny, 
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nauka tolerancji, wsparcie słabych umiejętności oraz skupienie na cechach indywidualnych 

osób należących do grup docelowych 

- promocja projektu obejmuje działania zarówno w internecie, m.in. na portalu Facebook, jak 

i w przestrzeni miejskiej. Promocja online i „in real life” jest kluczowa, aby dotrzeć do osób 

korzystających i nie korzystających regularnie z internetu 

- wyodrębniono 3 grupy docelowe: dzieci i młodzież od 13 do 18 roku życia, studentów (19-

25 rok życia) oraz osoby starsze w wieku od 60 do 79 lat korzystające ze smartfonu. Opis 

zawiera charakterystykę psychospołeczną i społeczno-środowiskową grup 

 

Słabe strony: 

- wymieniono 6 celów, bez podziału na cel główny i cele szczegółowe. Połowa celów jest 

poprawnie sformułowana i odnosi się do wzrostu wiedzy, zasobów i motywacji grup 

docelowych w omawianych obszarach. Pozostałe cele odnoszą się do narzędzia, planowanych 

zadań oraz promocji programu, które same w sobie nie stanowią celów, a jedynie drogę do ich 

uzyskania 

- harmonogram został przygotowany w sposób zbyt ogólny, wymieniono jedynie 6 kolejnych 

etapów bez podania konkretnych działań, które mają być zrealizowane w tym zakresie. 
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3. Wnioski z oceny działań z zakresu zdrowia publicznego 

 

Na podstawie analizy dokumentacji wylosowanych pięćdziesięciu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-

2020 wyciągnięto następujące wnioski: 

 

1. Instytuty badawcze i uczelnie wyższe charakteryzują się wyróżniającym 

przygotowaniem metodologicznym. Są one gwarantem wysokiej jakości 

uzyskiwanych danych, właściwej ich interpretacji, a co za tym idzie wysokiej ich 

przydatności w kwestii wykorzystania np. do planowania dalszych działań z 

zakresu zdrowia publicznego. Sugeruje to potrzebę współpracy innych 

realizatorów działań z ww. jednostkami w kwestii planowania i realizowania 

działań z zakresu zdrowia publicznego i planowania działań z zakresu polityki 

zdrowotnej. 

 

2. Szczególną uwagę obecnych i przyszłych realizatorów zadań z zakresu zdrowia 

publicznego należy przyłożyć do sposobu uzasadniania tematu interwencji oraz do 

opisu sytuacji bieżącej; dobrą praktyką powinno stać się powoływanie się na 

źródła wiedzy o charakterze evidence based.    

 

3. Największe trudności sprawia realizatorom uzasadnienie twierdzenia o trwałości 

produktów, być może należy zatem rozbudować sposób opisu uzupełnienia tego 

punktu we wzorze oferty. 

 

4. Formułowane cele działań odnoszą się najczęściej do zwiększenia poziomu wiedzy 

i stopnia świadomości wybranych populacji w zakresie konkretnych problemów 

zdrowotnych. Należy podjąć kroki, mające uświadomić realizatorom, iż celem 

ostatecznym, w myśl idei zdrowia publicznego, jest zmiana zachowań 

zdrowotnych, wynikająca z poprawy stanu wiedzy, nie zaś samo zwiększenie 

wiedzy, które nie musi mieć przełożenia na zmianę zachowań zdrowotnych. 
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5. Stopień przygotowania omawianych podmiotów do realizacji zadań z zakresu 

zdrowia publicznego należy określić, jako zadowalający. 

 

 

Należy ponownie podkreślić, iż większość poddanych ocenie działań jest w trakcie realizacji, 

zatem realna ocena ich efektu będzie możliwa dopiero po zakończeniu i ewoluowaniu przez 

realizatora.  

 

4. Badanie realizatorów działań z zakresu zdrowia publicznego 

 

4.1 Metodologia 

 

Kwestionariusz ankiety (załącznik nr 2) został rozesłany przez Departament Zdrowia 

Publicznego Ministerstwa Zdrowia, wraz z pismem przewodnim oraz kartą oceny właściwego 

działania, do wszystkich realizatorów wybranych do oceny działań. Ich zadaniem było 

wypełnienie i odesłanie kwestionariusza. Pytania, zawarte w kwestionariuszu dotyczyły 

między innymi zasadności regularnej oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

oraz potrzeby upubliczniania wyników tych ocen. Pozostawiono też realizatorowi możliwość 

odniesienia się do oceny jego działania, proponowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego- Państwowy Zakład Higieny. Uzyskano zwrotnie 44 kwestionariusze (po 2-

krotnym monitowaniu realizatorów), a więc współczynnik respons-rate wyniósł 88%. 

