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 SPRAWOZDANIE  

z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi  

w 2020 roku 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań 

publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnego realizowania 

zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. 

Rada Miasta Zambrów w dniu 26 listopada 2019 r. podjęła uchwałę nr 66/XIII/2019  

w sprawie przyjęcia Program współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi 

na 2020 rok. Program określa obszary i cele działania oraz zasady i formy współpracy Miasta 

Zambrów z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań 

publicznych. 

Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi zapisany w Programie 

został podzielony na dwie części i obejmował niżej wymienione zadania: 

Część I 

Zadania publiczne zawarte w Zambrowskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień oraz wynikające z ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie: 

a) przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez realizację 

programów profilaktycznych; 

b) prowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi oraz 

współuzależnionymi; 

c) prowadzenia i utrzymania świetlicy profilaktycznej, wydawania posiłków 

regeneracyjnych; 

 

Część II 

Wspieranie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe  

w następujących obszarach: 

a) upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu – promocja i wspieranie 

młodzieży utalentowanej; 

b) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

c) organizacji i promocji wolontariatu. 

 

Zadania określone w części I były finansowane z budżetu Zambrowskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego sposób ich realizacji 

przedstawiono w odrębnych sprawozdaniach: 

- informacji z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2020 roku, 

- raporcie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku. 

Realizacja zadań zawartych w części II została powierzona organizacjom 

pozarządowym w drodze konkursów, ogłoszonych dnia 19.02.2020 r. Ogłoszono trzy 

konkursy, które dotyczyły: 
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1. Zadań na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu  

obejmujących dwa zadania:  

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych dla dzieci 

i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Miasto Zambrów (łącznie  

z dowozem uczniów na zawody – kwota dofinansowania 25.000 zł, w tym: 

• 5.000 zł na międzyszkolne zawody sportowe 

• 20.000 zł na dowóz uczestników na zawody 

2) Organizacja zajęć sportowo – szkoleniowych w zakresie koszykówki i mini – 

koszykówki dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Miasto Zambrów – 

kwota dofinansowania 5.000 zł 

Na realizację zadania nr 1 wpłynęła jedna oferta Miejskiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Zambrowie. Oferta spełniała wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.  

Zgodnie z zawartą umową termin realizacji zadania ustalono od 23.03.2020 r. do  

31.12.2020 r. Na to zadanie przeznaczono kwotę 25 000 zł, w tym 20 000 zł na dowóz 

uczniów na zawody.  

Ze względu na panującą pandemię dowóz uczniów na zawody odbywał się w terminie 

od 1 października do 31 grudnia 2020 r. Z kalendarza zawodów sportowych MSZS odbyły się 

tylko Igrzyska Dzieci w piłce nożnej dziewcząt i chłopców – 3 października 2020 r. 

Roczne sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone w terminie. Dotacja 

przeznaczona była na dowóz uczniów na zawody, obsługę księgową oraz prowizje bankowe. 

Niewykorzystane środki w wysokości 12 486,03 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta 

Zambrów. 

 Na realizację zadania nr 2 wpłynęły dwie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„ORKAN”, działającego przy Szkole Podstawowej Nr 3  w Zambrowie oraz Stowarzyszenia 

NEXXTEAM. Oferta Stowarzyszenia NEXXTEAM nie była zadaniem konkursowym(zakres 

zadania niezgodny z ogłoszonym konkursem), w związku z czym nie było możliwości 

uzupełnienia oferty. Oferta została odrzucona przez Komisję Konkursową. Oferta UKS 

„ORKAN” spełniała wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.  Zgodnie z zawartą umową 

termin realizacji zadania ustalono od 23.03.2020 r. do 31.12.2020 r. Na to zadanie została 

przeznaczona kwota 5.000 zł.  

 W ramach realizacji tego zadania UKS „ORKAN” zorganizował zajęcia sportowo – 

szkoleniowe w zakresie koszykówki dla dzieci i młodzieży, w których brało udział  

ok. 100 uczniów. Dzięki dofinansowaniu prowadzone zajęcia odbywały się w 2 grupach, dwa 

razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy. Uczniowie 

dzięki zajęciom mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności z zakresu taktyki  

i techniki piłki koszykowej oraz ogólnego poziomu sprawności fizycznej. 

