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w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 10 maja 2017 roku 

(sygn. ZSS.422.21.2017.KK) w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania 

dla dzieci i młodzieży należy wskazać, że w latach 2009-2015 Ministerstwo, tj. odpowiednio Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) ogłaszało 

otwarte konkursy ofert na realizację  zadań  publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność  pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Jedno z zadań  obejmowało prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci 

i młodzieży. 

Od 2016 roku zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród młodzieży zostały rozszerzone, tak aby przyczyniały 

się  do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji 

zagrożenia, a także ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, 

hejtowi w Internecie, przemocy, uzależnieniom). W 2016 roku tytuł  zadania publicznego dotyczącego 

tej grupy wiekowej brzmiał: „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocq, uzależnieniami", 

a w 2017 roku: „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami — przemocq, hejtem w internecie 

oraz uzależnieniami". W obu przypadkach jako jedno z kilku możliwych, szczegółowych zadań  

do realizacji wskazano „udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, 

zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk oraz porozmawianie o sprawach bezpośrednio 

ich dotyczących". Jedną  z możliwych form realizacji tak wskazanego celu mogło być  także prowadzenie 

telefonu zaufania. 

Na wspomniane wyżej zadania publiczne wpłynęło odpowiednio 31 ofert (w 2016 roku) i 17 ofert 

(w 2017 roku). Trzeba przy tym zauważyć, że procedury konkursowe byty otwarte i transparentne, 
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a w skład Komisji konkursowych powołanych do oceny ofert wchodzili także przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Wymienione komisje wnikliwie przeanalizowały wszystkie oferty - wyniki prac komisji 

odzwierciedlają  łączną  ocenę  punktową  przyznaną  zgłoszonym projektom. W obu przypadkach oferty 

przewidujące prowadzenie telefonu zaufania nie uzyskały wystarczającej liczby punktów do realizacji 

tego zadania. 

Możliwość  dofinansowania działalności telefonu zaufania stwarzał  także Rzqdowy program 

ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań  "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka 

na lata 2016 i 2017, w ramach celu szczegółowego pn. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony 

dzieci i młodzieży. Do MSWiA nie wpłynął  jednak do oceny żaden projekt przewidujący prowadzenie 

podobnej działalności. 

Reasumując należy wskazać, że MSWiA w 2017 roku nie planuje ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży". 
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