 

4.2  Wyniki 

 

Łącznie ocenie poddano 50 działań, natomiast do analizy wykorzystano, zgodnie z 

powyższym 44 kwestionariusze.  

 

Na pytanie o potrzebę regularnej oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przez instytucję 

zewnętrzną, 42 respondentów udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie potrzebna” lub „raczej 

tpotrzebna” (odpowiednio 26 i 16 realizatorów). Tylko 2 realizatorów zadeklarowało brak 
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zdania. Taka struktura odpowiedzi świadczy o wysokiej świadomości podmiotów, 

realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, oraz przykładaniu dużej wagi do ich 

jakości. Otwartość na możliwość zewnętrznej oceny działań świadczy też o chęci 

udoskonalania metod interwencji, poprzez analizę obiektywnych uwag zewnętrznego 

podmiotu oceniającego. Procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie obrazuje wykres nr 1.  

 

Wykr. 1. Potrzeba regularnej  oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przez instytucję zewnętrzną 

 

 

 

Na pytanie o jawność wniosków (np. w formie raportu) z oceny jakości działań z 

zakresu zdrowia publicznego, realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016-2020 1 realizator odpowiedział, iż powinny one „być niejawne i pozostawać jedynie 

do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia”, 16 realizatorów odpowiedziało, iż wnioski powinny 

„być udostępniane jedynie ocenianym podmiotom/ instytucjom- realizatorom zadań z zakresu 

zdrowia publicznego”, natomiast 23 podmioty uznały, iż wnioski te powinny „być całkowicie 

jawne i upubliczniane, np. w formie raportu”. Odpowiedź „brak zdania” uzyskano w 3 

kwestionariuszach. Struktura odpowiedzi na to pytanie potwierdza tylko uznanie konieczności 

prowadzenia zewnętrznych działań ewaluacyjnych, a także chęć zapoznawania się z 

wynikami takiej oceny, w celu udoskonalania przyszłych interwencji. Procentowy rozkład 

odpowiedzi na to pytanie obrazuje wykres nr 2.  

59%

36%

5%

Zdecydowanie potrzebna

Raczej potrzebna

Nie mam zdania
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Wykr. 2. Jawność wniosków (np. w formie raportu) z oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  

 

 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny wartości i przydatności wniosków (np. w formie 

raportu) z oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Żaden z respondentów nie 

zakwestionował wartości lub ewentualnej wartości wniosków z zewnętrznej ewaluacji 

działań. Odpowiedź, iż „mogą one stanowić wartościowy materiał poglądowy” lub 

„Zdecydowanie stanowią wartościowy materiał poglądowy” wybrało odpowiednio 27 i 14 

badanych. Brak zdania w tym zakresie zadeklarowało 3 badanych. Struktura odpowiedzi 

świadczy o świadomości wartości, jakie niesie ze sobą obiektywna, zewnętrzna ocena działań.  

Procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie obrazuje wykres nr 3. 
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Wykr. 3. Ocena przydatności wniosków z zewnętrznej  oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

 

 

Kolejne pytanie dotyczyło przydatności ewentualnej jawności wniosków z oceny 

jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych w ramach Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 28 badanych uznało, iż taka jawność zdecydowanie 

może mieć wpływ na jakość kolejnych ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i kolejnych. 10 

badanych odpowiedziało, iż jawność Może mieć niewielki wpływ na jakość kolejnych ofert 

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016-2020 i kolejnych. Brak zdania zadeklarowało 4 respondentów, natomiast 3 

uznało, iż jawność wniosków nie będzie miała wpływu na jakość kolejnych ofert na realizację 

zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 i kolejnych. Taka struktura odpowiedzi świadczy o chęci podnoszenia kwalifikacji 

realizatorów w kwestii planowania i realizowania działań z zakresu zdrowia publicznego.  

Procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie obrazuje wykres nr 4. 
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Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

Wykr. 4. Przydatność ewentualnej jawności wniosków z oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

 

 

 

Kolejne pytanie w kwestionariuszu, dawało realizatorom możliwość odniesienia się do 

uzyskanej oceny, oraz ewentualnie jej skomentowania. Z zaproponowaną oceną 

„zdecydowanie zgadza się”, lub „raczej się zgadza” odpowiednio 14 i 25 respondentów. 

