
  

  

  

  

  

  

  

  

  

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czeladź, maj 2020 r. 



DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 
Zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych Miasto 
Czeladź zrealizowało w roku 2019 następujące zadania: 
  
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
Kwota w budżecie Miasta Czeladź w roku 2019 na realizację zadania publicznego 
pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła 150 000,00 zł. 
  
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 

1. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Czeladzi  dotacja w wysokości 2 520,00 zł na realizację 
zadania: Zainteresowani i bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna 

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Metamorfoza” dotacja w wysokości 
5 000,00 zł na realizację zadania: Organizacja pomocy psychologicznej dla członków 
Stowarzyszenia K.A. „Metamorfoza” 

3. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 20 400,00 zł na realizację 
zadania: Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi 

4. Miejski Szkolny Związek Sportowy dotacja w wysokości 77 566,86 zł na realizację 
zadania: Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie 

5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 
8 180,00 zł na realizację zadania: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej 
w rodzinie z uzależnieniami - pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i ich 
rodziców  

6. Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-
Ruchowym dotacja w wysokości 21 126,09 zł na realizację zadania: Ośrodek 
Wsparcia Rodziny 

7. Stowarzyszenie Twórczych Umysłów dotacja w wysokości 7 040,00 zł na 
realizację zadania: Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej. Działania 
profilaktyczno-edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia 

 
DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW: 
1. Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-

Ruchowym mały grant w wysokości 5 380,00 zł na realizację zadania: Rodzinne 
wsparcie: Rodzinne wsparcie: Kraków, Sandomierz i okolice wycieczka profilaktyczno-
socjoterapeutyczna 

2. Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-
Ruchowym mały grant w wysokości 2 700,00 zł na realizację zadania: Spotkanie 
z Mikołajem – integracja. 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

 

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. Lwowskiej 2 otrzymało 
dotację celową z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 520,00 zł na realizację zadania: 
Zainteresowani i bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna. 
Zadanie miało na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Czeladzi pozytywnych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego. Pedagog 
szkolny w ramach tego zadania przeprowadził z uczniami pogadanki na temat uzależnień. 
Pogadanki miały uświadomić dzieciom, że uzależnienia, w tym uzależnienie od alkoholu, 
wpływa negatywnie na nich samych, jak również na środowisko, w którym dorastają.   
Zadanie realizowane było jako profilaktyka uniwersalna. Zajęcia prowadzone były w terminie 



od 28 stycznia do 19 czerwca 2019 r. oraz od 2 września do 20 grudnia 2019 r. Łącznie 
zrealizowano 90 godzin zajęć, w których uczestniczyło ok. 53 uczniów. 
Dotację celową przeznaczono na:  
1. Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia. 
 

Klub Abstynenta Metamorfoza z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 otrzymał 
dotację w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania: Organizacja pomocy 
psychologicznej dla członków Stowarzyszenia K.A. „Metamorfoza”. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych 
od alkoholu oraz ich rodzin. Pomoc psychologiczna udzielana była przez psychologa 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 
Spotkania członków KA Metamorfoza z psychologiem odbywały raz w tygodniu we wtorki 
w  godzinach od  17.00 do 21.00. Ponadto Stowarzyszenie organizowało spotkania grupy 
wsparcia. W roku 2019 przeprowadzono łącznie 100 godzin spotkań z psychologiem, 
w których uczestniczyło ok. 20 osób. Dzięki realizacji tego zadania osiągnięto następujące 
rezultaty: 

• utrzymanie abstynencji uczestników  

• przygotowywano ich do życia w trzeźwości  

• wspomagano w scalaniu rodzin rozbitych przez alkohol 

• wypracowano normy moralno – etyczne. 
Dotację celową przeznaczono na:  
1. Wynagrodzenie psychologa. 
 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 20 400,00 zł na realizację zadania: Centrum 
Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. 
Celem zadania była przede wszystkim ochrona dzieci i młodzieży, które wychowują się 
w rodzinach dysfunkcyjnych, czyli takich gdzie występuje m.in. problem alkoholowy. Zadanie 
polegało na zabezpieczeniu nieletnich przed dalszym krzywdzeniem i wtórną wiktymizacją 
poprzez udostępnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej.  
W ramach projektu zrealizowano łącznie 246 godzin specjalistycznego wsparcia, w tym:  

• 71 godzin konsultacji psychologicznych,  

• 50 godzin psychoterapii,  

• 45 godzin interwencji kryzysowej, 

• 80 godzin zajęć metodą „Kids’ Skills”.  
Wsparciem objęto 71 osób - 28 dzieci i 43 osoby dorosłych. 
Działania realizowane były w Czeladzi, w budynku przy ul. Zwycięstwa 6 w następujących 
dniach i godzinach: 

• poniedziałki: w godz. 15.00 – 19.00 

• soboty: w godz. 8.00 – 15.00. 
Konsultacje wymagające natychmiastowej interwencji odbywały się również w innych dniach 
tygodnia tzn. od wtorku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00. Zajęcia metodą Kids Skill’s 
realizowane były w soboty. 
Zadanie przyczyniło się do osiągnięcia następujących rezultatów: 

• wśród dzieci objętych wsparciem wzrosło poczucie bezpieczeństwa, nabyto 
umiejętności zwracania się o pomoc; 

• u rodziców dzieci doświadczających przemocy rodzinnej wzrosła umiejętność 
wspierania dzieci;  

• u rodziców, którzy stosują przemoc wzrosła umiejętność wychowania bez przemocy; 
• ustalano dla rodziny plan wychodzenia z sytuacji przemocy domowej i ochrony 

dziecka przed dalszym krzywdzeniem. 



• wygenerowano informację dla rodzin o dostępnych miejscach pomocy w sytuacji 
przemocy w rodzinie oraz wzrosła wiedza o radzeniu sobie w sytuacjach przemocy 
w rodzinie. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla psychologa 
2. Wynagrodzenie dla psychoterapeuty 
3. Wynagrodzenie interwent kryzysowy 
4. Prowadzenie zajęć Kids’Skills (I trener) 
5. Prowadzenie zajęć Kids’Skills (II trener) 
6. Wynagrodzenie dla księgowej. 
 

