Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2010 z dnia 16 września 2010 roku

OGŁOSZENIE
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
zgodnie z zarządzeniem nr 11/2010 z dnia 16 września 2010 roku
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku
zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Wykaz zadań konkursowych
oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację
Nr
zadani
a

Nazwa zadania

1.

Programy profilaktyki selektywnej dla dzieci i
młodzieży.
Programy profilaktyki wskazującej dla osób
używających narkotyków.
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od
narkotyków utrzymujących abstynencję.
Programy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych
narkomanią i używających narkotyków
Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród
okazjonalnych użytkowników narkotyków
Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych
wśród osób uzależnionych od narkotyków.
Programy wspierające leczenie substytucyjne

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Specyficzne programy kierowane do kobiet
używających szkodliwie i uzależnionych od
narkotyków.
Program wczesnej interwencji FRED.

10.

Publikacje o charakterze informacyjno-edukacyjnym

11.

Serwis Informacyjny - Narkomania

12.

Rówieśnicza edukacja zdrowotna

13.

Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych
narkomanią, eksperymentujących z narkotykami
Poradnia internetowa

14.
Razem

Środki
finansowe
w roku
2011 (zł.)

Środki
finansowe
w roku
2010 (zł.)
0

1 400 000

0

1 200 000

796 000

800 000

409 000

350 000

200 000

225 000

395 000

425 000

50 000

60 000

40 000

60 000

0

200 000

152 000

200 000

80 000

85 000

170 000

0

2 800 000

0

80 000

0*

5 172 000

5 005 000

* Realizator zad. 14 został wybrany w postępowaniu konkursowym w 2010 roku,
na lata 2010 – 2012.
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Kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2009 roku
wyniosła 5 573 000 zł.
Podana planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań
merytorycznych może ulec zmianom po przyjęciu przez Sejm Ustawy
budżetowej na rok 2011.
W przypadku zaistnienia sytuacji określonej powyżej Krajowe Biuro zastrzega sobie
możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym
konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie,
w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym
kosztem, złożone oferty zostaną oddalone lub zaistnieje konieczność zmniejszenia
budżetu Krajowego Biura w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn
trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
Szczegółowe warunki konkursu stanowią integralną cześć niniejszego ogłoszenia.
Regulamin postępowania komisji konkursowej jest dostępny na stronie internetowej
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura
w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.
W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie
mają przepisy powszechnie obowiązujące.
Termin składania ofert upływa dnia 11 października 2010 r. o godzinie 16.30.
Oferty, które wpłyną po ww. terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego, nie
będą brały udziału w konkursie (nie będą podlegały ocenie). W celu wyeliminowania
ewentualnych opóźnień związanych z przekazaniem drogą pocztową przesyłek,
Krajowe Biuro zwraca uwagę na możliwie wczesną wysyłkę wniosków i sugeruje, aby
były to przesyłki priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Oferty w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach powinny być dostarczone osobiście
lub pocztą do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa.
Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura
uwzględniając:
1) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy
udziale których oferent planuje realizować zadanie publiczne,
2) kalkulację kosztów realizacji zadania, w szczególności w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenę jakości programu merytorycznego,
4) wysokość puli środków finansowych zaplanowanych przez Krajowe Biuro na
realizację zadań w ramach niniejszego konkursu,
5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta,
który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten
cel środków.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie od 12 października 2010 do
31 grudnia 2010. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na stronie
Krajowego Biura w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
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Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych
z zakresu przeciwdziałania narkomanii
w okresie od 03.01.2011 – 31.12.2011 roku
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Podstawy prawne zlecania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
1. Ustawa budżetowa na rok 2011
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.)
3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (DZ. U. Nr 179, poz. 1485
z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz. U. Nr 143, poz. 1033)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu
organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537)
8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 137 poz. 858).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 140,
poz. 1146 z późn. zm.)
10.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264, poz. 2207)
11.
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 roku, w sprawie Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 38 z późn. zm.)
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Zasady ubiegania się o dotacje
1. W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki nie
będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu
osiągnięcia zysku, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty
podmiotów nie spełniających ww. warunku określonego w Ustawie zostaną
odrzucone jako nie spełniające wymogów formalnych.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez oferenta poniższych
wymogów:
 Podmiot oferujący realizację zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii składa
ofertę – wniosek wg wzoru oferty realizacji zadania publicznego (wzór oferty w
Załączniku), w terminie do dnia 11 października 2010 r. do godz. 16.30 w
siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 Oferty – wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Złożenie oferty tylko w jednym egzemplarzu skutkować będzie odrzuceniem oferty,
jako nie spełniającej wymogów formalnych.
 W przypadku ubiegania się o dotację na realizację kilku zadań konkursowych
(realizowanych w jednej lub kilku placówkach) należy złożyć oddzielne wnioski
ofertowe na każde zadanie osobno.
 Oferent, niezależnie od liczby składanych ofert – wniosków, powinien złożyć jeden
komplet dokumentów formalnych w osobnej kopercie z adnotacją „KONKURS 2011
- Dokumenty formalne, Nazwa Oferenta ..........”,
 Oferta powinna być: czytelnie wypełniona, kompletna – tzn. zawierająca wniosek i
wymagane załączniki. Strony oferty powinny być połączone np. wpięte do
skoroszytu, nie zbindowane.
 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione ٭do składania oświadczeń
woli w imieniu reprezentowanego podmiotu – zgodnie z zapisami Statutu
organizacji, zapisami Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru i/lub innych
dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentujących ją osób oraz
opatrzona pieczęcią firmową organizacji.
 Podpisy, parafki oraz poświadczenia (czytelny podpis) za zgodność z oryginałem
wraz z datą podpisu na drukach oferty, oświadczeniach i drukach urzędowych
winny być wystawione przez osobę (osoby) uprawnione * .
 Parafka powinna zachodzić na tekst – wskazany niebieski długopis.
 Komplet dokumentacji należy złożyć w zamkniętej kopercie lub paczce opatrzonej
danymi:
Konkurs ofert 2011
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54
Nazwa i adres oferenta: ........
*

