
Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego
Liczba punktów lub informacja  

o niespełnionych wymogach formalnych

1 Fundacja "IDYLLA" Wybieram życie 57

2 Fundacja po DRUGIE

Program edukacji pozaformalnej "Razem, lepiej, inaczej" skierowany do 

kadr służb reintegracji społecznej oraz edukatorów rówieśniczych 

- edycja II

49

3 Fundacja "Lubi mi się..." Smak Życia - program profilaktyczny 42

4
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą 

Alkoholową, Narkomanią i Hazardem "Szansa"
"Moc jest we mnie" 42

5 "Terapeuci Dla Rodziny"

Dopalacze niszczą życie.... - program terapeutyczny skierowany do osób 

zagrożonych używaniem środków psychotropowych w tym dopalaczy i 

członków ich rodzin z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

41

6 Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych
Trening Zachowań Asertywnych- realizacja programu profilaktycznego 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
39

7 "Fundacja Drogi Mazowsza" NARKO ELKA 35

8
Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych "powrót z U"

Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych 

dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a 

także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których 

używanie może prowadzić do uzależnienia

32

Załącznik nr 2 do uchwały nr 831/325/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2022 r.

Zestawienia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze "Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii", które nie spełniły kryteriów merytorycznych 

w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Zadanie pn.: "Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych 

i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia"
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 831/325/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2022 r.

Zestawienia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze "Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii", które nie spełniły kryteriów merytorycznych 

w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

9 Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio"

Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych 

dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a 

także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których 

używanie może prowadzić do uzależnienia, BLIŻEJ SIEBIE DALEJ OD 

NARKOTYKÓW CZ 3

22

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego
Liczba punktów lub informacja  

o niespełnionych wymogach formalnych

1 Stowarzyszenie "Kompas" Realizacja programu profilaktycznego "Fred Goes Net". 53

Zadanie pn.: "Wspieranie programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym osób dorosłych 

zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu 

opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)"
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