Poprzez udział w turniejach koszykówki promowany jest klub, szkoła oraz miasto Zambrów 

na arenie ogólnopolskiej. 

 Prowadzone zajęcia w znacznym stopniu przyczyniły się do odniesienia dużego 

sukcesu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie – zajęcie II miejsca w Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w koszykówce dziewcząt oraz II miejsca  

w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3. 
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 Roczne sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone w terminie. Otrzymane środki 

przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla instruktorów, zakup sprzętu sportowego oraz 

dofinansowanie udziału w turniejach. Środki na realizację zadania wykorzystano w całości. 

2. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r. – 

Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji 

społecznej poprzez kulturę, turystykę i rekreację. 

Na realizację tego zadania wpłynęły dwie oferty: Stowarzyszenia „SZANSA”  

w Zambrowie oraz Stowarzyszenia „AMAZONKI w Zambrowie”.  Oferty spełniały 

wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.  Na to zadanie przeznaczono 15.000 zł. 

Stowarzyszeniu „SZANSA” w Zambrowie zgodnie z zawartą umową termin realizacji 

zadania ustalono od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Kwota przyznanej dotacji  - 10 000 zł. 

Działania prowadzone były w siedzibie Stowarzyszenia „SZANSA”. Uczestnikami 

projektu były osoby niepełnosprawne. W ramach zadania prowadzone były warsztaty  

z muzykoterapii oraz rehabilitacyjne. 

Z warsztatów muzykoterapeutycznych skorzystało 30 osób niepełnosprawnych  

w wymiarze 85 godzin przez cały okres trwania projektu. W ich trakcie uczestnicy brali 

udział w zajęciach mających na celu przygotowanie konkretnych przedstawień muzycznych, 

mini recitali. Repertuar przedstawień dostosowany był do potrzeb uczestników, 

wykorzystując indywidualne potencjały każdego z nich. 

Beneficjenci projektu uzyskali również wsparcie rehabilitanta w wymiarze 75 godzin 

indywidualnego poradnictwa. W trakcie tych zajęć pracował on z każdym z uczestników nad 

zwiększeniem stopnia samodzielności oraz aktywności. Przekazywał ważne informacje  

w zakresie zasad związanych z podnoszeniem samodzielności przy wykorzystaniu  różnego 

rodzaju pomocy rehabilitacyjnych oraz istniejącego systemu wsparcia kierowanego do osób 

niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu pozwoliła osobom niepełnosprawnym na: 

− rozwój umiejętności poznawczych, motorycznych i społecznych beneficjentów 

projektu; 

− wytwarzanie więzi międzyludzkich, budowanie poczucia własnej wartości oraz 

wyjścia z izolacji; 

− zmobilizowanie do aktywności kulturalnej, pobudzanie kreatywności grupowej  

i jednostkowej oraz wykształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu; 

− integrację środowiska osób niepełnosprawnych; 

− utwierdzenie w poczuciu własnej wartości osób niepełnosprawnych i możliwości 

osiągania przez nie sukcesu; 

− złagodzenie stresu wynikającego z powstałego inwalidztwa; 

− zachęcenie do podjęcia wysiłku rehabilitacji; 

− podniesienie wiary we własne możliwości; 

− budowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i pragnień; 

− stworzenie podstaw dalszej rehabilitacji. 

 

Roczne sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone w terminie. Dotacja 

przeznaczona została na wynagrodzenia instruktorów zajęć oraz koszty utrzymania placówki. 

Środki na realizację zadania wykorzystano w całości. 
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Stowarzyszeniu „AMAZONKI” w Zambrowie zgodnie z zawartą umową termin 

realizacji zadania ustalono od 23.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Kwota przyznanej dotacji  - 

5 000 zł. 