upoważnione statutowo do reprezentowania organizacji w kontaktach zewnętrznych
i posiadania zdolności do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji albo
upoważnione przez właściwy organ (w takich okolicznościach wymagane jest przedstawienie
pisemnego upoważnienia).
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Numer, nazwa zadania konkursowego:................
Łączna liczba ofert na zadanie:...........
3. W ramach otwartego konkursu ofert Krajowe Biuro udziela dotacji wyłącznie
na projekty realizacji zadań konkursowych, a nie na programy pracy placówek.
4. UWAGA! Oferent, w ramach jednej placówki, może złożyć wyłącznie jedną
ofertę realizacji danego zadania.
5. Wszystkie działania, o dofinansowanie których oferent ubiega się, powinny być
ujęte w kosztorysie oferty zadania konkursowego.
6. Zawartość merytoryczna oferty powinna być zgodna z zadaniem konkursowym.
7. Oferty zawierające wyłącznie koszty koordynacji, obsługi finansowej,
monitoringu i ewaluacji, a także koszty rzeczowe nie będą zlecane, jako
niezgodne z zadaniami konkursowymi.
8. Oferty powinny być dostarczone osobiście lub pocztą do dnia 11 października
2010 roku do godziny 16.30, do siedziby Krajowego Biura, ul. Dereniowa 52/54,
02-776 Warszawa.
9. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego, nie
będą brały udziału w konkursie. W celu wyeliminowania ewentualnych opóźnień
związanych z przekazaniem drogą pocztową przesyłek, Krajowe Biuro zwraca
uwagę na możliwie wczesną wysyłkę wniosków i sugeruje, aby były to przesyłki
priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
10. Oferta złożona po 11 października 2010 roku będzie podlegać rozpatrzeniu na
zasadach określonych w art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
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Zasady zlecania zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadząc w imieniu Ministra Zdrowia
działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia poprzez podejmowanie odpowiednich
czynności w celu przeciwdziałania narkomanii, zleca w tym zakresie zadania publiczne
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).
Podstawą prawną udzielania dotacji budżetowych na zadania publiczne jest art. 151
ust. 1 ustawy z dnia 279 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Realizatorami przedmiotowych zadań mogą być organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wspieranie i powierzenie zadania publicznego
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

odbywać

się

będzie

po

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w art.
13-19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Zasady postępowania konkursowego i kryteria ocen stosowane przy zlecaniu
zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowanych w roku 2011

1. Krajowe Biuro zleci zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oferentom
wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w okresie
od dnia 12 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Oferty konkursowe będą oceniane przez dwie Komisje Konkursowe powołane
Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura i działające na podstawie regulaminu
postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii. W pozostałych kwestiach nie zawartych w wymienionym regulaminie
zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Komisja podczas oceny dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, oddalając
pozostałe, uwzględniając:
 możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym zasoby materialne
i kwalifikacje osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zadania,
 kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym zadeklarowany udział środków
własnych oraz pozyskanych z innych źródeł,
 jakość programu merytorycznego,
 jakość realizacji zadań zleconych podmiotowi w poprzednim okresie, w tym
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków,
 wysokość puli środków finansowych zaplanowanych przez Krajowe Biuro na
realizację zadań w ramach niniejszego konkursu.
4.




Formalne kryteria oceny ofert:
sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
zgodność zawartości merytorycznej oferty z zadaniem konkursowym,
kompletność oferty.

5.