Miejski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 77 566,86 zł na realizację zadania: Ruch rzeźbi 
umysł: sport, zabawa, wychowanie. 
Zadanie miało na celu prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych, stanowiących 
element oddziaływań profilaktycznych oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych 
o charakterze profilaktycznym. 
W cotygodniowych zajęciach sportowych uczestniczyło ok. 450 uczniów z czeladzkich szkół. 
Podczas zajęć osiągnięto następujące cele: przygotowano ucznia do samodzielnej 
aktywności fizycznej, rozwijano ogólną sprawność fizyczną, wszechstronnie przygotowano 
ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej, przeciwdziałano wadom postawy, 
przeciwdziałano agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom, kształtowano 
umiejętności organizowania i aktywnego spędzenia czasu wolnego, nauczono umiejętności 
współdziałania w grupie, rozbudzano zainteresowania sportowe, promowano zdrowy styl 
życia bez nałogów, wskazywano na alternatywne formy spędzania wolnego czasu, 
kształtowano umiejętności pracy w grupie, nawiązywano kontakty interpersonalne itp. 
Profilaktyczne zajęcia sportowe prowadzone były w czeladzkich szkołach podstawowych 
z różnych dyscyplin sportu tj.: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis 
stołowy, badminton, szachy, lekka atletyka i pływanie. Zajęcia prowadzone były przez 
nauczycieli wychowania fizycznego. Łącznie w roku 2019 zrealizowano 1632 godziny 
profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych (w tym 102 godziny wolontariatu). 
Ponadto w ramach realizowanego zadania Miejski Szkolny Związek Sportowy zorganizował 
46 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych: 

• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce dziewcząt – Igrzyska Młodzieży 
• IV Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• V Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce chłopców – Igrzyska Dzieci 
• XXI Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa ¼ finału wojewódzkiego w tenisie stołowym dziewcząt 

– Igrzyska Dzieci 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa ¼ finału wojewódzkiego w tenisie stołowym chłopców 

– Igrzyska Dzieci 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa powiatu będzińskiego w koszykówce chłopców 

– Igrzyska Dzieci 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa ¼ finału wojewódzkiego w koszykówce chłopców 

– Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w LA drużynowej dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży 



• Mistrzostwa Czeladzi w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców – Igrzyska 
Dzieci 

• Mistrzostwa Czeladzi w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców – Igrzyska 
Dzieci 

• Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi 
• V Olimpiada im. Henryka Grabowskiego 
• Mistrzostwa Czeladzi w orientacji sportowej dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci 

i Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców – Igrzyska 

Młodzieży  
• Puchar Kuratora Mistrzostwa powiatu będzińskiego w piłce nożnej chłopców 

– Igrzyska Młodzieży 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa powiatu będzińskiego w siatkówce dziewcząt 

– Igrzyska Dzieci 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa ¼ finału wojewódzkiego w siatkówce dziewcząt – 

Igrzyska Dzieci 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa ½  finału wojewódzkiego w siatkówce dziewcząt – 

Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w sztafetowych biegach przełajowych 
• Mistrzostwa Czeladzi w sztafetach – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej – Igrzyska Młodzieży 
• I turniej Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• II turniej Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce dziewcząt – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym dziewcząt – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym chłopców – Igrzyska Młodzieży  
• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci 
• III turniej Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Młodzieży 

Dzięki realizacji działania dotyczącego udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych MSZS 
wyłonił najlepszych zawodników i zespoły z poszczególnych dyscyplin sportu, kształtował 
patriotyzm oraz rozwój sportowej wiedzy regionalnej. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie nauczycieli  
2. Zatrudnienie pielęgniarki  
3. Delegacje sędziowskie dla nauczycieli, sędziów  
4. Zakup medali  
5. Zakup dyplomów  
6. Zakup pucharów  
7. Zakup koszulek  
8. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej NNW  
9. Zakup dzienniczków zajęć  



10. Zakup sprzętu sportowego 
11. Zakup środków medycznych  
12. Wynagrodzenie dla księgowej  
13. Wynagrodzenie dla obsługi merytorycznej zadania.  
 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi 
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 8 180,00 zł 
na realizację zadania: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej w rodzinie 
z uzależnieniami - pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i ich rodziców. 
Zadanie polegało na udzielaniu pomocy rodzinom, w których występują zaburzenia 
zachowania dzieci i rodziców związane m.in. z uzależnieniami, przemocą, 
samookaleczaniem, napadami agresji. 
W ramach tego zadania odbyło się:  

• 15 spotkań tj. 30h w ramach „Klubu Rodzica”, w których udział wzięło 12 rodziców 
łącznie wychowujących 27 dzieci, 

• 36h spotkań terapii rodzinnej, którą objętych było 11 rodzin. 
Dzięki realizacji zadania udało się osiągnąć następujące rezultaty: 

• przeciwdziałano skutkom funkcjonowania dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej, 
z problemem uzależnień,  w szczególności zapobiegano zaburzeniom zachowania 
dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem technik edukacyjno-profilaktycznych i form 
terapii grupowej, rodzinnej, 

• eliminowano zjawiska wykluczenia rodzin dysfunkcyjnych,  z uzależnieniami, 
zaangażowano rodziców tych rodzin w aktywny proces wychowawczy, za pomocą 
wykorzystania form zajęć grupowych, integracjo-edukacyjno-terapeutycznych, 

• kształtowano  prawidłowe postawy wychowawcze rodziców z trudnościami 
 wychowawczymi, uwikłanych w uzależnienia,  poprawiano relację w rodzinach 
poprzez systemową terapię rodziny. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie psychologa prowadzącego Klub Rodzica 
2. Wynagrodzenie psychologa - koterapeuty  
3. wynagrodzenie terapeuty rodzinnego 
4. Wynagrodzenie księgowości.  
 
Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 
z siedzibą w Czeladzi ul. Norwida 11 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź 
w wysokości 21 126,09 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia Rodziny. 
W ramach zadania rodziny osób niepełnosprawnych otrzymały wsparcie i profesjonalną 
w zakresie: 

• organizacji zajęć z terapii zajęciowej 
Podczas terapii zajęciowej uczestnicy spotkań (średnio 25 osób tygodniowo) wykonywali 
różnorodne prace rękodzielnicze i plastyczne. Organizowano również zajęcia muzykoterapii 
i choreoterapii, treningi gospodarcze i kulinarne. Terapia zajęciowa odbywała się we wtorki 
i czwartki w godzinach od 17.00 do 20.00. Łącznie zrealizowano 126 godzin terapii 
zajęciowej.  

• udzielania porad prawnych 

W trakcie zadania radca prawny udzielał wsparcia prawnego rodzinom osób 
niepełnosprawnych, informował o przysługujących im prawach związanych ze 
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną. Porady prawne udzielane były w środy 
w godzinach od 17.30 do 18.30.  Łącznie zrealizowano 21 godzin porad prawnych. 
Z pomocy prawnej skorzystało ok. 20 osób. 
 

 



• udzielania pomocy psychologicznej 
Stworzono  grupę  wsparcia oraz prowadzono indywidualne wsparcie osób potrzebujących 
tego typu pomocy. Wdrożono metodę radzenia sobie ze stresem, wypaleniem i utratą sił. 
Ponadto odbywały się treningi motywacyjne, które miały doprowadzić do podnoszenia 
własnej wartości. Łącznie zapewniono 42 godziny spotkań z psychologiem. Z tej formy 
pomocy skorzystało ok. 30 osób. 

