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Pytania (odpowiedzi w prezentacji w 
poszczególnych obszarach problemowych)
•

1. Jak ocenić skalę potrzeb finansowych profilaktyki szkolnej?

• 2. Jakie nakłady na profilaktykę szkolną są potrzebne obecnie i w 
najbliższej przyszłości aby zapewnić jej skuteczność?

• 3. Jakie cele i zadania profilaktyki szkolnej powinny być finansowane z 
jakich źródeł?

• 4. Jakie powinny być mechanizmy ekonomiczne i prawne skutecznej 
dystrybucji środków na profilaktykę?

• 5. Jakie rozwiązania administracyjne i organizacyjne należy wprowadzić / 
sprecyzować / zmodyfikować w celu zapewnienia wzrostu skuteczności 
profilaktyki szkolnej?

• 6. Jakie są przykłady dobrych praktyk w innych krajach w zakresie 
zarządzania i finansowania profilaktyki?



Najistotniejsze problemy

• Racjonalizacja wydatków (środki nie są nieograniczone)

• Analizy finansowe, w szczególności koszt-efekt

• Brak realizacji wielu działań oraz liczenia kosztów

• Finansowanie działań, co do których nie ma dowodów efektywności

• Brak jednoznacznych źródeł finansowania dla pewnych obszarów, np. 
palenie tytoniu, e-palenie

• Dylemat cena-jakość i praktyczne sposoby jego rozwiązania

Por. A. Wojtczak, Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia 
XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009



Skala potrzeb finansowych

• Poziom szkoły

• Programy lokalne/wojewódzkie

• Rządowe/pozarządowe

• Nie zawsze jest możliwość przeliczenia kosztów na szkołę/ucznia



Racjonalizacja już alokowanych środków

• Konkursy z właściwymi kryteriami i procedurami (poziom lokalny!)

• Programy rekomendowane

• Obowiązek ewaluacji działań (zarówno procesu, jak i efektów 
realizowanych programów)

• Prymat jakości – często tańsze nie znaczy lepsze

• Racjonalizacja wydatków – np. w obszarze kształcenia 
profesjonalistów (subwencja oświatowa)



Elementy dobrych praktyk

• Porównywanie efektywności różnych typów interwencji 
profilaktycznych (metaanaliza) przy przyjęciu wspólnych wskaźników

• Zastosowanie grup kontrolnych przy ewaluacji

• Obliczanie kosztów jednostkowych efektywnego oddziaływania 
profilaktycznego



Dobre praktyki w zakresie 
finansowania/liczenia kosztów

• Programy przeciwdziałania niewłaściwemu odżywnianiu/promowania 
zdrowego odżywiania w USA
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