Stosując metodę top-two-boxes można zatem uznać, iż 39 na 44 respondentów nie ma 

zastrzeżeń do otrzymanej oceny. Tylko 4 badanych „raczej się nie zgadza” z zaproponowaną 

oceną, a tylko 1 respondent „zdecydowanie się nie zgadza”. Uzyskane wyniki świadczą o 

trafnej ocenie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, 

wylosowanych do oceny działań, pomimo. Pokazuje to, iż pomimo wielu uwag krytycznych, 

zawartych w ocenach, realizatorzy dostrzegają pewne niedoskonałości, realizowanych przez 

siebie działań, jednocześnie wykazując chęć doskonalenia warsztatu poprzez analizę takich 
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ocen i uwzględnianie uwag zewnętrznych (co niejednokrotnie deklarowane było w punkcie 

„Uwagi do otrzymanej oceny merytorycznej realizowanego przez Państwa Instytucję 

działania z zakresu zdrowia publicznego”).  Procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie 

obrazuje wykres nr 5. 

 

Wykr. 5. Akceptacja uzyskanej oceny oraz zawartych w niej uwag 
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4.3 Wnioski 

 

Na podstawie wyników niniejszego badania można wyciągnąć następujące wnioski: 

 

1. Realizatorzy mają świadomość dużego znaczenia zewnętrznej ewaluacji 

realizowanych przez siebie działań z zakresu zdrowia publicznego 

 

2. Upublicznianie wyników zewnętrznej ewaluacji działań z zakresu zdrowia 

publicznego może być działaniem, mającym znaczny wpływ na jakość przyszłych 

ofert na realizację inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego, a także na wysoką 

jakość realizowanych w przyszłości działań 

 

 

3. Realizatorzy w zdecydowanej większości pozytywnie reagują na (w większości 

niewielkie) zastrzeżenia do wdrażanych przez nich działań, co pozytywnie rokuje 

w kwestii jakości kolejnych, ewentualnie projektowanych i realizowanych przez 

nich interwencji 

 

 

5. Podsumowanie 

 

Podsumowując dane uzyskane na drodze realizacji niniejszego zadania z zakresu zdrowia 

publicznego- NPZ.ZK_20.2018; Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów 

profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie w 

ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych- można stwierdzić, iż pomimo 

pewnych niedoskonałości, oceniane zadania z zakresu zdrowia publicznego projektowane i 

realizowane są zgodnie z zasadami, wynikającymi z piśmiennictwa z zakresu zdrowia 

publicznego i promocji zdrowia. Ponadto, analizując wyniki badania ankietowego, 

skierowanego do realizatorów działań, można zauważyć, iż wykazują oni dużą chęć 

udoskonalania swoich działań, między innymi poprzez zapoznawanie się z zewnętrzną, 

obiektywną oceną swoich działań. Świadczy to o dużej świadomości i tendencji do 
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podnoszenia jakości interwencji. Taka sytuacja, w perspektywie, może wpłynąć pozytywnie 

na jakość zadań, realizowanych nie tylko w ramach Narodowego Programu Zdrowia, ale 

także innych, inicjatyw, związanych ze zdrowiem publicznym i promocją zdrowia, 

realizowanych przy udziale innych niż NPZ środków. 
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6. Załączniki 

 

1. Algorytm oceny działań z zakresu zdrowia publicznego 

 

1. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania 

 Punktacja (0-4) 

Właściwy opis sytuacji bieżącej w oparciu o aktualne 

piśmiennictwo 

 

Logiczne uzasadnienie doboru tematu i zakresu interwencji  

Komentarz: 

 

 

 

 

 

 

 

0- Niedostateczny 

brak opisu, opis sporządzony w oparciu o nieaktualne, lub błędnie dobrane 

piśmiennictwo, nieuprawnione wnioski i stwierdzenia, błędy merytoryczne  

1- Niepełny 

opis wykonany pobieżnie, nie zawiera lub zawiera błędnie dobrane piśmiennictwo, 

opis zawiera nieuprawnione stwierdzenia i konkluzje, niepoparte aktualnym 

piśmiennictwem 

2- Dostateczny 

Opis wykonany pobieżnie, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, może zawierać 

nieuprawnione stwierdzenia i konkluzje 

3- Ponad dobry 

Opis wykonany poprawnie, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, opis zawiera 

wystarczająco udowodniony ciąg przyczynowo-skutkowy, mający w założeniu 

dowodzić realnej potrzeby realizacji działania 

4- Bardzo dobry 

opis wykonany z ponadprzeciętną starannością, oparty o aktualne piśmiennictwo, 

właściwie zdiagnozowana potrzeba zdrowotna, wnioski i uzasadnienie doboru tematu 

pozostają w ścisłej relacji z potrzebą zdrowotną i zakresem tematycznym interwencji 
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2. Cele realizacji zadania  