• organizacji zajęć relaksacyjnych na basenie 

W trakcie realizacji zadania zapewniono 19 godzin zajęć relaksacyjnych na basenie 
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. Zajęcia odbywały 
się w piątki w godzinach od 17.00 do 18.00. W celu realizacji tego działania zatrudniono  
ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. W zajęciach uczestniczyło ok. 15 osób 
tygodniowo. 

• organizacji czasu wolnego  
W ramach tego działania zapewniono podopiecznym Stowarzyszenia oraz ich rodzinom 
uczestnictwo zajęciach ruchowych, relaksacyjnych,  nordic  walking. Uczestnicy  zajęć  
korzystali z profesjonalnego sprzętu przeznaczonego do ćwiczeń, który znajduje się 
w siedzibie Stowarzyszeniu. Łącznie zrealizowano 42 godziny zajęć, w których 
uczestniczyło ok. 30 osób.  
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla instruktora terapii zajęciowej  
2. Wynagrodzenie dla prawnika  
3. Wynagrodzenie dla psychologa  
4. Wynagrodzenie dla ratownika podczas zajęć relaksacyjnych na basenie  
5. Wynagrodzenie dla instruktora zajęć ruchowych  
6. Zakup materiałów niezbędnych do terapii zajęciowej 
7. Księgowość. 
 
Stowarzyszenie Twórczych Umysłów z siedzibą w Czeladzi ul. Wojkowickiej 2 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości dotacja w wysokości 7 040,00 zł 
na realizację zadania: Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej. Działania 
profilaktyczno-edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu następujących zajęć: 

• zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży: 
W okresie od 1 maja do 30 września 2019r. przeprowadzono cykl 11 zajęć/warsztatów  
profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzież w wieku od 6 do 10 roku życia. Udział  
w zajęciach/warsztatach miał charakter grupy otwartej co oznaczało, że osoba chętna do 
udziału w formie wsparcia mogła dołączyć na dowolnym etapie realizacji tego cyklu. 

• zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla otoczenia dzieci i młodzieży: 
W okresie od 1 maja do 30 września 2019r. przeprowadzono cykl 11 zajęć/warsztatów 
w formie grupy wsparcia dla osób stanowiących otoczenie dzieci i młodzieży objętych 
wsparciem w ramach powyższego działania. Udział w zajęciach/warsztatach miał tak jak 
powyżej charakter grupy otwartej. 
Realizacja tego zadania przyczyniała się m.in. do: 

• zwiększenia świadomości dzieci, młodzieży oraz ich otoczenia na temat 
niekorzystnych zjawisk społecznych oraz zagrożeń z nich wynikających, 

• poszerzenia wiedzy w zakresie zastosowania alternatywnych rozwiązań oraz działań 
społecznych w stosunku do niekorzystnych zjawisk społecznych m.in. uzależnień, 
patologii społecznych, 

• poszerzenia wiedzy w zakresie prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego  
w kontekście występowania niekorzystnych zjawisk społecznych m.in. uzależnień, 
patologii społecznych, 
 



• wzmocnienia umiejętności kooperatywnego działania w relacji opiekun-osoba 
zależna w stosunku do niekorzystnych zjawisk społecznych m.in. uzależnień, 
patologii społecznych. 

W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono 88 godzin zajęć dla 11 osób (5 dzieci 
i 6 dorosłych). 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia dla dzieci i młodzieży  
2. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia dla otoczenia dzieci i młodzieży.  

 
MAŁE GRANTY  

 
Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho- 
Ruchowym z siedzibą w Czeladzi ul. Norwida 11 otrzymało dotację („mały grant”) 
w wysokości 5 380,00 zł na realizację zadania: Rodzinne wsparcie: Rodzinne wsparcie: 
Kraków, Sandomierz i okolice wycieczka profilaktyczno-socjoterapeutyczna 

Zadanie polegało na organizacji wycieczki w terminie od 22 do 24 sierpnia 2019 r. dla 
49 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (członkowie Stowarzyszenia). Podczas 
wyjazdu zorganizowane zostały 2 spotkania warsztatowe z psychologiem dla rodzin 
uczestniczących w wycieczce. 
Głównym celem, a zarazem Misją tego zadania, było alternatywne spędzenie czasu 
wolnego rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi poprzez podróże, 
poznawanie ciekawych miejsc różniących się od regionów okolicy, w której mieszkają. 
Nadrzędnym celem zadania było promowanie pozytywnych, dobrych wzorców życia 
rodzinnego. Wzajemna pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności, przełamywanie 
wewnętrznych barier psychicznych i fizycznych oraz wyrównywanie szans. Kształtowanie 
umiejętności dialogu, komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywanie konfliktów. 
Dzięki realizacji tego zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• poprawiono funkcjonowanie  środowisk rodzinnych 

• zwiększono samoakceptację i podniesiono samoocenę osób niepełnosprawnych 
poprzez stworzenie możliwości odnoszenia sukcesów np. turystycznych, wiedzy 
o naszym kraju 

• nawiązano i wzmacniano głębsze więzi rodzinne  
• przełamywano bariery oraz stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych  
• osoby niepełnosprawne uczyły się pokonywać różnego rodzaju przeszkody 

• integrowano środowisko lokalne 

• podnoszono poziom atrakcyjności rewalidacji osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów. 

Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Koszty transportu   
2. Usługę przewodnicką. 
 
Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho- 
Ruchowym z siedzibą w Czeladzi ul. Norwida 11 otrzymało dotację („mały grant”) 
w wysokości 2 700,00 zł na realizację zadania: Spotkanie z Mikołajem – integracja. 
Zadanie zrealizowane zostało 5 grudnia 2019 r. Impreza odbyła się w Kopalni Kultury 
w Czeladzi. W spotkaniu z Mikołajem udział wzięło ok. 90 osób (podopieczni 
Stowarzyszenia wraz z opiekunami). Podczas imprezy integracyjnej zapewniono drobny 
poczęstunek oraz zorganizowano wiele atrakcji w tym m.in. wspólne – integracyjne zabawy 
związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólna zabawa miała na celu rozładowanie 
negatywnych emocji i stresu, który na co dzień towarzyszy rodzinom wychowujących osoby  
 
 



niepełnosprawne. Ponadto każdy podopieczny Stowarzyszenia otrzymał paczkę 
Mikołajkową (łącznie zakupiono 55 szt. paczek).  
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:  
1. Zakup artykułów do paczek Mikołajkowych. 
 
II. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Kwota w budżecie Miasta Czeladź w roku 2019 na realizację zadania publicznego 
pt. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób wynosiła 62 280,00 zł. 
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowiec dotacja w wysokości 
4 240,00 zł na realizację zadania: Program „Czeladzki Fundusz Senioralny” - 
2 edycja 

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 
8 420,00 zł na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne rodzin 
w sytuacjach kryzysowych oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społeczno-
emocjonalnego 

3. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 8 980,00 zł na realizację 
zadania: Wsparcie dziecka i rodziny w kryzysie 

4. Stowarzyszenie Twórczych Umysłów dotacja w wysokości 10 640,00 zł na 
realizację zadania: Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej. Działania 
w zakresie integracji i reintegracji społecznej na rzecz rodzin w tym dzieci i ich 
otoczenia 

 

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW: 
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu mały grant w wysokości 

7 098,00 zł na realizację zadania: Gra terenowa „Graj – Zwiedzaj – Wygrywaj” 
– III edycja 

2. Caritas Diecezji Sosnowieckiej mały grant w wysokości 900,00 zł na realizację 
zadania: Szkolne Koło Caritas w Czeladzi – Podaj Dalej 

3. Stowarzyszenie Moc Wsparcia mały grant w wysokości 5 500,00 zł na realizację 
zadania: Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne wieku rozwojowego 

4. Stowarzyszenie Moc Wsparcia mały grant w wysokości 7 868,00 zł na realizację 
zadania: Wzmocnienie kompetencji specjalistów w zakresie zapobiegania przemocy 
wobec dzieci na terenie Czeladzi 

 
OTWARTY KONKURS OFERT 

 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Wojska Polskiego 75/1 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 
4 240,00 zł na realizację zadania: Program „Czeladzki Fundusz Senioralny” – 2 edycja. 
Zadanie miało na celu wsparcie finansowe inicjatyw / wydarzeń stworzonych przez 
seniorów, których odbiorcami byli seniorzy oraz wszyscy mieszkańcy Czeladzi.  
W ramach zadania dofinansowano 5 projektów złożonych przez grupy senioralne:  

• „Smakowit(ALN)ności Seniora” to projekt zrealizowany przez grupę seniorów pod 
nazwą „Kuchcikowcy” w terminie od czerwca do października 2019 r. w Domu 
Pomocy Społecznej „Senior” w Czeladzi. W ramach projektu odbyło się 6 warsztatów 
o tematyce zdrowego odżywiania. Ciekawostką warsztatów było przygotowanie 
przez samych uczestników potraw zdrowych i dietetycznych. Oprócz tego każdy 
uczestnik warsztatów miał szanse poznać ciekawe przepisy na zdrowe 



i pełnowartościowe potrawy oraz miał okazję wymienić się doświadczeniami 
kulinarnymi. W projekcje uczestniczyły 52 osoby.  

• „Czeladź w blasku jesieni pędzlem malowana” to projekt zrealizowany przez grupę 
seniorów pn.: „Barwny Świat Seniora” we wrześniu 2019 r. W ramach tego projektu 
zorganizowano i przeprowadzono 7 zajęć stacjonarnych i  plenerowych, podczas 
których uczestnicy projektu rozwijali  i zdobywali  nowe umiejętności malarskie. Prace 
uczestników można było zobaczyć 28 września 2019 r. podczas obchodów 
Czeladzkich „Senioraliów” 2019. W projekcie uczestniczyło 15 osób.  

• „Podusiowe szaleństwo” projekt realizowany był przez grupę seniorów pn. „Seniorzy 
w akcji”. Jego realizacja odbywała się w MBP w Czeladzi, w terminie od września do 
października 2019 r. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty szycia, 
które cieszyły się dużą popularnością. Do projektu zgłosiło się 22 uczestników. 

• „Czeladzki Piotruś” to projekt zrealizowany przez grupę pod nazwą „Mocna Grupa 
Seniorów”. W ramach tego projektu w Filii nr 1 MBP w Czeladzi 12 osobowa grupa 
seniorów zaprojektowała i wydała 14 kompletów karty do gry. Podczas 5 spotkań, na 
kartach uwieczniono historyczne i legendarne postacie związane z Czeladzią.  

• „Gwiaździsta Aleja Przeszłości” zrealizowana była przez grupę seniorów pod nazwą 
Scena Seniora. Od września do października 2019 r. w ramach projektu 
przeprowadzenie zostały warsztaty recytatorskie, dzięki którym uczestnicy projektu 
mieli możliwość nabycia umiejętności sztuki recytatorskiej, dykcji, artykulacji oraz 
ćwiczeń oddechowych. Efekty tego projektu można było zobaczyć 28 października 
2019 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi, gdzie grupa teatralna zaprezentowała powstałą 
sztukę. W projekcie udział wzięło 11 osób. Sztukę obejrzały 264 osoby. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Opracowanie graficzne  
2. Druk  
3. Wsparcie finansowe projektów  
4. Toner do drukarki 
5. Obsługę projektu.  
 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi 
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 8 420,00 zł 
na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne rodzin w sytuacjach 
kryzysowych oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego. 
Zadanie było realizowane na rzecz czeladzkich rodzin znajdujących w trudnej sytuacji 
kryzysowej tj. rozwód, śmierć, rekonstrukcja rodziny oraz na rzecz rodziców 
z niepowodzeniami wychowawczymi, rodziców dzieci z problemami społeczno-
emocjonalnymi. 
Sytuacje wymienione powyższej generują problemy psychologiczne, społeczne, finansowo-
bytowe, wychowawcze, konflikty o dzieci, zaburzone relacje wewnątrzrodzinne. Pomoc 
rodzinom w tych sytuacjach polegała na: 

• prowadzeniu Grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi 
(problemy emocjonalne dzieci), w tym osamotnionych w procesie wychowywania, 
lub wychowujących z nowym partnerem (rekonstrukcja systemu rodzinnego). W roku 
2019 zrealizowano 14 spotkań (28 godz.), w których uczestniczyło 8 osób. 

• zorganizowaniu 20 spotkań z terapeutą rodzinnym (20 godz.) dla 8 dzieci w ramach 
terapii indywidualnej dla młodzieży tj. dzieci od lat 12  

• zorganizowaniu 22 konsultacji (40 godz.) dla 19 rodziców w ramach terapii 
indywidualnej  dla rodziców z terapeutą rodzinnym. 

• Zrealizowaniu 10,5 godzin terapii dla 4 rodziców w ramach spotkań z terapeutą 
rodzinnym. 
 



Działania realizowane były w siedzibie stowarzyszenia w Czeladzi – Piaskach przy 
ul. Dziekana 5E oraz w lokalu przy ulicy Niepodległości 1 A. 
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• zwiększono poczucie wartości, kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci 
z rodzin w kryzysie, obniżono poziom agresji i autoagresji u dzieci i młodzieży 

• zmniejszono poczucie bezradności i wykluczenia osób z problemami rodzinnymi na 
tle trudnej sytuacji życiowej 

• zwiększono poczucie wartości, sprawstwa, kompetencji wychowawczych rodziców w 
trudnych sytuacjach: rozpadu rodziny, osamotnienia w rodzicielstwie, konfliktów, 
własnych chorób czy zaburzeń emocjonalnych ich dzieci oraz poprawiono relację w 
rodzinach, w których występowały trudne sytuacje. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie psychologa prowadzącego Grupę wsparcia 
2. Wynagrodzenie psychologa (konsultacje indywidulane) 
3. Wynagrodzenie terapeuty rodzinnego prowadzącego terapię dla młodzieży 
4. Wynagrodzenie terapeuty rodzinnego prowadzącego terapię dla rodziców 
5. Księgowość. 
 
Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 8 980,00 zł na realizację zadania: Wsparcie 
dziecka i rodziny w kryzysie.  
Celem zadania publicznego było zabezpieczenie dziecka przed dalszym doświadczaniem 
sytuacji traumatycznej poprzez umożliwienie dostępu do natychmiastowej formuły wsparcia 
dla rodziców z dziećmi, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej. Ze wsparcia skorzystali 
również rodzice/opiekunowie tych dzieci. Kryterium objęcia pomocą było doświadczenie 
dotyczące wydarzenia traumatycznego (m.in. przemoc fizyczna i seksualna, wypadek 
komunikacyjny, poważne uszkodzenie stanu zdrowia, przemoc rówieśnicza, nagła śmierć 
osoby bliskiej etc.), które spowodowało u dzieci zaburzenia życia psychicznego: zespół 
stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne 
i inne. W ramach pracy z klientami została wykorzystana innowacyjna metodyka Krainy 
Świetlików, która bazuje na założeniach podejścia krótkoterminowego skoncentrowanego 
na zasobach. Zadanie realizowane było w Czeladzi, w budynku przy ul. Zwycięstwa 6, 
w terminie od 1 marca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Wsparciem objętych zostało 20 osób, 
w tym 10 dzieci i 10 osób dorosłych (rodziców/opiekunów współpracujących ze specjalistą). 
Łącznie zrealizowano 72 godziny wsparcia.    
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:  

• wśród  dzieci objętych wsparciem wzrosło poczucie bezpieczeństwa 
i umiejętność zwracania się o pomoc; 

• u rodziców dzieci doświadczających kryzysu wzrosła umiejętność wspierania 
dzieci;  

• zostały zrealizowane 72 godziny wsparcia (indywidualne i rodzinne); 

• został opracowany jeden zestaw narzędzi diagnostyczno-wspierających 
do pracy z dziećmi (na zestaw składa się 6 formularzy pracy); 

• zostało wydrukowanych 60 sztuk materiałów. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla interwenta, pedagoga i psychologa 
2. Wynagrodzenie dla grafika 
3. Wydruk materiałów  
4. Księgowość.  
 



Stowarzyszenie Twórczych Umysłów dotacja w wysokości 10 640,00 zł na realizację 
zadania: Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej. Działania w zakresie integracji 
i reintegracji społecznej na rzecz rodzin w tym dzieci i ich otoczenia. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej 
poprzez:  

• zajęcia (re)integracyjne dla dzieci i młodzieży, w ramach których przeprowadzono 
cykl 11 zajęć/warsztatów dla dzieci w wieku 6-18 lat. W ramach zajęć 
przeprowadzono następujące tematy: 

⎯ Świat Robotów 

⎯ Robot - czym jest i z czego się składa 

⎯ Konstruowanie - modeli robotycznych 

⎯ Programowanie - modeli robotycznych 

⎯ Modyfikacja - modelu robotycznych 

⎯ Zastosowanie modeli robotycznych w rozwiązywaniu problemów społecznych 

⎯ Kontakty online 

⎯ Bezpieczeństwo danych i wizerunek w świecie 

⎯ Cyberprzemoc, hejting 

⎯ Uzależnienie od internetu 

⎯ Wykorzystanie wirtualnego świata w rozwijaniu pasji i kreowaniu działań 
społecznych. 

W 2019 r. w powyższych zajęciach uczestniczyło 7 dzieci. 
• zajęcia (re)integracyjne dla rodziców oraz otoczenia dzieci i młodzieży, w ramach 

których przeprowadzono cykl 11 zajęć/warsztatów z zakresu umiejętności 
i kompetencji wychowawczych. W ramach tych zajęć przeprowadzono następujący 
zakres tematyczny: 

⎯ Ja jako rodzic. Rola rodzica we współczesnym świecie. 

⎯ Trudności i wyzwania wychowawcze. 

⎯ Radzenie sobie ze stresem. 

⎯ Twórcze rozwiązywanie problemów wychowawczych. 

⎯ Emocje dziecka i rodzica. Jak rozpoznawać i reagować 

⎯ Alternatywne metody wychowawcze. 
W zajęciach uczestniczyło 5 rodziców. 
• konsultacje ze specjalistą ds. wsparcia rodziny, w ramach których osoby uzyskały 

wsparcie w zakresie poradnictwa wychowawczego oraz wsparcia emocjonalnego. 
W roku 2019 przeprowadzono 20 konsultacji (40 godz.), z których skorzystało 
5 mieszkańców Czeladzi.  

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia następującego rezultatu: 
• zwiększono poziom integracji społecznej rodzin w tym dzieci i ich otoczenia. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia (2 osoby) 
2. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej konsultacje. 
 

MAŁE GRANTY 
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Wojska Polskiego 75/1 otrzymało dotację („mały grant”) 7 098,00 zł na realizację 
zadania: Gra terenowa „Graj – Zwiedzaj – Wygrywaj” III edycja. 
Zadanie poległo na zorganizowaniu dnia 29 września 2019 r. gry terenowej Graj – Zwiedzaj 
- Wygrywaj - III edycji. Celem zadania było zapoznanie uczestników z ciekawymi miejscami 
na czeladzkim rynku i okolicy poprzez zwrócenie uwagi na informacje zawarte w nazwach 
ulic, tablicach pamiątkowych, zapoznanie z ciekawostkami i zagadkami kryjącymi się na 



