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Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został uchwalony 30
października 2014 r. uchwałą nr 229/XLV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Wieloletni
Program Współpracy w latach 2015-2019 (zwany dalej WPW) zawiera katalog zadań
publicznych, które Gmina zamierza przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz
innym podmiotom uprawnionym.
Finansowanie programu
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w WPW jest tożsama ze
środkami ujętymi w rocznym Programie Współpracy i w 2019 roku wyniosła:
1. z zakresu społeczeństwa obywatelskiego – 2000 zł,
2. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5000 zł,
3. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000 zł,
4. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki – 8000 zł,
5. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży – 2000 zł,
6. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 10 000 zł,
7. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 10 000 zł,
8. w obszarze VIII (przekazywane przez Wojewodę Podlaskiego w formie dotacji celowej na
realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej – 631 000 zł,
9. z zakresu działalności charytatywnej – 3000 zł.
Na podstawie WPW ogłoszono 14 listopada 2014 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie od 1 stycznia
2015 do 31 grudnia 2019 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).
Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z Witowic.
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzono od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przez 5
dni w tygodniu, minimum 6 godzin dziennie dla 30 osób z niepełnosprawnościami ze
względu na rodzaje niepełnosprawności: typ domu A - choroba psychiczna - 5 osób; typ
domu B dla osób upośledzonych umysłowo-2 osoby: typ domu C dla osób wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - 21 osób oraz wprowadzono od 2018 roku
typ domu dla osób z niepełnosprawnościami sprężonymi lub spektrum autyzmu - 2 osoby.
ŚDS prowadzono zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie
środowiskowych domów samopomocy i innymi przepisami szczególnymi oraz wewnętrznymi
dokumentami: statutem, regulaminem organizacyjnym, planem działania na 2019 rok i
programami działalności na 2019 rok, zaakceptowanymi przez Wojewodę Podlaskiego oraz
przedłożonym i zaakceptowanym przez Burmistrza Ciechanowca. Na podstawie decyzji
administracyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu 30 uczestników ŚDS objęto
procesem wspierająco-aktywizującym sporządzając dla każdego odrębne plany wspierającoaktywizujące oraz ocenę ich według wytycznych wynikających z rozporządzenia o ŚDS;
prowadzono proces rehabilitacji, reintegracji i terapii, dostosowany do indywidualnych
potrzeb i możliwości psycho-fizycznych, organizując różnorodne zajęcia z: treningu
funkcjonowania w życiu codziennych, treningu umiejętności interpersonalnych, terapii
ruchowej, terapii zajęciowej, terapii pedagogicznej, zajęć dodatkowych wynikających z
potrzeb uczestników, wsparcia psychologicznego oraz utrzymywania kontaktów z rodziną.
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Uczestnicy ŚDS brali udział w lokalnych festynach, imprezach, uroczystościach, konkursach,
na których prezentowali swoje rękodzieło. Współpracowano ze Szkołą Podstawową
i Przedszkolem w Ciechanowcu, Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz innymi partnerami.
7 listopada 2019 roku Burmistrz Ciechanowca ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ciechanowcu w latach 2020-2025. Projekt ten zakłada objęcie
wsparciem grupy 30 niepełnosprawnych osób. Jedynym oferentem było Stowarzyszenie
Pomocy Szansa w Witowicach, z którym zawarta została umowa na realizację ww. zadania.
Celem wieloletniego monitoringu realizacji Programu Współpracy ustalone zostały wskaźniki
Programu, a ich ocena ma posłużyć do analizy efektów programu oraz usprawnienia
działalności organizacji, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym. Ponadto,
są one podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększania efektywności
programów współpracy uchwalanych na lata następne.
WSKAŹNIKI MONITORINGU
1

Liczba ogłoszonych rocznych otwartych konkursów ofert

2

2

Liczba ogłoszonych wieloletnich otwartych konkursów ofert

1

3

Liczba ofert złożonych w rocznych otwartych konkursach ofert

0

4

Liczba ofert złożonych w wieloletnich otwartych konkursach ofert

1

5

Liczba zawartych rocznych umów na realizację zadania publicznego

7

6

Liczba zawartych wieloletnich umów na realizację zadania publicznego

1

7

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez
gminę z przyczyn zależnych od realizatora,

0

8

Liczba umów zawartych:
a) w formie wsparcia
b) w formie powierzenia

9

Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań

10

Liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań
publicznych, z podziałem na:
a) wolontariuszy
b) pracowników
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Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w
oparciu o dotacje w ramach PW lub WP

1

12

Liczba organizacji korzystających z dotacji

5

13

Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które
udzielono dotacji

8
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wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
zadaniowych w zakresie:
a) społeczeństwa obywatelskiego
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) kultury fizycznej i turystyki
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
f) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
g) pomocy społecznej

6
2
≤ 910

17
12

2000,0
5000,0
5000,0
7985,0
0
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h) działalności charytatywnej

15

16

8020,0
643 518,00

wielkość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację zadań
publicznych w zakresie:
a) społeczeństwa obywatelskiego
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) kultury fizycznej i turystyki
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
f) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
g) pomocy społecznej
h) działalności charytatywnej

0
3094,70
1171,17
0
0

wielkość własnego wkładu niefinansowego organizacji w realizację zadań
publicznych w zakresie:
a) społeczeństwa obywatelskiego
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) kultury fizycznej i turystyki
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
f) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
g) pomocy społecznej
h) działalności charytatywnej

250,0
400,0
900,0
0
0

853,0
0
0

2150,0
2100,0
0

17

ilości zadań rocznych, których realizację zlecono organizacjom,

7

18

ilości zadań wieloletnich, których realizację zlecono organizacjom.

1

Opracowała:
podinspektor Agnieszka Kieliszek
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