
Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów
Wysokość przyznanej 

dotacji

1 Fundacja Pozytyw Godność i Wolność 84 50 000,00 zł

2 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek Przełam niemoc 81 29 900,00 zł

3 Komitet Ochrony Praw Dziecka Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą 80 44 250,00 zł

4 Stowarzyszenie OPTA Widzę - Towarzyszę 2 79 49 790,00 zł

5 Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa "feniks" ALKOHOL I PRZEMOC - OSWOIĆ WROGA 77 37 800,00 zł

6 Fundacja Sol Subridens
Program edukacyjno-informacyjny dla mieszkańców powiatu grodziskiego 

– „Wiedza procentuje - edycja 2022”
74 48 200,00 zł

7
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Ciechanowie
Żyć bez nałogu 72 40 060,00 zł

300 000,00 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr 829/325/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2022 r.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 

w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze "Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku 

z nadużywaniem alkoholu", ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert

Zadanie pn.: "Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu"
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Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów
Wysokość przyznanej 

dotacji

1 Fundacja Pozytyw Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022 "PO-MOC" 94 50 000,00 zł

2 Fundacja "humanum Est" "Po prostu kochaj" 87 50 000,00 zł

3 Stowarzyszenie OPTA Siła proaktywności 2 86 49 220,00 zł

4 Fundacja Projekt Walizka
Edukacja społeczna i profilaktyka dla kobiet i mężczyzn doświadczających 

przemocy w rodzinie
85 50 000,00 zł

5 Fundacja "IDYLLA" Zatrzymaj przemoc 81 50 000,00 zł

6
Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień

JEST WYJŚCIE 2022- program wsparcia dla osób doświadczających 

zjawiska przemocy w rodzinie w związku z alkoholem
80 41 150,00 zł

290 370,00 zł

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów
Wysokość przyznanej 

dotacji

1 Fundacja Sol Subridens "Kiedyś - nie ma takiego dnia tygodnia - edycja 2022" 91 20 000,00 zł

Zadanie pn.: "Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, 

uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego"

Zadanie pn.: "Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu"
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2 FUNDACJA PSYCHE - STREFA POZYTYWNYCH MYŚLI Wsparcie dla osób współuzależnionych 88 18 320,00 zł

3
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą 

Alkoholową, Narkomanią i Hazardem "Szansa"
"Wenus" 85 20 000,00 zł

4 "Terapeuci Dla Rodziny"
Jestem przy Tobie - damy radę - program wsparcia dla osób 

współuzależnionych ze szczególnym uwzględnieniem małych gmin
80 19 840,00 zł

5 Stowarzyszenie "WITAMINA DUCHA" Nie Jesteś Sam - Program z Witaminą Ducha 79 16 530,00 zł

94 690,00 zł

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów
Wysokość przyznanej 

dotacji

1 Stowarzyszenie FILMFORUM
15. Mazowiecki Program Profilaktyki Społecznej KAMERALNE LATO w 

Radomiu
86 100 000,00 zł

2 VICTORIA Mazowiecka Inicjatywa Społeczna
"Gra o przyszłość", czyli kreatywne wykorzystanie grywalizacji jako metody 

wdrożenia idei twórczej pedagogiki w praktyce.
83 99 820,00 zł

3 Stowarzyszenie "WITAMINA DUCHA" Witaminowa Kuźnia Kreatywności 81 85 300,00 zł

285 120,00 zł

Zadanie pn.: ""Kuźnia Kreatywności" – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki"
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