
Uchwała nr 70/379/23 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań 

publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 1 ust.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz uchwały nr 166/22 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy 

Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” – uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, zadania pn.: 

1) „Na wakacje po uśmiech – wspieranie realizacji programów profilaktycznych 

lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, 

realizowanych w trakcie wakacji”, 

2) „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności”, 

3) „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej”, 

4) „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej”, 

5) „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki wskazującej”, 

6) „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących Płodowego 

Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)”, 

7) „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dorosłych dzieci 

alkoholików (DDA)”, 

8) „Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”, 

9) „Wspieranie realizacji programów promujących zdrowy styl życia bez uzależnień, 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich”, 

10) „Wspieranie realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób 

współuzależnionych”, 

11) „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie, 

w związku z nadużywaniem alkoholu”, 

12) „Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie lub programów ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie, w związku 

z nadużywaniem alkoholu”, 

13) „Kuźnia Kreatywności – wspieranie realizacji programów wzmacniających proces socjalizacji 

dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, w oparciu o ideę twórczej pedagogiki”, 

14) „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży 

z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” 

- w celu wykonania zadań publicznych wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wsparcia.  
3. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 



 

§ 2. 

1. Ogłasza się otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, działające na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej 

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
2. Treść ogłoszenia o naborze osób, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

 

§ 3. 

Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację zadań, 

o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