 Punktacja (0-4) 

Określenie celów głównych i szczegółowych (z ich właściwymi 

cechami m.in. realnością, czy mierzalnością) 

 

Komentarz: 

 

 

 

 

 

 

 

0- Niedostateczne/y 

Sformułowane cele nie pozostają w relacji z zakresem działania 

1- Niepełne/y 

Cele w niedostatecznym stopniu odnoszą się do zakresu działania 

2- Dostateczne/y 

Cele pozostają w relacji z zakresem działania, są jasno sformułowane, nie posiadają 

wszystkich cech, właściwych dobrej praktyce budowy celów, nie spełniają, lub 

częściowo nie spełniają warunków modelu SMART 

3- Ponad dobre 

Cele jasno sformułowane, pozostają w ścisłej relacji z zakresem działania, częściowo 

spełniają warunki modelu SMART 

4- Bardzo dobre/y 

Cele jasno sformułowane, właściwie podzielone, pozostają w ścisłej relacji z zakresem 

działania, charakteryzują się wszystkim cechami, właściwymi dobrej praktyce (model 

SMART) 
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3. Szczegółowy opis działań planowanych do realizacji 

 Punktacja (0-4) 

Opis sposobu realizacji poszczególnych działań  

Dobór narzędzi realizacji celów w odniesieniu do potrzeb i 

możliwości 

 

Komentarz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0- Niedostateczne/y 

Proponowane działania nie dają szans na realizację celów, opis pobieżny lub brak 

1- Niepełne/y 

Proponowane działania dają nikłe szanse na realizację celów, opis zbyt ogólny, brak 

narzędzi realizacji, brak opisu skali przedsięwzięcia 

2- Dostateczne/y 

Proponowane działania stwarzają szanse na realizację celów, proponowane narzędzia 

mogą budzić wątpliwości w kontekście trafności ich doboru,  

3- Ponad dobre/y 

Proponowane działania i narzędzia do ich realizacji nie budzą wątpliwości, jasno 

opisana skala działań,  

4- Bardzo dobre/y 

Proponowane działania i narzędzia do ich realizacji nie budzą żadnych wątpliwości, 

jasno opisana skala działań, działania stwarzają duże szanse na osiągnięcie trwałych 

efektów 
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4. Opis grup docelowych realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 

 Punktacja (0-4) 

Charakterystyka grupy docelowej  

Komentarz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0- Niedostateczny 

Brak opisu, lub opis nieprecyzyjny, pozbawiony parametrów liczbowych, 

opisujących grupę 

1- Niepełny 

Zbyt ogólny opis grupy, z wybiórczymi parametrami liczbowymi 

2- Dostateczny 

Ogólny opis grupy z większością parametrów liczbowych, charakteryzujących 

populację 

3- Ponad dobry 

Dokładny opis grupy docelowej, wraz z przywołaniem parametrów liczbowych, 

charakteryzujących populację, opis zawiera elementy charakterystyki psycho-

społecznej lub/i społeczno-środowiskowej 

4- Bardzo dobry 

Szczegółowy opis grupy; obok parametrów liczbowych, charakteryzujących 

populację, opis zawiera też charakterystykę psychospołeczną i społeczno-

środowiskową 
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5. Zakładane rezultaty i produkty realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 

oraz opis sposobu ich monitorowania/ewaluacji  

 Punktacja (0-4) 

Opis uzyskanych bądź antycypowanych efektów działania, 

ocena potrzeby i możliwości kontynuowania działania 

 

Ocena trwałości rezultatów działania  

Opis produktów (jeśli dotyczy)  

Komentarz: 

 

 

 

 

 

 

 

0- Niedostateczny 

Opisane efekty nie są realne do osiągnięcia, lub nie tworzą ciągu przyczynowo-

skutkowego z proponowanymi działaniami, brak, lub nieuzasadniony opis trwałości 

rezultatów działania 

1- Niepełny 

Opisane efekty pozostają w niejasnej relacji z proponowanymi działaniami, poprzez 

niewystarczająco udowodniony ciąg przyczynowo-skutkowy 

2- Dostateczny 

Opisane efekty są możliwe do osiągnięcia, trwałość rezultatów wystarczająco 

udokumentowana 

3- Ponad dobry 

Opisane efekty pokrywają się z działaniami i mogą być ich realna konsekwencją, 

produktu mają realny wpływ na realizację celów, uzasadnienie trwałości efektów 

wydaje się być wystarczające 

4- Bardzo dobry 

Opisane efekty jasno wynikają z proponowanych działań, produkty mają realny 

wpływ na realizacje celów, uzasadnienie trwałości efektów nie budzi żadnych 

wątpliwości natury merytorycznej i logicznej 
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6. Szczegółowy harmonogram działań w zakresie realizacji zadania 