Rynku i jego okolicach. Zadanie miało również na celu pokazanie alternatywnych metod 
spędzania czasu wolnego, integrację grup senioralnych z lokalnym środowiskiem. Udział 
w grze pozwolił na identyfikację ze swoim miejscem zamieszkania i jego historią. Gra 
terenowa upowszechniała wiedzę seniorów na temat architektury i zabytków oraz znanych 
mieszkańców w Czeladzi, jak również zachęcała seniorów, ich rodziny i przyjaciół do 
aktywnego spędzania czasu. Na potrzeby gry utworzono 27 punktów + 2 premie oraz Punkt 
Startowy i Punkt Końcowy, które mieściły się w Parku Harcerskim „Kamionka”. W ramach 
promocji przygotowane zostały plakaty i baner na stronę www, które zostały umieszczone 
na stronie www.wsparcieczeladz.pl i Facebooku. Zapisy do udziału w grze prowadzone były 
przez internet za pomocą formularza zgłoszeniowego który dostępny był na stronie 
www.wsparcieczeladz.pl. Formularze zgłoszeniowe drużyny przesyłały w wyznaczonym 
terminie tj. do 15 września 2019 r. drogą elektroniczną na adres sissosnowiec@interia.pl   
Przewidziany skład drużyny wynosił od 3 do 5 osób. Zgłoszenia uczestników gry 
przyjmowane i weryfikowane były zgodnie z kolejnością wpływu. Weryfikacja i rejestracja 
drużyn odbywała się  w Punkcie Startowym znajdującym się w Parku Harcerskim 
„Kamionka” w Czeladzi w dniu trwania gry. Każda drużyna w momencie potwierdzenia 
rejestracji otrzymała: plecak z kartą do gry oraz opracowaną na potrzeby gry mapę terenu, 
latarkę, kamizelkę odblaskową oraz wodę mineralną + napoje. Start gry odbył się 
o godz. 14.00, a sama gra trwała 2,5 godziny.  Gra toczyła się w normalnym ruchu miejskim. 
Podczas gry zapewniona była uczestnikom opieka medyczna. Do drużyny należało 
odpowiedzenie na przygotowane pytania poprzez naniesienie na kartę do gry odpowiedzi 
w wyznaczonym czasie (tj. od 14:00 do godz.16:30). Po wyznaczonej godzinie wszystkie 
punkty informacyjne obsługiwane przez organizatora zostały zamknięte. Czas zakończenia 
wszystkich zadań liczył się od momentu dotarcia do Punktu Końcowego i zdania karty do 
gry. Organizator gry terenowej dla wszystkich uczestników przewidział: poczęstunek, kawę/ 
herbatę, medale, dyplomy a 3 drużyny z największą liczbą punktów otrzymały 
nagrody, pozostałym uczestnikom wręczono upominki. Na potrzeby gry w ramach 
wolontariatu został zaangażowany koordynator, a punkty informacyjne gry obsługiwane były  
przez wolontariuszy ze ZSOiT w Czeladzi. Zakończenie gry nastąpiło ok. godziny 18:00.  
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Usługę cateringową 
2. Zakup smyczy z logiem  
3. Opracowanie graficzne 
4. Zakup wody mineralnej 
5. Zakup upominków dla uczestników 
6. Druk mapek, plansz informacyjnych, plakatów, dyplomów 
7. Zakup upominków dla zwycięskich drużyn  
8. Zakup art. spożywczych (kawa, herbata, cukier) 
9. Zakup naczyń jednorazowych (kubki + łyżeczki) 
10. Zakup medali  
11. Opiekę medyczną 
12. Obsługę administracyjną i księgową zadania. 

 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Korczaka 5 otrzymało 
dotację („mały grant”) w wysokości 900,00 zł na realizację zadania: Szkolne Koło Caritas 
w Czeladzi – Podaj Dalej. 
Nadrzędnym celem tego wydarzenia było pokazanie społeczeństwu, że praca wolontariuszy 
należących do Szkolnych Kół Caritas jest doceniana - i to właśnie dzięki nim – osoby 
w trudnej sytuacji życiowej nie pozostawały same ze swoim problemem tylko otrzymywały 
konkretną pomoc i wsparcie. Samo zadanie polegało na zorganizowaniu IV Andrzejkowego 
Balu Wolontariusza, który odbył się 30 listopada 2019 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MOSiR w Sosnowcu. Dzięki realizacji zadania podziękowano wszystkim wolontariuszom, 

http://www.wsparcieczeladz.pl/
http://www.wsparcieczeladz.pl/
mailto:sissosnowiec@interia.pl


którzy przez cały rok z pełnym zaangażowaniem chcieli i pomagali osobom najbardziej 
potrzebującym, które często znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. W wydarzeniu 
udział wzięło ok. 500 osób. Realizacja tego zadania przyczyniła się do udowodnienia, 
że niesienie pomocy najbardziej potrzebującym jest istotnym element życia społecznego 
oraz wpływa na promowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród młodzieży. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Dofinansowanie do oprawy muzycznej balu. 
 
Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało 
dotację („małe granty”) w wysokości 5 500,00 zł na realizację zadania: Wsparcie 
psychologiczne i terapeutyczne wieku rozwojowego. 
Realizacja zadania miała na celu zwiększenie świadomości rodziców w rozumieniu potrzeb 
i zachowań dzieci, a tym samych zmniejszenie ich bezradności. Ponadto działania 
realizowane w ramach projektu przyczyniły się do wzrostu dostępności oferty 
specjalistycznej na terenie Miasta Czeladź, a tym samym dały szansę na zatrzymanie lub 
ograniczenie procesu dalszego pogłębiania się trudności psychologicznych w związku 
z trudną sytuacją, kryzysem rozwojowym, czy problemami neurorozwojowymi.  
W trakcie realizacji zadania zapewniono: 

• 15 godzin konsultacji psychologicznych 

• 15 godzin diagnozy neurologopedycznej  

• 30 godzin spotkań terapeutycznych. 
Zadanie realizowane było w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6, w terminie od 6 listopada do 
27 grudnia 2019 r. Z tej formy pomocy skorzystało 19 beneficjantów – 10 dzieci i 9 osób 
dorosłych.  
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie psycholog / neuropsycholog 
2. Wynagrodzenie psychoterapeuta 
3. Księgowa. 
 
Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało 
dotację („małe granty”) w wysokości 7 868,00 zł na realizację zadania: Wzmocnienie 
kompetencji specjalistów w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci na terenie 
Czeladzi. 
Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji pedagogów, psychologów 
i nauczycieli z czeladzkich placówek oświatowych oraz Żłobka Miejskiego w zakresie 
skutecznego rozpoznawania i reagowania na symptomy przemocy wobec dzieci. 
Cele szczegółowe, które zostały osiągnięte to m.in.:  

• podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości na kwestie krzywdzenia dzieci; 

• nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci; 

• nabycie umiejętności podejmowania interwencji prawnej i psychologicznej w sytuacji 
ujawnienia krzywdzenia;  

• kreowanie całościowej polityki placówki w zakresie przeciwdziałania krzywdzenia 
dzieci. 

Zadanie realizowane było w Czeladzi w salach szkoleniowych: przy ul. Zwycięstwa 6 oraz 
salach w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN. 
Cykl szkoleniowy podzielony został na część wykładową i warsztatową. Obejmował on 
łącznie 52 godziny zajęć oraz 24 godziny superwizji. W ramach tego zadania realizowano 
następujące bloki tematyczne: 

• Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne. 26 listopada 2019 r. 
przeprowadzono 10h szkoleniowych, w których uczestniczyło 19 osób. Tematyka: 
obowiązujące przepisy prawne na rzecz osób krzywdzonych, zarządzenia 
i rozporządzenia związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych 



i realizacją procedury „Niebieskie Karty”, interdyscyplinarny model pracy 
w przeciwdziałaniu przemocy, kompetencje zespołów interdyscyplinarnych, 
zadaniowy charakter grup roboczych. 