Komisja odrzuca ofertę w przypadku:
złożenia oferty niezgodnej ze wzorem,
złożenia tylko jednego egzemplarza oferty,
nie podpisania lub podpisania oferty przez osoby nieuprawnione do
reprezentowania podmiotu,
braku wymaganych załączników,
złożenia oferty przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
złożenia oferty przez podmiot, którego celem statutowym jest prowadzenie
działalności pożytku publicznego w zakresie niezgodnym z przedmiotem konkursu.
niezgodności zawartości merytorycznej oferty z zadaniem konkursowym.






6. W przypadku wystąpienia braków formalnych innych niż podane powyżej, komisja
konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia
oferty.
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7. Komisja może zwrócić się do Oferenta o złożenie wyjaśnień zgodnie z paragrafem
16 „Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii”.
8. Merytoryczne kryteria oceny ofert:
Ocena możliwości realizacji zadania – maksymalnie 7 pkt:
 zasoby materialne oferenta,
 zasoby kadrowe oferenta,
 doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, w tym rekomendacje dla
organizacji lub programu,
 udział wolontariuszy w realizacji programu.
Ocena kalkulacji kosztów – maksymalnie 6 pkt:
 koszt realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 inne źródła dofinansowania,
 zgodność stawek z taryfikatorem,
Ocena jakości programu merytorycznego – maksymalnie 21 pkt:
 opis problemu odnoszącego się do potrzeb zdrowotnych
epidemiologicznych na danym terenie,
 cele i założenia programu,
 adekwatność i opis planowanych działań,
 monitoring, ewaluacja podejmowanych działań,
 innowacyjność programu.

i

zagrożeń

9. Warunkiem rozpatrywania ofert do realizacji jest spełnienie wymogów formalnych
oraz uzyskanie w efekcie oceny merytorycznej minimum 12 punktów w części
„Ocena jakości programu merytorycznego” oraz minimalnej oceny końcowej – 20
punktów.
10. Komisja oddala oferty oferentów, którzy nie posiadają możliwości realizacji
zadania, tzn. nie dysponują zasobami materialnymi (np. lokal) i/lub kadrowymi
gwarantującymi prawidłową realizację zadania.
11. Komisja oddala oferty, które nie uzyskają minimalnej liczby punktów.
12. Decyzję o przyjęciu programów do finansowania podejmuje Dyrektor Krajowego
Biura po zapoznaniu się z właściwym wnioskiem komisji konkursowej.
13. Zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru ofert spełniających w jak
najszerszym stopniu stawiane wymogi, z uwzględnieniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych.
14. Wszyscy oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o przyjęciu ich oferty/ofert wraz
z informacją o zadaniach zleconych i przyznaną kwotą dotacji bądź o odrzuceniu
lub oddaleniu oferty/ofert wraz z uzasadnieniem. Za skuteczną formę
zawiadomienia uznaje się przesłanie pisma drogą elektroniczną lub faksem wraz z
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potwierdzeniem wysłania. Zawiadomienia zostaną przesłane w terminie do 26
listopada 2010 roku.
15. Wszyscy oferenci, których oferty zostały przyjęte są zobowiązani w terminie do
10 grudnia 2010 roku, przesłać preliminarz kosztów realizacji zleconych zadań
oraz harmonogram ich realizacji. Wzór preliminarza będzie zamieszczony na
internetowej stronie Krajowego Biura.
16. Przesłany oryginał preliminarza oraz harmonogram, zaakceptowane przez strony
są podstawą do zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz
udzielenie przez Biuro dotacji na ten cel. UWAGA! Niedostarczenie preliminarza
w określonym terminie równoznaczne będzie z rezygnacją Oferenta z
realizacji zadania.
17. W przypadku niezaakceptowania przez Oferenta warunków przedstawionych
przez Biuro ma on prawo do odstąpienia od realizacji zadania, informując Biuro o
tym fakcie pisemnie.
18. W przypadku rezygnacji Oferenta z realizacji zadania, nierozdysponowane środki
finansowe pozostają do dyspozycji Dyrektora Biura.
19. Oferent ma prawo, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wysłania przez
KBPN (faksem lub pocztą elektroniczną) zawiadomienia o którym mowa w pkt. 14,
nie później jednak niż do 6 grudnia 2010r., złożyć sprzeciw zawierający zarzuty
dotyczące czynności podjętych przez Komisję w toku postępowania konkursowego.
Za skuteczną formę złożenia sprzeciwu uznaje się przesłanie sprzeciwu drogą
elektroniczną lub faksem. Sprzeciwy, które wpłyną po ww. terminie nie będą
rozpatrywane. Jednocześnie oryginał pisma należy przesłać na adres Krajowego
Biura.
20. Rozstrzygnięcie w sprawie sprzeciwów podejmowane jest przez Dyrektora
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest ostateczne.
21. Oferent zostanie zawiadomiony (drogą elektroniczną lub faksem) w terminie do 14
dni kalendarzowych od upływu daty składania sprzeciwów o podjętej decyzji co do
wniesionego sprzeciwu.
22. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Krajowego Biura w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Zawierać będzie wykaz ofert przyjętych do realizacji wraz z wysokością przyznanej
dotacji, wykaz ofert oddalonych i ofert odrzuconych.
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Warunki finansowe udzielania dotacji
1. W przypadku wspierania wykonywania zadania dotacja może zostać udzielona w
wysokości maksymalnie do 75% planowanych kosztów programu.
2. W przypadku zadania nr 9 – Program wczesnej interwencji FreD – maksymalna
kwota dotacji przeznaczonej na realizację jednej grupy wynosi 2500 zł. Oferent
może wnioskować o zlecenie realizacji więcej niż jednej grupy.
3. Dofinansowanie kosztów rzeczowych, w tym w szczególności kosztów
utrzymania lokalu oraz koordynacji i obsługi finansowej może wynosić do 25%
wnioskowanej dotacji na realizację programu. Wnioskowanie o dofinansowanie
ww. kosztów w wysokości przekraczającej 25% wymaga szczegółowego
uzasadnienia.
4. Koszty koordynacji, obsługi finansowej, monitoringu i ewaluacji powinny być ujęte
w ofercie realizacji programu merytorycznego.
5. Oferty zawierające wyłącznie koszty koordynacji, obsługi finansowej, monitoringu
i ewaluacji, a także koszty rzeczowe nie będą zlecane jako niezgodne z
zadaniami konkursowymi.
6. W zadaniu nr 3 w przypadku, gdy uczestnictwo w programie wymaga pobytu w
hostelu lub mieszkaniu readaptacyjnym oraz w zadaniu nr 6 istnieje możliwość
dodatkowego dofinansowania kosztów rzeczowych.
7. Dotacja nie będzie przyznawana na:
 finansowanie świadczeń zdrowotnych, które zgodnie z ustawą z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia
2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień powinny być finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia,
 finansowanie wynagrodzeń przeznaczonych na działania opiekuńczowychowawcze mieszczące się w zakresie standardowej opieki zapewnianej
przez placówkę,
 funkcjonowanie grup samopomocowych,
 szkolenia dla realizatorów programu,
 zakup żywności,
 w zadaniu nr 10: publikacje o charakterze komercyjnym, publikacje o
charakterze akcyjnym, jednorazowym, publikacje o charakterze autoprezentacji,
publikacje o zasięgu lokalnym.
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Taryfikator
W celu ujednolicenia nazewnictwa stosowanego w ofertach i ujednolicenia systemu
wynagradzania podajemy definicje stosowanych pojęć oraz wynagrodzenie godzinowe
(brutto) dla realizatorów poszczególnych działań.
Działanie

