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Otwarte konkursy ofert 2015
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) od 2015 r. realizuje w 

zadanie publiczne pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym” 

W roku bieżącym otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone przez MCPU w 

następujących obszarach:
• Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią;
• Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania wynosiła: 

149 990,00 zł



Otwarte konkursy ofert 2015

W wyniku prowadzonych postępowań konkursowych 
zostało złożonych 15 ofert, z czego:

• 4 oferty zostały odrzucone ze względów formalnych;
• 2 oferentów zostało wezwanych do wyjaśnień;
• 11 ofert zostało poddanych ocenie merytorycznej;
• 6 ofert zostało wybranych do realizacji zadania 
publicznego.



Otwarte konkursy ofert 2015
Przyczyny odrzucenia ofert ze względów formalnych:

• brak wypełnienia wszystkich punktów formularza;
• brak wszystkich stron oferty;
• brak minimalnego wkładu finansowego oferenta (10% kwoty wnioskowanej          
 dotacji);
• opis zadania przedstawionego w ofercie nie mieści się w zakresie zadania 
publicznego zawartego w ogłoszeniu

Przyczyny wzywania oferenta do składania wyjaśnień:
• rozbieżności w terminach realizacji zadania (brak chronologii, daty wykraczające 

poza termin realizacji zadania, data zakończenia zadania jest wcześniejsza niż data 

rozpoczęcia zadania);

• rozbieżności dotyczące kalkulacji kosztów (wnioskowana kwota dotacji jest różna w 

różnych częściach oferty, źle przeliczone koszty poszczególnych zadań)



Otwarte konkursy ofert 2015

Przyczyny niewybrania oferty do realizacji zadania publicznego:

Głównie przyczyna jest jedna – zbyt mała liczba uzyskanych punktów przyznana 

w ocenie merytorycznej. (minimalna liczba punktów wynosi – 30 pkt).

Powody:
• brak wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej 

członków;
• koszt pracy 1 godziny wolontariusza przekracza 30 zł;
• brak opinii, rekomendacji potwierdzających rzetelność i terminowość 

oferenta;
• minimalny wkład własny wynosi tylko 10%;
• brak informacji o kwalifikacji osób biorących udział w realizacji zadania;
• opis uzyskanych rezultatów po realizacji zadania jest niemierzalny (np. 

poprawa relacji rodzinnych, poprawa jakości życia, „zmiany w osobowości”)



Otwarte konkursy ofert 2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w roku 2015 do realizacji 

zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” zostało 

podpisanych 6 umów z organizacjami pozarządowymi, z czego:

• 3 umowy w obszarze „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki”

• 3 umowy w obszarze „Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza 

terapią”

Łączna kwota wszystkich podpisanych umów wyniosła: 144 967,50 zł.



Otwarte konkursy ofert 2016

W roku 2016 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach otwartego 
konkursu ofert pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym” przeprowadzi postępowania konkursowe w następujących 
obszarach:

 Kluby abstynenta oraz inne formy pomocy poza terapią;
 Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki;
 Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku 

lokalnym na terenie Krakowa;
 Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie 

narkomanii. 



Otwarte konkursy ofert 2016

Ponadto Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzi od 2013 r. 
otwarty konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień

Adresaci konkursu:
a) prowadzą działalność statutową w zakresie terapii uzależnień lub działań   
konsultacyjno-interwencyjnych dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób 
doświadczających przemocy w rodzinie. 
b) posiadają przynajmniej jedną z wymienionych komórek organizacyjnych we wpisie 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 
wojewodę w przedmiocie: 
 poradnia leczenia uzależnień (1740),
 poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (1744),
 poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży (1745),
 poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (1746), 
 poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci (1747).
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu 
resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 
r. poz. 594), 



Otwarte konkursy ofert 2016
c) posiadają komórki organizacyjne, o których mowa w ppkt b) realizujące 
świadczenia w trybie ambulatoryjnym na terenie Miasta Krakowa,
d) działają na rzecz mieszkańców, zameldowanych na terenie Miasta Krakowa.

Przedmiot konkursu: świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień:

a) świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i/lub innych 
substancji psychoaktywnych udzielane ambulatoryjnie w formie porady, wizyty (w 
tym wizyty domowe), sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej/par, 
b) świadczenia terapii uzależnień od alkoholu i/lub innych substancji 
psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży udzielane ambulatoryjnie w formie porady, 
wizyty (w tym wizyty domowe), sesje psychoterapii, sesje psychoterapii rodzinnej,

Zakup w/w świadczeń przyczyni się do zwiększenia dostępności do terapii uzależnień 
dla pacjentów zameldowanych na terenie Miasta Krakowa.



Dziękuję za uwagę

Adam Chrapisiński
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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