W ramach zadania zostały przeprowadzone zajęcia rehabilitacyjne, z których 

skorzystało 20 osób w wymiarze 6 godzin przez cały okres trwania projektu. W zajęciach  

z psychologiem uczestniczyło 20 osób.  

Realizacja projektu pozwoliła na: 

- poprawę stanu zdrowia psychicznego kobiet po chorobach onkologicznych; 

- nabywanie wiedzy z zakresu profilaktyki osób chorych onkologicznie, wspieranie się  

w grupie samopomocowej; 

- współpracę z innymi instytucjami wspierającymi osoby chore onkologicznie; 

- gromadzenie i udostępnianie fachowej literatury o tematyce onkologicznej; 

- korzystanie z różnych form aktywności – turystycznych, sportowych, rekreacyjnych  

i kulturalnych;; 

- zorganizowanie spotkań integracyjnych, połączonych z warsztatami z decupage; 

- zorganizowanie marszu zdrowia dla społeczności miasta Zambrów, przy pomocy sprzętu 

sportowego, zakupionego z realizacji zadania; 

Roczne sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone w terminie. Dotacja 

przeznaczona została na zakup sprzętu sportowego, karnetów na basen oraz materiałów 

papierniczych. Środki na realizację zadania wykorzystano w całości. 

 

3. Zadania z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2020 r. - Promocja idei 

wolontariatu w środowisku lokalnym. Wspieranie działań wolontariackich 

w obszarze życia społecznego, edukacji globalnej i nieformalnej. Propagowanie 

idei partnerstwa na linii placówka oświatowa – samorząd lokalny – organizacja 

pozarządowa poprzez środowiskowy wolontariat akcyjny, a w szczególności: 

− integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź 

zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, 

turystycznych i kulturalnych; 

− organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę 

wolontariatu. 

 

Na realizację tego zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez CARITAS Diecezji 

Łomżyńskiej. Oferta spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. Zgodnie z zawartą 

umową termin realizacji zadania ustalono od 23.03.2020 r. do 31.12.2020 r. Kwota dotacji 

przeznaczona na zadanie – 25.000 zł. 

W ramach realizacji tego zadania: 

1) przeprowadzono warsztaty dla nowych uczniów szkół podstawowych, którzy chcą 

działać w wolontariacie oraz dla młodzieży klas pierwszych szkół średnich, którzy 

chcieli zapisać się do Szkolnych Klubów Wolontariatu. Zorganizowano dodatkowe 
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warsztaty dla osób dorosłych, seniorów oraz niepełnosprawnych. Kontynuowano cykl 

warsztatów „Różne oblicza wolontariatu”.  

2) w związku z pandemią udało się zorganizować akcję Paczka Seniora na terenie miasta. 

Wolontariusze rozwozili paczki potrzebującym, robili zakupy, kupowali lekarstwa, 

sprzątali mieszkania. Centrum Wolontariatu zorganizowało magazyn paczek i zbiórkę 

potrzebnych artykułów wśród mieszkańców miasta, a wolontariusze w swoich 

szkołach. Zorganizowano również zbiórkę karmy dla zwierząt z przeznaczeniem dla 

schronisk. 

3) odbył się wyjazd młodzieży do Caritas Archidiecezji Warszawskiej, gdzie młodzież 

zapoznała się z działalnością Caritas oraz poszerzyła swoją wiedzę na temat działalności 

społecznej nie tylko w kraju ale i na świecie. 

4) centrum Wolontariatu koordynowało działalność wszystkich Szkolnych Klubów 

Wolontariatu oraz organizowało wspólne akcje, odpowiadając na potrzeby środowiska 

lokalnego, szczególnie w dobie pandemii. 

5) podjęto współpracę ze Szkolnymi Klubami wolontariatu i stowarzyszeniami, których 

statutową działalnością jest praca na rzecz środowiska lokalnego. Szczególnie owocna 

współpraca, ze względu na pandemię, była z Grupą Ratowniczą „Nadzieja”, Centrum 

Integracji Społecznej i jednostkami samorządu terytorialnego. 