Definicja

Wynagrodzenie dla
realizatorów

Artykuł

Tu: pisemna wypowiedź o tematyce
dotyczącej problematyki narkotykowej
stanowiąca część pisma związanego z tą
tematyką.

50 – 80 zł. za str.
komputerową,
tj. 1800 znaków
liczonych
z odstępami między
wyrazami w tekstach.

Działania
środowiskowe

Działania prowadzone w środowisku osób
zagrożonych uzależnieniem i używających
narkotyków, często pozostających poza
wszelkimi systemami opieki zdrowotnej,
polegające m.in. na przekazywaniu informacji
o ryzyku używania substancji, o formach i
miejscach pomocy, na wymianie igieł i
strzykawek, rozdawnictwie prezerwatyw.

20 – 35 zł. / godz.

Grupa wsparcia

Metoda oddziaływania mająca na celu
wspomaganie w trudnych sytuacjach oraz
uczenie potrzebnych umiejętności życiowych,
skierowana do osób zagrożonych
uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich
rodzin.
Liczba uczestników 8-12 osób.
Osoba prowadząca powinna posiadać
specjalistyczne przygotowanie.

30 – 50 zł. / godz.

Grupa zapobiegania
nawrotom

Metoda oddziaływania mająca na celu
wypracowanie strategii, technik oraz
umiejętności, pomocnych w zachowaniu
abstynencji.
Liczba uczestników w grupie: 8-12 osób.
Osoba prowadząca powinna posiadać
specjalistyczne przygotowanie.

30 – 50 zł. / godz.

Interwencja
kryzysowa

Działania podejmowane w sytuacji ostrego
kryzysu zawierające następujące elementy:
zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia
klientowi, ocenę stanu klienta i rozmiaru

20 – 50 zł. / godz.
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kryzysu, zdefiniowanie problemu, przegląd
i analizę możliwości poradzenia sobie
z kryzysem, sformułowanie planu rozwiązania
sytuacji kryzysowej i zawarcie kontraktu.
Osoba prowadząca powinna posiadać
specjalistyczne przygotowanie.
Koordynacja

Działania mające na celu efektywne
zarządzanie programem, nadzór nad jakością
realizacji oraz przebiegiem monitorowania
i ewaluacji programu.

