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Kalisz, dnia 31.12.2020 roku

KOMUNIKAT
dotyczący  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  wykonywania  zadań
publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie  ich realizacji  w 2021 roku oraz w latach 2021-
2022.

Komisje Konkursowe powołane Zarządzeniem Nr 760/2020 r. i Zarządzeniem Nr 761/2020
r Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania  ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań
publicznych  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym
obradowały w dniach 28 i 29.12.2020 r.                
Na konkursy wpłynęło 16 ofert, które zostały poddane  ocenie formalnej i merytorycznej.
Propozycja przyznania dotacji przedstawiona przez Komisje Konkursowe została przyjęta
zarządzeniem nr  804/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31.12.2020 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 2021 roku i w latach  2021 – 2022. 

 1. Realizacja w latach 2021–2022 działań rehabilitacyjnych i wspierających utrzymanie
abstynencji poprzez prowadzenie klubów i świetlic abstynenckich. 
Liczba zgłoszonych ofert: 3

Przyznano dotacje dla:
- Stowarzyszenia Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”- kwota  62.000 zł. w tym
na 2021 r.- 31.000 zł.; na 2022 r. - 31.000 zł.; 
- Stowarzyszenia Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość” - kwota 44.000 zł. w tym na
2021 r. 22.000 zł.; na 2022 r. 22.000 zł; 

Jedna  oferta  została  negatywnie  zaopiniowana  przez  Komisję  Konkursową.  Oferta
uzyskała w ocenie merytorycznej 56,8% punktów (uzyskanie 60% punktów uprawnia do
dofinansowania).

    
2. Prowadzenie w 2021 r. punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin (kobiet i mężczyzn) w tym osób bezdomnych.
 Liczba zgłoszonych ofert: 1

Przyznano dotację dla:
Caritas Diecezji Kaliskiej ul. Prosta 1A w Kaliszu  - kwota 60.000 zł.

3. Prowadzenie w latach 2021-2022 świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne
programy  opiekuńczo–wychowawcze  zawierające  elementy  socjoterapii  łącznie  dla



minimum  250  dzieci  (w  tym:  realizacja  programu,  utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,
imprezy okolicznościowe, obóz profilaktyczno- terapeutyczny). 
Liczba zgłoszonych ofert: 6 

Przyznano dotacje dla:
-  Parafii  Katedralnej  św.  Mikołaja  w  Kaliszu:  kwota  127.500  zł.,  w  tym  na  2021  r.  -
63.000 zł.  na 2022 r. – 64.500 zł. (świetlica dla 30 dzieci),

- Parafii Rzymsko-Katolickiej Opatrzności Bożej w Kaliszu: kwota 127.500 zł., w tym na
2021 r. -  63.000 zł. na 2022 r. – 64.500 zł, (świetlica dla 30 dzieci),

-  Zgromadzenia  Sióstr  Nauczycielek  Św.  Doroty  Córek Najświętszych Serc  w Kaliszu:
kwota  85.000 zł., w tym na 2021 r. - 42.000 zł. na 2022 r. – 43.000 zł, (świetlica dla 20
dzieci),

- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”: kwota 148.750 zł.,  w tym na
2021 r. - 73.500 zł., w 2022 r. – 75.250 zł., (świetlica dla 35 dzieci),

- Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Kaliszu: kwota 191.250 zł., w
tym na 2021 r. - 94.500 zł. na 2022 r. – 96.750 zł., (świetlica dla 45 dzieci),

- Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu: kwota  212.500 zł.,  w tym na 2021 r. - 105.000 zł. na
2022 r. –107.500 zł,- (świetlica dla 50 dzieci),

4. Realizacja w latach 2021 – 2022 działań rehabilitacyjnych i zapobiegających 
wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z 
zapewnieniem noclegu (minimum 40 miejsc noclegowych).
Liczba zgłoszonych ofert: 1

Przyznano dotację dla:
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kaliszu w łącznej wysokości  na lata
2021 – 2022: 528.000 zł., w tym na 2021 r. - 254.400 zł; na 2022 r. - 273.600 zł.;  

5. Realizacja w latach 2021 – 2022 działań rehabilitacyjnych i zapobiegających 
wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, 
posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz  z zapewnieniem im 
całodobowego schronienia (minimum 40 miejsc).
Liczba zgłoszonych ofert: 2 

Przyznano dotacje dla:
-  Koła  Kaliskiego  Towarzystwa  Pomocy  im.  Św.  Brata  Alberta  w  Kaliszu  -  Działania
rehabilitacyjne  i  zapobieganie wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z
problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z
zapewnieniem  im  całodobowego  schronienia  (20  miejsc)  w  latach  2021-2022: kwota
254.400 zł., w tym na 2021 r. - 122.400 zł; na 2022 r. - 132.000 zł.;
                                    
-  Caritas  Diecezji  Kaliskiej  –  Działania  rehabilitacyjne  i  zapobieganie  wykluczeniu
społecznemu  dla  bezdomnych  mężczyzn  z  problemem  alkoholowym,  posiadających
ostatnie  miejsce  zameldowania  w  Kaliszu  wraz  z  zapewnieniem  im  całodobowego
schronienia  (  20  miejsc)  w latach  2021-2022:  kwota  254.400  zł.,  w  tym na  2021  r.  -



122.400 zł; na 2022 r. - 132.000 zł.;

6.  Realizacja  w  latach  2021  –  2022  działań  rehabilitacyjnych  i  zapobiegających
wykluczeniu  społecznemu  dla  kobiet  i  mężczyzn  z  problemem  alkoholowym  wraz  z
udzieleniem schronienia – pobyt dzienny.
Liczba zgłoszonych ofert: 1
Przyznano dotację dla:
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kaliszu w łącznej wysokości  na lata
2021 – 2022: 117.600 zł., w tym na 2021 r. - 57.600 zł; na 2022 r. - 60.000 zł; 

7. Realizacja w 2021 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej.
Liczba zgłoszonych ofert: 2

Przyznano dotację dla:
Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kalisz – kwota 20.000 zł.

Jedna oferta została negatywnie zaopiniowana przez Komisję Konkursową pod względem
formalnym.

- Brak ofert złożonych po terminie.
- jedna oferta nie spełniała wymogów merytorycznych.
- Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych.
- Protokoły  Komisji  Konkursowych  są  do  wglądu  w  Wydziale  Spraw  Społecznych

i  Mieszkaniowych  Urzędu  Miasta  Kalisza  ul.  Kościuszki  1A –  w  godzinach  pracy
urzędu.

- Ww podmioty,  które otrzymały dotacje prosimy o kontakt z WSSM w celu zawarcia
umowy. Jednocześnie prosimy o podanie (na piśmie) numeru konta, na które będą
przelewane środki, oraz numery PESEL osób upoważnionych do podpisywania umów
w imieniu oferenta.

- Istnieje możliwość aktualizacji kosztorysu przed rozpoczęciem realizacji zadania.
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