• „Chronimy Dzieci” – program profilaktyki przemocy wobec dzieci w czeladzkich 
placówkach oświatowych i Żłobku Miejskim. 27 listopada 2019 r. przeprowadzono 
10 godzin zajęć warsztatowych z zakresu przygotowania placówek oświatowych 
do odnowienia certyfikatu „Chronimy Dzieci”. W zajęciach udział wzięło 18 osób. 

• Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka i podejmowanie interwencji. W ramach tego 
bloku 9 i 11 grudnia 2019 r. zorganizowano 16 godzin szkoleniowych z zakresu 
rozpoznawania i podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dzieci. Tematyka:  
- Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka: uwrażliwienie na problem krzywdzenia 
dzieci, przekazanie podstawowej wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, 
czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających 
przemocy i wykorzystywania seksualnego, wypracowanie podstawowych 
umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem 
krzywdzonym, przykładowe zachowania dzieci doświadczających problemów 
emocjonalnych (krzywdzenia), obraz relacji w kontakcie indywidualnym i grupowym, 
postawa specjalisty wobec różnych form zachowań, charakterystyka psychologiczna 
dziecka krzywdzonego. 
- Podejmowanie interwencji w sytuacjach krzywdzenia dziecka: interwencja 
psychologiczna, trudności profesjonalisty w podejmowaniu interwencji, rozmowa 
z dzieckiem na temat interwencji, rozmowa z rodzicem/opiekunem na temat 
podejrzenia krzywdzenia dziecka, cele i zakres rozmowy z rodzicem 
niekrzywdzącym, rozmowa z rodzicem/opiekunem na temat konieczności podjęcia 
interwencji – praca z opisem przypadku, warunki rozmów interwencyjnych 
z dzieckiem i rodzicem, możliwości i ograniczenia w pracy z dzieckiem krzywdzonym. 

• Wsparcie superwizyjne przy wdrażaniu programu „Chronimy Dzieci”. W terminie 
od 27 listopada do 16 grudnia 2019 r. przeprowadzono 24 godziny szkoleniowe 
superwizji / konsultacji dla uczestników cyklu szkoleniowego z zakresu 
przygotowywania dokumentów do wdrożenia standardu „Chronimy Dzieci”.  

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla trenera Moduł I 
2. Wynagrodzenie dla trenera (2 osoby) Moduł II 
3. Wynagrodzenie dla trenera Moduł III 
4. Wynagrodzenie dla superwizora (2 osoby) Moduł IV 
5. Wydruk zaświadczeń 
6. Obsługa administracyjno-księgowa. 
 
III. Edukacja, oświata i wychowanie 

Kwota w budżecie Miasta Czeladź w roku 2019 na realizację zadania publicznego 
pt. Edukacja, oświata i wychowanie wynosiła 18 000,00 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 
1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 

15 850,00 zł na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci 
i ich rodziców w procesie edukacji i wychowania.  

 
OTWARTY KONKURS OFERT 

 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi 
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 15 850,00 zł 
na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i ich rodziców 
w procesie edukacji i wychowania. 
Zadanie polegało na: 

• zorganizowaniu konsultacji psychologicznych, indywidualnych dla rodziców – odbyło 
się 48 konsultacji (90 godz.)  

• przeprowadzeniu diagnoz psychologicznych dotyczących przyczyn trudności dziecka 
w szkole – tym działaniem objęto 16 dzieci z klas „O”-VIII. Zrealizowano łącznie 
32 godziny diagnoz 

• Przeprowadzeniu diagnoz pedagogicznych dotyczących przyczyn niepowodzeń 
szkolnych - w tym działaniu udział wzięło 8 dzieci. Zrealizowano łącznie 20 godzin 
diagnozy 

• przeprowadzeniu diagnozy  logopedycznej, w tym neurologopedyczna – z tego 
działania skorzystało 5 dzieci, co łącznie dało 10 godzin diagnozy 

• zorganizowaniu zajęć terapii psychopedagogicznej dla dzieci z trudnościami 
w uczeniu się, w tym specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja) – 
w zajęciach uczestniczyło 7 dzieci. Łącznie zrealizowano 30 godzin zajęć   

• zorganizowaniu zajęć terapii logopedycznej, indywidualnej – w terapii logopedycznej 
udział wzięła 4 dzieci. W roku 2019 zrealizowano 12 godzin terapii. 

Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• wzrosła wiedza i świadomość rodzicielska na temat prawidłowości rozwojowych 
dzieci i sposobów właściwej stymulacji zdolności poznawczych, metod motywowania 
i organizowania procesów uczenia się u dzieci  

• wzrosła umiejętność wychowawcza i poprawa jakości postaw wychowawczych 
rodziców  

• rozpoznano przyczyny trudności szkolnych u zgłoszonych dzieci i wskazano 
rodzicom kierunek pomocy np. terapię pedagogiczną, logopedyczną  

• wzrosła zdolność poznawcza, uległo poprawie funkcjonowanie uczniów, 
korzystających z terapii psychopedagogicznej 

• poprawiono funkcjonowanie dziecka  z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez terapię  
logopedyczną  

• poprawiono funkcjonowanie dzieci i ich rodzin, dzięki wieloaspektowej diagnozie 
i systematycznej pracy terapeutycznej oraz dzięki monitorowaniu postępów.  

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie psychologa (konsultacje psychologiczne, indywidualne dla rodziców) 
2. Wynagrodzenie psychologa - diagnoza (diagnoza psychologiczna) 
3. Wynagrodzenie pedagoga - diagnoza (diagnoza pedagogiczna) 
4. Wynagrodzenie neurologopedy (diagnoza logopedyczna) 
5. Wynagrodzenie terapeuty psychopedagogicznego (terapia psychopedagogiczna) 
6. Wynagrodzenie terapeuty - logopeda (terapia logopedyczna indywidualna) 
7. Księgowość. 

 
 
 



IV. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Kwota w budżecie Miasta Czeladź roku 2019 na realizację zadania publicznego 
pt. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiła 60 000,00 zł. 
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 

1. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi  dotacja w wysokości 3 760,00 zł 
na realizację zadania: Wydawnictwo „Zeszyty Czeladzkie” nr 23 

2. Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego dotacja w wysokości 
1 800,00 zł na realizację zadania: Jubileuszowe Interdyscyplinarne Warsztaty 
Artystyczne 2019 

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu dotacja w wysokości 
3 180,00 zł na realizację zadania: „Z najmłodszymi przez Czeladź” 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 
dotacja w wysokości 6 325,00 zł na realizację zadania: Działalność Zespołu 
Muzyczno - Wokalnego „Orfeusz” 

5. Towarzystwo Powszechne Czeladź dotacja w wysokości 19 360,00 zł na realizację 
zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz Masz 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA dotacja 
w wysokości 2 931,60 zł na realizację zadania: VIII Czeladzkie Spotkania Plenerowe 
Osób Niepełnosprawnych 

7. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej dotacja w wysokości 16 870,00 zł na realizację zadania: 
Organizacja koncertów Górniczej Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu 
mażoretek. 