Proces czytania, wykazywania błędów
Korekta
edytorska/techniczna i nanoszenia poprawek na wydrukach
korektorskich przy użyciu umownych znaków.
składu

20 – 30 zł. / godz.

80 – 100 zł.
za arkusz
wydawniczy,
tj. 40 000 znaków
liczonych
z odstępami między
wyrazami w tekstach.

Pomoc prawna,
konsultacje prawne

Poradnictwo w zakresie problematyki prawnej
dla osób uczestniczących w programach
przeciwdziałania narkomanii

30 – 60 zł. / godz.

Poradnictwo
rodzinne

Obejmować może zebranie wywiadu od
klienta i rodziny, ocenę stanu psychicznego,
udzielenie wsparcia, skierowanie na
konsultacje specjalistyczne lub może mieć
charakter informacyjno-motywacyjny.

25 – 30 zł. / godz.

Przekład
(tłumaczenie)

Odtworzenie tekstów (artykułów, publikacji)
oryginału w innym języku; tu: dotyczących
problematyki narkotykowej na potrzeby
zamieszczenia ich treści w pismach
związanych z tą tematyką lub na potrzeby
wydania publikacji w języku polskim.

30 – 40 zł. za str.
komputerową,
tj. 1500 znaków
liczonych
z odstępami między
wyrazami w tekście

Redakcja językowa

Całokształt prac polegający na sprawdzeniu
materiałów autorskich (maszynopisu) pod
względem poprawności językowej,
jednolitości, naniesieniu propozycji poprawek
i uzgodnieniu tekstu z autorem lub wydawcą.

120 – 150 zł.
za arkusz
wydawniczy, tj.
40 000 znaków
liczonych z odstępami
między wyrazami
w tekstach.

Skład komputerowy

Ogólne pojęcie, obejmujące składanie i

10 – 15 zł. za stronę
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łamanie materiału (tekstu, tabel, wykresów,
fotografii itp.) w kolumny, o określonej treści,
zasadach składania i układzie graficznym,
wykonane przy pomocy programu
graficznego, edytora tekstów, itp. narzędzi.

po składzie
w zależności od
formatu publikacji
i stopnia trudności
składu.

Socjoterapia

Metoda oddziaływań korekcyjnych
adresowanych do dzieci i młodzieży
z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami
emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi
zachowaniami. Socjoterapia ma postać
ustrukturalizowanych spotkań grupowych,
które służą realizacji celów terapeutycznych,
edukacyjnych i rozwojowych.

30 – 60 zł. / godz.

Superwizja

Działanie ukierunkowane na udoskonalenie
pracy realizatorów programu, może
obejmować także realizowany program pod
kątem adekwatności stosowanych metod
do planowanych celów, adresatów programu
itp. Superwizje mogą prowadzić osoby
o specjalistycznych kwalifikacjach
potwierdzonych np. przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne lub
rekomendowane przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.

do 120 zł. / godz.

Terapia
pedagogiczna

Metoda służąca ograniczeniu zaburzeń
rozwoju i zachowania u dzieci poprzez
specjalistyczne działania korygujące o
charakterze psychologiczno –
pedagogicznym.

30 – 60 zł. / godz.

Warsztaty
umiejętności
psychospołecznych/
grupy rozwoju
osobistego
(trening interpersonalny, asertywności,
warsztaty umiejętności
wychowawczych)

Metoda oddziaływania służąca kształtowaniu
określonych umiejętności i rozwojowi
osobistemu.
Liczba uczestników 10-15 osób w grupie.
Osoba prowadząca powinna posiadać
specjalistyczne przygotowanie.

30 – 60 zł. / godz.

Wsparcie procesu
readaptacji

Weryfikacja realizowania celów
indywidualnego programu readaptacji
społecznej; analiza sukcesów, niepowodzeń,
trudności w realizacji; udzielanie wsparcia.

20 – 30 zł. / godz.
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Zajęcia edukacyjne,
informacyjne

Zorganizowana forma przekazu wiedzy
słuchaczom prowadzona w ramach edukacji
ogólnej, programu przeciwdziałania
narkomanii.

25 – 30 zł. / godz.

Zajęcia, w których
uczestniczą rodzice
wraz z dziećmi

Działania rozwojowe, psychoedukacyjne oraz
wszelkie formy aktywności mające na celu
wzmocnienie więzi między dzieckiem
a uzależnionym rodzicem.
Osoba prowadząca powinna posiadać
specjalistyczne przygotowanie.

30 – 60 zł. / godz.