6) w trakcie roku szkolnego, w Centrum Wolontariatu codziennie pełnione były dyżury,  

a podczas pandemii kontakt z wolontariuszami odbywał się metodą zdalną, natomiast  

z potrzebującymi osobami lub darczyńcami telefonicznie. We wszystkich parafiach 

zambrowskich odczytane zostały ogłoszenia o akcji „Paczka dla Seniora”, a samorząd 

miasta wydrukował plakaty informacyjne z kontaktem oraz godzinami dyżurów  

w Centrum Wolontariatu. 

7) obchody międzynarodowego Dnia Wolontariatu również odbyły się metodą online. 

Działalność poszczególnych Klubów Wolontariatu z zambrowskich oraz gminnych szkół 

zaprezentowano na społecznościowych portalach: zambrowiacy.pl i zambrow.org. 

Przeprowadzono również wywiad z laureatem ogólnopolskiego konkursu „wolontariusz 

roku Korpusu solidarności”. Gala Wolontariatu stała się już tradycją w Zambrowie  

i odbywała się co roku w MOK w Zambrowie. Pandemia zmusiła jednak do zmiany formy 

prezentacji swoich działalności oraz sposobu nagrodzenia opiekunów i wolontariuszy. 

Poszczególnym szkołom, na ręce dyrektorów szkół, przekazano dyplomy oraz nagrody dla 

wolontariusz, a dla opiekunów podziękowania. Ponadto nagrano prezentację działalności 

wolontariackich za miniony rok. 

8) zorganizowano wyjazd wolontariuszy do Olsztyna. Podczas wizyty w Caritas Diecezji 

Olsztyńskiej odbyły się warsztaty w Centrum Wolontariatu. Młodzież zwiedziła również 

olsztyńskie zabytki. 

9) stan epidemii i wprowadzone obostrzenia nie wpłynęły i nie zaburzyły realizacji zadania, 

na które została przyznana dotacja. Centrum Wolontariatu w Zambrowie, w czasie 

trwającej pandemii, rozszerzyło i zintensyfikowało, w ramach zdania swoje działania. 

Koordynator wolontariatu pracowała online z wolontariuszami, umożliwiając  tym samym 

wsparcie osobom szczególnie zagrożonym zarażeniem m.in. osobom starszym, samotnym 

i niepełnosprawnym. 

 

Działania dodatkowe realizowane w ramach zadania oraz w trakcie trwającej pandemii: 

- zbiórka gier, książek, zabawek dla dzieci z oddziału onkologii w Białymstoku; 

- pomoc osobom starszym, samotnym i potrzebującym pomocy. Wolontariusze robili zakupy, 

pomagali w codziennych czynnościach typu: sprzątanie, zakupy, kupowanie leków; 
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- pomoc mieszkance Zambrowa, której wybuchł gaz w mieszkaniu – odgruzowanie  

i uprzątnięcie mieszkania, zbiórka dotyczyła rzeczy pierwszej potrzeby: pościel, ręczniki, 

zasłonki, sztućce, naczynia kuchenne; 

-zbiórka karmy dla zwierząt ze schronisk; 

- akcja przeprowadzona na terenie miasta Zambrów „I Ty możesz zostać dawcą szpiku” 

 

 Całoroczna działalność wolontariacka w ramach projektu była dokumentowana poprzez 

zdjęcia, filmy i stronę internetową. Zostały wydane broszury i płyty dla seniorów  

z przeprowadzonymi  wywiadami. 

 

Roczne sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone w terminie. Dotacja 

wykorzystana została m.in. na: zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, 

nagród dla uczestników, posiłki podczas imprez, organizację wycieczek (ubezpieczenie, 

bilety wstępu, wynajem autokaru, nocleg, wyżywienie) i imprezy (dyplomy, koszulki, plakaty 

itp.), dokumentowanie działalności (montaż filmów, płyty dvd, cd, zdjęcia), wynagrodzenie 

koordynatora – szkoleniowca, itp. Środki na realizację zadania wykorzystano w całości. 

 

 

 

Sporządziła:  

Anna Skarzyńska 

 

 

 

 

 

 

Zambrów, dnia 24 lutego 2021 r. 


