
Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów
Proponowana wysokość 

dotacji

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Lipkach Nie bij - kochaj 67 29 900,00 zł

2 Fundacja "IDYLLA" Stawiam na siebie! 66 50 000,00 zł

3
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą 

Alkoholową, Narkomanią i Hazardem "Szansa"
"Dobry start" 66 50 000,00 zł

4 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Teraz My" SPID - skuteczna profilaktyka i działanie 65 36 000,00 zł

5 FUNDACJA EMANIO ARCUS

Kampania informacyjno-edukacyjna pt. "Temat Tabu" na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem 

alkoholu

65 46 200,00 zł

6 Stowarzyszenie Słoneczny Dom Krok do przodu po lepsze jutro 64 49 300,00 zł

7 Fundacja "humanum Est" "Moja rodzina bez przemocy" 63 50 000,00 zł

8
Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny 

"OdPoczątku"
Przemoc nie jedno ma imię 63 49 300,00 zł

9
Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych "Powrót z U"

Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych 

ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z 

alkoholem

61 43 980,00 zł

404 680,00 zł
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Proponowana wysokość 

dotacji

1 Fundacja "La Fontaine" PoMoc i szanse. 75 50 000,00 zł

2 Fundacja Polityki Społecznej Prekursor
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY z wykorzystaniem elementów 

metody Duluth
74 35 000,00 zł

3 "Terapeuci Dla Rodziny"

Mam prawo do spokojnego dzieciństwa - program profilkatyki przemocy w 

rodzinie w związku z alkoholem ze szczególnym uwzględnieniem małych 

gmin

73 50 000,00 zł

4 Fundacja "Lubi mi się..." Jestem z Tobą 72 50 000,00 zł

5 Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio"

Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu ./ "Bez przemocy życie fajne, 

zapamiętaj to dokładnie " cz2

67 49 600,00 zł

6
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 alkoholem.

62 42 780,00 zł

277 380,00 zł

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów
Proponowana wysokość 

dotacji

1 Fundacja "Lubi mi się..." Uwierz w siebie 75 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 Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia

"ZDROWA MAZOVIA" - program wsparcia psychologicznego 

i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie 

i uzależnionych od alkoholu

74 19 600,00 zł

3 Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio"

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 "Odkryj 

i pokochaj siebie "

74 19 980,00 zł

4 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" Zaczynam od siebie - edycja 2022 74 20 000,00 zł

5
Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych "Powrót z U"

Jak sobie radzić z uzależnieniem bliskich - współuzależnieni dla 

współuzależnionych - warsztat
70 9 565,00 zł

6
Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a 

Do z "u Pima"
Razem poMOC 62 19 880,00 zł

109 025,00 zł

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów
Proponowana wysokość 

dotacji

1 Fundacja "La Fontaine" Młodzi odkrywcy - kreujemy lepsze jutro 76 100 000,00 zł

2 "Fundacja Gwiazdka"
Kuźnia Kreatywności - program profilaktyki wykluczenia społecznego w 

powiecie pułtuskim, płońskim i makowskim
73 99 200,00 zł

3 Fundacja Rozwoju Integralnego

Mobilna Akademia Twórcza - czyli „Kuźnia Kreatywności” – Program 

wzmacniający procesy socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk 

marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki w woj. Mazowiec

72 100 000,00 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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4 Towarzystwo Teatralne "Kurtyna" Kuźnia Kreatywności 69 100 000,00 zł

399 200,00 zł
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