
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU  OFERT 
 

który odbył się w dniu 22 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka na wsparcie 
realizacji zadania publicznego objętego Programem Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z  
organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 na wsparcie  
realizacji zadania 
 
 
I .Rodzaj zadania: 
 W zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 

1. Tytuł zadania publicznego 
Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem 
alkoholowy. 

 
 Realizowana w szczególności w formie: 
- terapii dla osób uzależnionych (warsztaty, grupy terapeutyczne,  

maratony trzeźwościowe, szkolenia) 
- terapii dla osób współuzależnionych (grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, spotkania 

integracyjne) 
Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 3.000zł 
 
Na realizację tego zadania wpłynęły dwie oferty 
Oferta- Stowarzyszenia Nowe  Życie w Rawie z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Tadeusza Kościuszki  5 - W toku analizy oferty okazało się, że nie spełnia ona wymogu 
formalnego, w związku z czym została odrzucona i nie była poddawana ocenie merytoycznej. 
Oferta- Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego ,, SZANSA” z siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Tomaszowska 10J . Oferta uzyskała 68 punktów na 72 możliwe do 
uzyskania.  
 

2. Tytuł zadania publicznego 
Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Mazowiecka. 

 
 Realizowana w szczególności w formie: 
- udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej- w tym udział w sprawach karnych 

jako przedstawiciel organizacji społecznych , 
- pomoc w pisaniu pism procesowych, doradztwo prawne oraz przygotowanie klienta do 

współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
- interwencje domowe w celu powstrzymania przemocy i nawiązania kontaktu z rodziną. 
Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie w wysokości przeznacza się kwotę  5.000zł 
 

Na realizację tego zadania wpłynęły dwie oferty 
Oferta -Stowarzyszenia Nowe  Życie w Rawie z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Tadeusza Kościuszki  5 W toku analizy oferty okazało się, że nie spełnia ona wymogów 
formalnych, w związku z czym została odrzucona i nie była poddawana ocenie 
merytorycznej. 
Oferta- Stowarzyszenia Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej z siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5/21 Oferta uzyskała 58 punktów na 72 możliwe do 
uzyskania. 
 



W wyniku postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadań zostały wyłonione   
oferty: 
Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem alkoholowy. 
Oferta- Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego ,, SZANSA 

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Mazowiecka. 
 Oferta- Stowarzyszenia Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej 
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