Opis zadań konkursowych
ZADANIE 1
15

PROGRAMY PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty programów
profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci i młodzieży poprzez:
 wspieranie powstawania projektów profilaktycznych w miejscowościach lub
środowiskach, w których brakuje takiej oferty lub jest ona niewystarczająca w
stosunku do potrzeb,
 wspieranie rozwoju istniejących projektów dla dzieci i młodzieży.
Biuro wspierać będzie działania ukierunkowane na:
 ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i
rówieśniczym,
 poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego,
 kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków
oraz promocję postaw prozdrowotnych,
 rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami.
Adresaci programu:
 dzieci i młodzież, charakteryzujące się obecnością czynników ryzyka
(indywidualnych, rodzinnych, środowiskowych), związanych z podejmowaniem
zachowań ryzykownych, tj.: „dzieci ulicy", niepełnoletnie osoby zagrożone
przestępczością i demoralizacją, popełniające czyny karalne, dzieci i młodzież
zagrożone
wykluczeniem
społecznym,
zagrożone
uzależnieniem,
eksperymentujące z narkotykami, okazjonalnie używające narkotyków.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na:
 zajęcia socjoterapeutyczne,
 warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 terapię pedagogiczną,
 poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu,
 interwencje kryzysowe,
 grupy wsparcia,
 warsztaty bądź inne formy działań uczące alternatywnych stylów życia,
 ewaluację.
ZADANIE 2
PROGRAMY PROFILAKTYKI WSKAZUJĄCEJ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH
NARKOTYKÓW.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty programów
profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków poprzez:
 wspieranie powstawania projektów profilaktycznych w miejscowościach lub
środowiskach, w których brakuje takiej oferty lub jest ona niewystarczająca w
stosunku do potrzeb,
 wspieranie rozwoju istniejących projektów dla osób z problemem
narkotykowym.
Biuro wspierać będzie działania ukierunkowane na:
 osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej,
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zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
ograniczanie częstości używania lub zmiana wzorów używania substancji,
kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków
oraz promocję postaw prozdrowotnych,
rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami.

Adresaci programu:
 osoby nie uzależnione, używające narkotyków u których rozpoznano pierwsze
objawy zaburzeń związanych z ich używaniem,
 osoby nie uzależnione, zagrożone rozwojem problemów wynikających z
używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami
biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi,
 osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na:
 zajęcia edukacyjno-informacyjne na temat narkotyków,
uzależnienia, prawa dotyczącego narkotyków i narkomanii,
 poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu,
 interwencje kryzysowe,
 warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 grupy wsparcia,
 ewaluację.

mechanizmów

ZADANIE 3
PROGRAMY WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
UTRZYMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej
pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby
poprzez:
 wspieranie powstawania projektów reintegracji społecznej dla osób
uzależnionych utrzymujących abstynencję, w miejscowościach, w których
brakuje takiej oferty lub jest ona niewystarczająca w stosunku do potrzeb,
 wspieranie rozwoju istniejących projektów.
Biuro wspierać będzie działania ukierunkowane na:
 utrzymywanie abstynencji przez beneficjentów programu,
 rozwiązanie sytuacji kryzysowych,
 reintegrację społeczną i zawodową.
Adresaci programu:
 osoby po ukończonej terapii.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na:
 warsztaty / grupy rozwoju osobistego,
 warsztaty / grupy zapobiegania nawrotom,
 poradnictwo rodzinne,
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interwencje kryzysowe,
interwencje socjalne,
grupy wsparcia,
warsztaty umiejętności wychowawczych / psychospołecznych dla rodzin,
pomoc / konsultacje prawne,
aktywizację zawodową,
ewaluację.

ZADANIE 4
PROGRAMY WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB ZAGROŻONYCH NARKOMANIĄ
I UŻYWAJĄCYCH NARKOTYKÓW
Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej
pomocy rodzinom i bliskim osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków
poprzez:
 wspieranie powstawania projektów pomocowych w miejscowościach, w których
brakuje takiej oferty lub jest ona niewystarczająca w stosunku do potrzeb,
 wspieranie rozwoju istniejących projektów dla rodzin.
Biuro wspierać będzie działania ukierunkowane na:
 doskonalenie umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z problemem
narkomanii w rodzinie,
 rozwiązanie sytuacji kryzysowych w rodzinie, związanych z problemem
narkotykowym.
Adresaci programu:
 rodziny i bliscy osób z problemem narkotykowym.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na:
 zajęcia edukacyjno-informacyjne dla rodzin
uzależnienia i współuzależnienia,
 poradnictwo rodzinne,
 interwencje kryzysowe,
 grupy wsparcia dla rodzin,
 warsztaty umiejętności wychowawczych,
 pomoc / konsultacje prawne,
 ewaluację.

