Pytania zadane w okresie od 04.10.2016r. do 09.11.2016r.
Pytanie 1. Pytanie odnośnie możliwości dokonywania płatności gotówkowych. W ogłoszeniu
konkursowym jest mowa o tym, aby każdorazowo prosić Dysponenta Funduszu o zgodę na
gotówkowe rozliczanie dotacji. W sytuacji np. zwrotu kosztów dojazdu są to częste ale małe kwoty.
Jak Dysponent chce to rozwiązać?
Zgodnie z § 11 ust. 10 ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji,
organizacji i instytucji na rok 2017, Oferent jest zobligowany do dokonywania płatności
bezgotówkowych (przelewy) z rachunku wskazanego do realizacji zadania, za zobowiązania powstałe
w trakcie realizacji zadania. Dopuszczalne jest dokonywanie płatności gotówkowych w przypadkach
gdy nie jest możliwy obrót bezgotówkowy (w przypadku dokonywania płatności gotówkowych
konieczne jest uzyskanie każdorazowo zgody Dysponenta Funduszu oraz przekazanie szczegółowych
wyjaśnień dokumentujących brak możliwości obrotu bezgotówkowego). Po stronie podmiotu
będącego stroną umowy należy zapewnienie prowadzenia płatności bezgotówkowych. We
wskazanym przypadku można np. dokonywać zwrotu poniesionych kosztów dojazdu na konto
bankowe osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Dysponowane są środki publiczne i zasadą ich
rozliczania są transakcje bezgotówkowe niezależnie od kwoty.
Pytanie 2. Pytanie dotyczące możliwości prowadzenia grup terapeutycznych. Zwracamy się
z uprzejmą prośbą o informację, czy w ofercie w ramach psychoterapii można prowadzić grupy
terapeutyczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem?
Zgodnie z § 3 ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w
zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok
2017, dotacja będzie przyznana na m.in. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub
pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego
kontaktu. Dysponent Funduszu dopuszcza realizację psychoterapii zarówno w wymiarze
indywidualnym jak i grupowym.
Pytanie 3. Pytanie dotyczące kwalifikacji osoby prowadzącej psychoterapię. Jakie kwalifikacje musi
posiadać osoba prowadzącą psychoterapię?
Dysponent Funduszu w treści ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji,
organizacji i instytucji na rok 2017 nie określił szczególnych wymagań wobec osoby prowadzącej
psychoterapie. W związku z powyższym psychoterapie może prowadzić osoba mająca stosowne
uprawnienia dla wykonywania tego zawodu regulowane przepisami prawa.

Pytanie 4. Pytanie dotyczące dyżurów telefonicznych osoby pierwszego kontaktu. Czy niezbędne jest,
aby każda osoba pierwszego kontaktu w każdym z ośrodków była dostępna telefonicznie, czy
wystarczy, żeby był jeden nr telefonu na kilka punktów i jedna osoba odbierała te telefony?
Zgodnie z § 5 ust. 14 ogłoszenia, w Ośrodku/-ach pokrzywdzeni przestępstwem oraz osoby im
najbliższe mają mieć zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu telefoniczny w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 (w sobotę od 8.00 do 15.00). Dysponent w
ogłoszeniu o konkursie nie określił szczegółów dotyczących świadczenia tej pomocy. Przedstawione
rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne oraz wykazuje dbałość o racjonalności wydawania środków
w Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Pytanie 5. Czy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem może zostać usytuowany
w budynku PCPR lub GOPS na zasadach użyczenia.
Zgodnie z § 5 ust. 1 ogłoszenia podmiot zapewni udzielanie pomocy w miejscach ogólnie dostępnych
nazwanych „Ośrodkami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” , z dogodnym dojazdem, w tym
środkami transportu publicznego, zapewniających dyskrecję pokrzywdzonym przestępstwem.
Dysponent Funduszu w treści ogłoszenia nie wskazywał konkretnych budynków, w których
Ośrodek/Ośrodki mogą funkcjonować oraz formy prawnej dysponowania takim miejscem przez
Oferenta.
Pytanie 6. Czy możliwe jest równoczesne zatrudnienie w projekcie tej samej osoby na stanowiskach:
psychologa lub prawnika oraz pracownika I kontaktu? Oznacza to, że specjalista psycholog
świadczący w projekcie poradnictwo psychologiczne lub prawnik świadczący w projekcie poradnictwo
prawne mogą być równocześnie zatrudnieni jako pracownik I kontaktu, przy zastrzeżeniu, że ich godz.
pracy na tych dwóch stanowiskach nie będą się pokrywały? Czy takie zatrudnienie nie będzie
stwarzać kolizji ról zawodowych?
