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Interpelacja w sprawie unieważnienia konkursu na 
prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci i 
młodzieży w kryzysie psychicznym

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia!

Szanowny Panie Ministrze Edukacji i Nauki!

 

Dotarły do mnie informacje, że został unieważniony konkurs na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci i 

młodzieży w kryzysie psychicznym. W ramach konkursu możliwe było uzyskanie pięcioletniego finansowania w wysokości 2 

milionów złotych rocznie na działalność infolinii oferującej wsparcie najmłodszym borykającym się z problemami natury 

psychicznej. 

W konkursie wystartowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od 13 lat prowadzi telefon zaufania pod numerem 116111. 

Komisja konkursowa, która swoje obrady przeprowadziła w lipcu bieżącego roku, przyznała instytucji 22,5 punkta na 24 

możliwe do zdobycia. Mimo to w zeszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że konkurs w części dotyczącej wsparcia dla 

dzieci i młodzieży zostaje unieważniony. Jako powód podano informację, że żadna z ofert nie spełniała oczekiwań. 

Jednocześnie od 6 września Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło „nową całodobową, bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla 

dzieci i rodziców". Infolinię ma prowadzić Fundacja Auxilium, której prezesem jest ks. Józef Partyka. Nie został przeprowadzony 

konkurs, a resort edukacji powołuje się na regulacje tzw. ustaw covidowych.    

Tymczasem Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje, że co roku blisko 1000 dzieci próbuje sobie odebrać życie, z czego w 

ostatnim roku 107 zrobiło to skutecznie. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 tylko pogłębia istniejące problemy. Tylko w pierwszych 

dwóch tygodniach września FDDS zrealizowało 41 interwencji telefonicznych, podczas gdy w całym lipcu - 54, a większość z 

nich dotyczyła właśnie prób samobójczych.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:



1. Jakie były dokładne przyczyny unieważnienia konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci i młodzież 

w kryzysie psychicznym, zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia? W momencie, w którym komisja konkursowa przyznała 

startującej w konkursie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 22,5/24 punkty, nielogiczne wydaje się uzasadnienie, że żadna z ofert 

nie spełniła oczekiwań. O jakich oczekiwaniach dokładnie jest tu mowa?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia kiedykolwiek wsparło finansowo działalność Telefonu Zaufania Dzieci i Młodzieży prowadzonego 

przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ciągu trzynastu lat jego funkcjonowania? Jeśli tak, proszę o podanie kwot dotacji i 

zasad ich otrzymywania, a także okresów, na jakie były przyznawane. Jeśli nie, czy którykolwiek z resortów zapewniał 

finansowanie infolinii? Jeśli tak, proszę o podanie kwot dotacji i zasad ich otrzymywania oraz okresów, na jakie były 

przyznawane. 

3. Czy powołanie nowej ogólnopolskiej infolinii dla dzieci i młodzieży przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest powiązane z 

unieważnieniem konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia? Dlaczego resorty zdecydowały się na stworzenie 

nowej infolinii wsparcia, podczas gdy ostrzega się, że proces rozprzestrzeniania informacji na temat tego typu inicjatyw jest 

długi, a jej odbiorcy i odbiorczynie potrzebują czasu, aby zbudować zaufanie. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje, że to 

będzie czas zmarnowany, w którym wiele osób potrzebujących nie znajdzie pomocy tam, gdzie szukało jej dotąd, a nie dowie 

się lub nie zdecyduje się o zadzwonieniu na infolinię resortu edukacji.

4. Na jakiej dokładnie podstawie do obsługiwania nowej infolinii wsparcia organizowanej przez MEiN została powołana 

Fundacja Auxilium? Proszę o podanie konkretnej podstawy prawnej oraz wyjaśnienie, dlaczego wybór ten nie został dokonany 

drogą konkursową.

5. Jakie doświadczenie posiada Fundacja Auxilium we wspieraniu dorosłych, dzieci i młodzieży w kryzysach zdrowia 

psychicznego?

6. Jakie kryteria musiała spełnić Fundacja Auxilium, aby zostać wybraną na koordynatora infolinii wsparcia? Proszę o 

wymienienie i podanie źródła tych kryteriów.

7. Dlaczego Fundacja Auxilium dostała finansowanie z MEiN tylko na okres dwóch miesięcy? Czy MEiN przewiduje dalsze 

wspieranie finansowe działalności infolinii po tym okresie? Jeśli tak, na jakich zasadach będzie się to odbywać? Taka sytuacja 

grozi niestabilnością projektu i wywołuje realną obawę, że po tym czasie najmłodsi ponownie zostaną pozbawieni pomocy.

8. Dlaczego infolinia wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego jest prowadzona przez fundację otwarcie 

związaną z kościołem katolickim? Rodzi to, na tle dotychczasowych działań i stosunku tej instytucji do osób 

nieheteronormatywnych, poważną obawę, że osoby szukające tam pomocy będą dyskryminowane. W jaki sposób MEiN 

zamierza zapobiec takim sytuacjom? 

 

Z wyrazami szacunku

 

Daria Gosek-Popiołek

Posłanka na Sejm RP

wraz z podpisanymi posłami i posłankami
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