na

temat

mechanizmów

ZADANIE 5
OGRANICZANIE RYZYKA SZKÓD ZDROWOTNYCH WŚRÓD OKAZJONALNYCH
UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW.
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Celem zadania jest zwiększenie dostępności i poszerzenie oferty programów
ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród osób używających narkotyków
okazjonalnie poprzez uruchamianie programów środowiskowych w miejscach
zwiększonego ryzyka używania narkotyków.
Projekty są wdrażane bezpośrednio w środowisku okazjonalnych użytkowników
narkotyków lub osób zagrożonych ich używaniem (np. wśród osób prostytuujących się,
grup subkulturowych) oraz w miejscach o zwiększonym rozpowszechnieniu używania,
np. w miejscach organizowania masowych imprez rozrywkowych (kluby, dyskoteki,
imprezy plenerowe).
Biuro będzie wspierać działania ukierunkowane na poniższe cele:
 przeciwdziałanie inicjacji narkotykowej,
 kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków
oraz promocję postaw prozdrowotnych,
 ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem
narkotyków,
 ograniczanie zagrożenia zostania ofiarą przestępstwa.
Adresaci programu:
 osoby zagrożone używaniem narkotyków,
 osoby okazjonalnie używające narkotyków.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na działania środowiskowe
o charakterze:
 informacyjno-edukacyjnym (na temat ryzyka związanego z używaniem
substancji),
 motywującym do zmiany zachowania oraz uczestnictwa w programie
profilaktycznym lub leczniczym,
 informacyjnym na temat form i placówek świadczących specjalistyczną pomoc,
 interwencyjnym.
ZADANIE 6
OGRANICZANIE RYZYKA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH WŚRÓD
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
Celem zadania jest zwiększenie dostępności i poszerzenie oferty programów
ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród osób używających narkotyków lub
uzależnionych poprzez uruchamianie programów terapii ulicznej oraz ofert
niskoprogowych.
Projekty są wdrażane w miejscach przebywania osób używających narkotyków nie
zmotywowanych do leczenia; obejmują, oprócz wymiany sprzętu iniekcyjnego,
nawiązanie kontaktu z klientami, działalność informacyjną i motywującą do leczenia.
Projekty powinny być prowadzone we współpracy z lokalnymi służbami i instytucjami
(pomoc społeczna, policja, służba zdrowia).
Adresaci programu:
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osoby uzależnione od środków odurzających, nie korzystające z oferty
leczniczej

Formy pomocy:
 terapia uliczna,
 punkty dziennego przebywania (w tym ewentualnie z możliwością wymiany igieł
i strzykawek, wsparciem terapeutycznym),
 noclegownie.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na:
 działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym i motywującym,
 wymianę igieł i strzykawek, dystrybucję materiałów sanitarnych.
ZADANIE 7
PROGRAMY WSPIERAJĄCE LECZENIE SUBSTYTUCYJNE
Celem zadania jest wspieranie programów leczenia substytucyjnego poprzez
prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości życia i sytuacji życiowej osób
uczestniczących w programach substytucyjnych.
Adresaci programu:
 osoby uczestniczące w programie leczenia substytucyjnego i ich rodziny.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na:
 warsztaty bądź inne formy działań uczące alternatywnych stylów życia,
pozwalające na rozwój, kreację samego siebie oraz odbudowanie więzi
rodzinnych.

ZADANIE 8
SPECYFICZNE PROGRAMY KIEROWANE DO KOBIET
SZKODLIWIE LUB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW

UŻYWAJĄCYCH

Celem zadania jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej
pomocy kobietom będącym matkami lub ciężarnym używających szkodliwie lub
uzależnionych od narkotyków poprzez:
 wspieranie powstawania projektów pomocowych w miejscowościach, w których
brakuje takiej oferty lub jest ona niewystarczająca w stosunku do potrzeb,
 wspieranie rozwoju istniejących projektów.
Biuro będzie wspierać działania ukierunkowane na poniższe cele:
 wzmacnianie poczucia własnej wartości i akceptacji
uzależnionych,
 kształtowanie nowych postaw życiowych,
 pomoc w prawidłowej realizacji ról społecznych,
 naukę radzenia sobie ze stresem,

siebie

u

kobiet
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alternatywne metody spędzania czasu,
treningi umiejętności wychowawczych,
treningi radzenia sobie z zespołem stresu pourazowego,
opiekę nad dzieckiem w trakcie ww. zajęć dofinansowanych przez KBPN.