Ocena zasobu kadrowego przewidywanego do zaangażowania przy realizacji zadania, będzie jednym
z elementów oceny merytorycznej złożonej oferty. Zasadą jest brak możliwości łączenia funkcji osoby
pierwszego kontaktu z funkcją specjalisty.
Pytanie 7. Czy na stanowisko koordynatora projektu może być zatrudniona osoba, która wspólnie z
inną osobą była koordynatorem projektu finansowanego ze źródeł publicznych lub zagranicznych
(projekt który współkoordynowała był na tyle rozległy, że konieczna była jego realizacja przez dwie
osoby). Czy udokumentowanie doświadczenia, bez wymienienia w ofercie jakichkolwiek
dodatkowych warunków oznacza, że za prawidłowe uznane będzie złożenie dowolnego dokumentu z
którego wynikać będzie spełnienie warunku formalnego dot. doświadczenia?
Zgodnie z § 5 ust. 10 koordynatorem może być osoba posiadająca co najmniej trzyletnie
udokumentowane doświadczenie w zakresie rozliczania i koordynacji projektów współfinansowanych
ze środków publicznych lub źródeł zagranicznych. W związku z powyższym Dysponent Funduszu
wymaga aby osoba koordynatora projektu posiadała doświadczenie w koordynacji projektu a nie jego
współkoordynacji. Zgodnie § 9
ust. 4 ogłoszenia do oferty należy dołączyć dokumenty
potwierdzające wykształcenie lub umiejętności osób przewidzianych przez oferenta do realizacji
zadania lub dołączyć oświadczenia podmiotu zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia lub dołączyć
informację aktualizującą o której mowa w §5 ust. 2 rozporządzenia (dotyczy podmiotów, których

nadal wiąże umowa z Dysponentem Funduszu). Z przedstawionych dokumentów/oświadczeń
powinno wynikać spełnianie wymagań określonych przez Dysponenta Funduszu w treści ogłoszenia.
Pytanie 8. Proszę rozwinąć definicję "szczególnie uzasadnionego przypadku" o którym mowa w §5
pkt. 3 ogłoszenia konkursowego?
Zgodnie z § 5 ust. 3 W szczególnie uzasadnionym wypadku podmiot może udzielić pomocy w miejscu
przebywania pokrzywdzonego przestępstwem. Informacja o udzieleniu pomocy poza stałym
miejscem jej świadczenia ze wskazaniem przyczyny zostanie zamieszczona we wniosku o udzielenie
pomocy. Dysponent Funduszu informuje, iż nie ma jednej definicji „szczególnie uzasadnionego
wypadku”, dotyczy to przede wszystkim sytuacji kiedy osoba pokrzywdzona przestępstwem nie może
z przyczyn niezależnych od siebie skorzystać z bezpośredniego wsparcia świadczonego w ośrodku np.
przebywa w szpitalu. Zasadność udzielenia takiego wsparcia będzie weryfikowana na etapie oceny
sprawozdań lub po zgłoszeniu Dysponentowi Funduszu wątpliwości przez podmiot.
Pytanie 9. W jaki sposób należy wykazać spełnianie wymagań dotyczących osób, które będą
świadczyły pomoc psychologiczną w ramach zadania?
Dysponent Funduszu w § 5 ust. 5 określił wymagania dotyczące osób, które będą świadczyły pomoc
psychologiczną w ramach zadania - pomocy psychologicznej może udzielać psycholog lub psychiatra
uprawniony zgodnie z przepisami wydanymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń psychologicznych i psychiatrycznych.
Zgodnie § 9 ust. 4 ogłoszenia do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie lub
umiejętności osób przewidzianych przez oferenta do realizacji zadania lub dołączyć oświadczenia
podmiotu zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia lub dołączyć informację aktualizującą o której mowa w
§5 ust. 2 rozporządzenia (dotyczy podmiotów, których nadal wiąże umowa z Dysponentem
Funduszu). Z przedstawionych dokumentów/oświadczeń powinno wynikać spełnianie wymagań
określonych przez Dysponenta Funduszu w treści ogłoszenia.

