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

dofinansowania
Kwota dofinansowania 

1
Działania korekcyjno-edukacyjne  w podregionie siedleckim 

Fundacja Pozytyw
pozytywny 96,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

2

JEST WYJŚCIE - program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska przemocy 

w rodzinie w związku z alkoholem

Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

pozytywny 91,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

3
Program korekcyjno-edukacyjny " Możesz" 

Stowarzyszenie Ostoja w Płocku
pozytywny 86,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

4

Razem damy radę - program profilkatyki przemocy w rodzinie w związku z 

alkoholem ze szczególnym uwzględnieniem małych gmin 

"Terapeuci Dla Rodziny"

pozytywny 78,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł

5

Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z 

alkoholem. 

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

pozytywny 77,00 31 400,00 zł 31 400,00 zł

6

Budowanie sieci oparcia społecznego dla osób współuzależnionych w gminie 

Opinogóra Górna

Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

pozytywny 76,00 25 895,00 zł 21 495,00 zł

7

"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w podobszarze 

"Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z 

alkoholem"

Fundacja "Sławek"

pozytywny 75,00 17 670,00 zł 17 670,00 zł

8
PoMoc i szanse

Fundacja "La Fontaine"
pozytywny 73,00 49 920,00 zł 29 435,00 zł

9
Moc Proaktywności

Stowarzyszenie OPTA
pozytywny 69,00 50 000,00 zł 0,00 zł

10
Zajęcia Korekcyjno-Edukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie "NowyStart"

FUNDACJA NOWYSTART.PL
pozytywny 66,00 41 400,00 zł 0,00 zł

11

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu

Fundacja Instytut Białowieski

negatywny 14,00 40 000,00 zł 0,00 zł

456 285,00 zł 300 000,00 zł

Zestawienie ofert poprawnych formalnie, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, 

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 768/135/20

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 9 czerwca 2020 r.
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