 Punktacja (0-4) 

Harmonogram działań  

Komentarz: 

 

 

 

 

 

 

0- Niedostateczny 

Brak harmonogramu działań 

1- Niepełny 

Harmonogram nie uwzględnia czasu na realizację wszystkich zawartych w działaniu 

interwencji 

2- Dostateczny 

Proponowane ramy czasowe dają pewną możliwość zrealizowania celów, choć są na 

tyle wąskie, iż  istnieje ryzyko niedotrzymania terminu  

3- Ponad dobry 

Proponowane ramy czasowe są bezpieczne i stwarzają realną szansę na realizację 

działania z założonym czasie 

4- Bardzo dobry 

Proponowany harmonogram jest bezpieczny i zawiera margines czasowy, co daje duże 

prawdopodobieństwo terminowej realizacji działania 

 

 

Punktacja maksymalna- 40 pkt. 

 

32-40 punkty- działanie należy ocenić pozytywnie, nie zachodzi w ogóle, bądź 

zachodzi w niewielkim stopniu, konieczność drobnych poprawek/uzupełnień we 

wskazanych w komentarzach obszarach 

 

20-31 punkty- działanie należy ocenić raczej pozytywnie, choć wskazane jest 

uzupełnienie lub/i naniesienie korekt we wskazanych w komentarzach obszarach 

 

0-19- działanie nie spełnia kryteriów właściwie zaplanowanej interwencji i 

wymaga znacznej ingerencji w strukturę i/lub merytorykę , zgodnie z 

komentarzami 

 

Uzyskanie punktacji „0” w którymkolwiek z punktów automatycznie powoduje 

negatywną ocenę działania 
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2. Ankieta oceniająca przydatność Raportu oraz działań ewaluacyjnych realizowana 

wśród Oferentów- Autorów ocenianych działań 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym/zrealizowanym przez Państwa działaniem z zakresu 

zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Jest elementem realizacji 

działania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.ZK_20.2018 „Prowadzenie badań 

ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu 

zagrożeniom jednocześnie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

– Państwowy Zakład Higieny. 

 

1. Nazwa Instytucji 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa realizowanego działania z zakresu zdrowia publicznego, którego dotyczy 

ewaluacja 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

3. Regularna ocena jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przez instytucję zewnętrzną, jest 

Państwa zdaniem 

a) Zdecydowanie potrzebna 

b) Raczej potrzebna 

c) Nie mam zdania 

d) Raczej niepotrzebna 

e) Zdecydowanie niepotrzebna 
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4. Wnioski (np. w formie raportu) z oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 powinny 

Państwa zdaniem: 

a) Być niejawne i pozostawać jedynie do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia 

b) Być udostępniane jedynie ocenianym podmiotom/ instytucjom- realizatorom zadań z 

zakresu zdrowia publicznego 

c) Być całkowicie jawne i upubliczniane, np. w formie raportu 

d) Nie mam zdania 

 

5. Wnioski (np. w formie raportu) z oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Państwa 

zdaniem: 

a) Nie stanowią wartościowego materiału poglądowego 

b) Mogą stanowić wartościowy materiał poglądowy 

c) Zdecydowanie stanowią wartościowy materiał poglądowy 

d) Nie mam zdania 

 

6. Całkowita jawność wniosków z oceny jakości działań z zakresu zdrowia publicznego, 

realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Państwa 

zdaniem: 

a) Zdecydowanie może mieć wpływ na jakość kolejnych ofert na realizację zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-

2020 i kolejnych 

b) Może mieć niewielki wpływ na jakość kolejnych ofert na realizację zadań z zakresu 

zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i 

kolejnych  

c) Nie mam zdania  

d) Nie będzie miała wpływu na jakość kolejnych ofert na realizację zadań z zakresu 

zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i 

kolejnych 
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7. Czy zgadza się Pan/Pani z oceną realizowanego przez Państwa Instytucję działania z 

zakresu zdrowia publicznego, dokonaną w ramach działania: NPZ.ZK_20.2018; 

„Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu 

przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie w ramach Zadań koordynacyjnych, 

ewaluacyjnych i badawczych”? 

a) Zdecydowanie tak, 

b) Raczej tak, 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

 

8. Uwagi do otrzymanej oceny merytorycznej realizowanego przez Państwa Instytucję 

działania z zakresu zdrowia publicznego 

……………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..…………………………………………

…………………………..………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 


