
PREZYDENT MIASTA KALISZA 

 
Kalisz, dnia 22.12.2016 roku 

 

KOMUNIKAT 

dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie wykonywania 

zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz            

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie i dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku. 

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 722/2016 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia          

12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania  ofert złożonych   

w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom   

i  patologiom społecznym w 2017 roku obradowała w dniach 13 i 14.12.2016 r.  

 

Na konkurs wpłynęło 8 ofert, które zostały poddane  ocenie formalnej i merytorycznej. 

Propozycja przyznania dotacji przestawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta 

zarządzeniem nr 743/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21.12.2016 r. w sprawie  wyboru ofert    

i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 

celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2017 roku.   

 

 

Zadanie Nr 1. 

Realizacja w 2017 r. działań rehabilitacyjnych i wspierających utrzymanie abstynencji 

poprzez prowadzenie klubów i świetlic abstynenckich 
Forma realizacji zadania: wsparcie 

Liczba zgłoszonych ofert: 3 

Wysokość środków publicznych (ogółem) przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi : 

64.000 zł. 

 

Przyznano dotacje na 2017 rok zgodnie ze złożonymi ofertami w wysokości   59.800 zł., w tym 

dla: 

1. Stowarzyszenia Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”  – kwota 24.800 zł. 

2. Stowarzyszenia Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość” – kwota 20.000 zł. 

3. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu        

i ich Rodzinom „Życie” – kwota 15.000 zł. 

 

 

Zadanie Nr 2.  

Prowadzenie w 2017 r. Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych od alkoholu. 
Forma realizacji zadania: wsparcie 

Liczba zgłoszonych ofert: 1 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi: 31.000 zł 

 

Przyznano dotację na 2017 rok zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości  31.000 zł. dla Caritas 

Diecezji Kaliskiej. 
 

 

Zadanie Nr 3.  

Realizacja w 2017 roku grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków                

i eksperymentujących z narkotykami oraz osób współuzależnionych. 



Forma realizacji zadania: powierzenie  

Liczba zgłoszonych ofert: 1 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi : 30.000 zł 

 

Przyznano dotację na 2017 r. zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 30.000 zł. dla 

Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”. 

 

 

Zadanie Nr 4.  

Realizacja w 2017 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci                 

i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej. 
Forma realizacji zadania: wsparcie 

 

Liczba zgłoszonych ofert: 2 

1. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kalisz  

2. Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Edukacyjnych KOMPAS 

Oferta Stowarzyszenia Akademia Inicjatyw Edukacyjnych KOMPAS nie spełniła wymogów 

formalnych. 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi : 30.000 zł 

 

Przyznano dotację na 2017 r. zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 30.000 zł. dla Związku 

Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kalisz. 

 

 

Zadanie Nr 5.  

Prowadzenie w 2017 r. punktu interwencyjnego dla osób bezdomnych z problemem 

alkoholowym (kobiet i mężczyzn). 
Forma realizacji zadania: wsparcie  

 Liczba zgłoszonych ofert: 1 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi: 50.000 zł 

 

Przyznano dotację na 2017 r. zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 50.000 zł. dla Caritas 

Diecezji Kaliskiej. 

 

 

- Brak ofert złożonych po terminie. 

- Jedna oferta  nie spełniała wymogów formalnych. 

- Protokół Komisji Konkursowej jest do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych                            

i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki 1A – w godzinach pracy 

urzędu. 

- Prosimy o kontakt z WSSM w celu uruchomienia dotacji (zawarcia umowy) i jednocześnie 

prosimy o podanie (na piśmie) numeru konta na które będą przelewane środki. 

 

 

 Z up. Prezydenta Miasta Kalisza 

        /---/ 

       Karolina Pawliczak 

            Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 

  