Adresaci programu:
 kobiety używające szkodliwie lub uzależnione od narkotyków.
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na:
 warsztaty bądź inne formy aktywności, uczące alternatywnych stylów życia,
pozwalające na rozwój, kreację samego siebie oraz odbudowanie więzi
rodzinnych, treningi umiejętności wychowawczych, treningi radzenia sobie z
przebytymi traumatycznym doświadczeniem (przemoc fizyczna, seksualna)
 ewaluację.
ZADANIE 9
PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI FRED.
Celem zadania jest upowszechnienie programu wczesnej interwencji, wdrożonego
przez KBPN w ramach projektu Fred goes net (więcej informacji na temat projektu
Fred znajduje się na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Profilaktyka).
Adresaci programu:
 Osoby w wieku 14-21 lat używające narkotyków w sposób okazjonalny lub
problemowy z wyłączeniem uzależnienia,
 Osoby nie korzystające uprzednio z oferty pomocowej.
Dotacja będzie przyznawana na:
 Wywiad wstępny, rozmowa końcowa – maksymalnie 1,5 godz. / osobę,
 Warsztaty dla adresatów programu – 8 godz. / grupa 7-10 osobowa,
 Dokumentacja, koordynacja, ewaluacja, rekrutacja – maksymalnie 15 godz. / grupę
 Koszty rzeczowe.
Oferent może ubiegać się o realizację więcej niż 1 grupy, we wniosku należy wskazać
liczbę planowanych do realizacji grup i liczbę uczestników.
Wymagania:
Program może być realizowany wyłącznie przez wykwalifikowanych trenerów, zgodnie
ze standardami programu FreD.

ZADANIE 10
PUBLIKACJE O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM
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Celem działań w tym obszarze jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa za
pośrednictwem publikacji w zakresie: substancji psychoaktywnych, problemów
i skutków związanych z używaniem środków psychoaktywnych, ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych, możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii, a także
promocji zdrowego stylu życia.
Adresaci publikacji:
 populacja ogólna,
 rodzice, opiekunowie,
 dzieci, młodzież,
 animatorzy działań profilaktycznych w społecznościach lokalnych,
 grupy osób zawodowo zajmujących się problematyką używania legalnych i
nielegalnych środków odurzających (organizacje pozarządowe, resorty, media,
służba zdrowia, nauczyciele itp.).
Dotacja będzie przyznawana w szczególności na publikacje o zasięgu ogólnopolskim,
w formie:
 czasopism wydawanych periodycznie (np. miesięczniki, kwartalniki),
 książek,
 materiałów w formie elektronicznej z możliwością dystrybucji poprzez sieć
Internet,
 materiałów o charakterze multimedialnym.
Dodatkowe wymagania:
W przypadku prac będących tłumaczeniami z języków obcych dodatkowo należy
dołączyć informację o posiadanej licencji uprawniającej do publikowania w Polsce.
Wszelkie materiały przeznaczone do publikacji powinny mieć akceptację Działu
Edukacji Publicznej KBPN.
ZADANIE 11
Serwis Informacyjny NARKOMANIA
Celem zadania jest wydanie drukiem, w trybie kwartalnym, czterech numerów pisma
„Serwis Informacyjny NARKOMANIA”. Misją pisma jest pośredniczenie w przekazie
informacji na temat różnorodnych działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, między innymi: prawa, epidemiologii, profilaktyki uzależnień, leczenia,
rehabilitacji, ograniczania podaży, współpracy regionalnej i międzynarodowej.
Adresaci programu:
 resorty, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne,
pedagogiczne, instytuty i uczelnie wyższe, służba zdrowia, media

biblioteki

Dotacja będzie przyznawana na:
Całość prac związanych z wydaniem czterech numerów pisma, w tym:
 zebranie i przygotowanie zawartości merytorycznej pisma,
 przygotowanie do druku (skład, korekta, opracowanie graficzne),
 druk i oprawa,
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dystrybucję
inne koszty związane z wydawaniem publikacji (wynagrodzenie, honoraria,
telefony)

Parametry wydawnicze:
 nakład – 2500 egz. x 4 wydania
 format – A4
 przeciętna liczba stron jednego wydania – 54 strony wraz z okładką
 papier: okładka – kreda 200 g/m, kolor 4+4

wnętrze – offset 80 g/m, kolor 2+2
 oprawa zeszytowa
Planowany termin realizacji zadania: od 01.01.2011 roku do 31.12.2013 roku
(w formie zawieranych corocznie umów)
Oferent powinien przedstawić kalkulację kosztów realizacji zadania w poszczególnych
latach, tj. w 2011, 2012 i 2013 roku.
Dodatkowe informacje:
 Wydawcą „Serwisu Informacyjnego NARKOMANIA” jest Krajowe Biuro do
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 przy Krajowym Biurze działa kolegium redakcyjne pisma, które będzie
współpracować z redakcja.
 Krajowe Biuro dysponuje bazą teleadresową odbiorców Serwisu, którą może
udostępnić zainteresowanym podmiotom.
 z archiwalnymi numerami pisma można zapoznać się na internetowej stronie
Krajowego Biura pod adresem www.kbpn.gov.pl/archiwum.htm.
Wymagania:
 wymagane jest doświadczenie w zakresie wydawniczym
 pismo powinno stanowić kontynuację dotychczasowej misji
 oczekuje się, że pismo będzie indeksowane w bazie Index Copernicus
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