
Lp. Nazwa oferenta oraz nazwa zadania Wynik oceny merytorycznej Punktacja oceny merytorycznej
Wnioskowana kwota 

dofinansowania
Kwota dofinansowania 

1
Stowarzyszenie OPTA

PoMoc i szanse - edycja II
pozytywny 97,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

2

Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki 

i Terapii Uzależnień

JEST WYJŚCIE 2021- program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska 

przemocy w rodzinie w związku z alkoholem

pozytywny 95,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

3
Fundacja Pozytyw

Program korekcyjno-edukacyjny dla OSP w podregionie siedleckim 2021 
pozytywny 89,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

4

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w związku z alkoholemm.

pozytywny 88,00 45 120,00 zł 45 120,00 zł

5

Fundacja "Terapeuci Dla Rodziny"

Mam prawo do spokojnego dzieciństwa - program profilkatyki przemocy 

w rodzinie w związku z alkoholem ze szczególnym uwzględnieniem małych gmin 

pozytywny 88,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

6

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i 

Hazardem "Szansa"

Razem możemy więcej

pozytywny 87,00 47 900,00 zł 47 900,00 zł

7
Fundacja "La Fontaine"

PoMoc i szanse - edycja II
pozytywny 80,00 48 830,00 zł 0,00 zł

8
Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez

Dialog motywujący jako forma zapobiegania przemocy w rodzinie
negatywny 55,00 27 600,00 zł 0,00 zł

369 450,00 zł 293 020,00 zł

Zestawienie ofert poprawnych formalnie, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego 

obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

podobszar „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu” 

zadanie 2: Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w związku z nadużywaniem alkoholu

Załącznik nr 2 do uchwały nr 779/232/21

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 25 maja 2021 r. 

Razem

1