 
DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW: 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA mały grant 

w wysokości 3 060,00 zł na realizację zadania: Zabytki Podkarpacia – organizacja 

wycieczki 

2. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi mały grant w wysokości 2 116,00 zł 

na realizację zadania: Maria Nogajowa - bibliotekarz, artysta, społecznik: 

w 120. rocznicę urodzin 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. Katowickiej 42 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 760,00 zł na realizację zadania: 
Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie” nr 23. 
Zadanie miało na celu popularyzację wiedzy o Czeladzi: o jej przeszłości i dniu 
dzisiejszym, o ludziach ważnych dla społeczności lokalnej. 23 numer „Zeszytów 
Czeladzkich” o objętości 136 stron z ilustracjami wydano w nakładzie 200 egzemplarzy. 
Motywem przewodnim 23 „Zeszytu” była twórczość czeladzkiej malarki Marii Nogajowej, 
co związane było ze 120. rocznicą jej urodzin przypadającą na dzień 29 września 2019 r. 
Na łamach rocznika znalazły się następujące artykuły: 

• Od wydawcy 

• Wiesława Konopelska: Z miłości do ludzi, książek i sztuki. Portret Marii Nogajowej 
słowem rysowany 

• Tomasz Łyżwiński: Henryk Łyżwiński – budowniczy Czeladzi 

• Ewa Koj: Kobiety Orła Białego 

• Małgorzata Kopaniak: „Baśka” czyli Bronisława Król we wspomnieniach córki 

• Ewa Proszowska: Doktor Marian od szpitala. Wspomnienie o rodzinie Wiśniewskich 



• Artur Rejdak: Kiedy byłem małym chłopcem 

• Antoni Krawczyk, Władysław M. Żymirski: Złota Księga  

• Jerzy Zawada: Z dziejów Madery 

• Władysław M. Żymirski: Historia jednej fotografii 

• Wiesława Konopelska: Czym żyła przedwojenna prasa? Czeladź na łamach „Kuriera 
Sosnowieckiego” 
Kolorowa wkładka zawiera:    

• Maria Nogajowa. Z teki artystki (reprodukcje prac) 

• Czeladzcy filateliści z pamięcią o Marii Nogajowej (karta pocztowa z rysunkiem Marii 
Nogajowej, znaczek pocztowy personalizowany oraz stempel okolicznościowy) 

• Henryk Łyżwiński. Malarstwo 
W „Zeszycie” znajduje się wiele fotografii i dokumentów dotychczas niepublikowanych 
i nieznanych interesującym się historią Czeladzi.  Najważniejszym wśród nich jest fotografia 
Leokadii Dehnel, działaczki Związku Orła Białego. Publikacja została przekazana wszystkim 
uczestnikom spotkania promocyjnego (80 osób) oraz autorom tekstów, rodzinom bohaterów 
artykułów, osobom, które udostępniły materiały (dokumenty, obrazy) z możliwością 
wykorzystania ich w publikacji. „Zeszyty Czeladzkie” nr 23 zostały przekazane instytucjom 
kultury i placówkom oświatowym: Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, czeladzkie 
szkoły, Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej oraz 
do Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej oraz bibliotek 
publicznych i placówek muzealnych Zagłębia Dąbrowskiego. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Skład i druk „Zeszytu Czeladzkiego” nr 23. 
 
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z siedzibą w Będzinie 
przy ul. Małachowskiego 29 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 
1 800,00 zł na realizację zadania: Jubileuszowe Interdyscyplinarne Warsztaty 
Artystyczne 2019. 
Głównym celem projektu była realizacja Jubileuszowych Interdyscyplinarnych Warsztatów 
Artystycznych 2019, które pozwoliły na promocję twórców Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
35-letniej działalności stowarzyszenia. W ramach Jubileuszowych Interdyscyplinarnych 
Warsztatów Artystycznych 2019 odbyły się: 

• uroczyste spotkanie z okazji 35-lecia działalności stowarzyszenia (udział 100 osób) 
• plener artystyczny nad Pogorią (udział 30 osób) 
• wydano katalog poplenerowy - 100 sztuk 
• zorganizowano Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Znaszli 

ten kraj” 
• wydano katalog pokonkursowy - 100 sztuk 
• zorganizowano wystawy indywidualne (5) i zbiorowe (5) oraz spotkania 

poetycko-muzyczne w Będzinie, Powiecie Będzińskim, Czeladzi, Sosnowcu oraz 
w Dąbrowie Górniczej (udział 500 osób). 

W ramach zadania zorganizowano: 
• 7 czerwca 2019 r. spotkanie z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Twórców Kultury 

Zagłębia Dąbrowskiego było okazją do podsumowania 35-letniej działalności 
organizacji i zrzeszonych w niej członków. Uroczyste spotkanie odbyło się w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. W spotkaniu wzięły udział m.in. władze 
powiatu będzińskiego, przedstawiciele Urzędów: Będzina, Czeladzi, Sosnowca 
i Dąbrowy Górniczej, kierownicy instytucji kultury, członkowie i sympatycy 
stowarzyszenia 

• 18 maja 2019 r. plener artystyczny nad jeziorem Pogoria  
• 2 wystawy indywidualne haftu artystycznego i fotografii artystycznej w Muzeum 

Saturn w Czeladzi oraz w Muzeum Zagłębia 



• 3 wystawy indywidualne i zbiorowe (malarstwo, rzeźba, rękodzieło i fotografia) oraz 
spotkania poetycko-muzyczne w klubach i bibliotekach na terenie Sosnowca 
i Dąbrowy Górniczej 

• 19 września 2019 r. w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie promocja almanachu 
(200 sztuk) połączona z prezentacją twórczości literackiej wraz z oprawą muzyczną 
członków stowarzyszenia 

• 18 października 2019 r. wernisaż „Jesienne impresje” (malarstwo, haft i fotografia 
artystyczna) połączony ze spotkaniem poetyckim z seniorami w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gródkowie  

• spotkanie edukacyjno-kulturalne z młodzieżą z dziedziny malarstwa i rzeźby 
prowadzone przez członków stowarzyszenia w SDK „Odeon” w Czeladzi w ramach 
programu „Godziny z kulturą” 

• 4 września 2019 r. wystawa poplenerowa wraz z promocją katalogu „Pogoria” 
w MBP w Dąbrowie Górniczej 

• 15 listopada 2019 r. finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego 
„Znaszli ten kraj” w SDK „Odeon” w Czeladzi. Katalog nieodpłatnie otrzymali wszyscy 
uczestnicy konkursu oraz biblioteki w naszym rejonie. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Druk katalogu „Znaszli ten kraj” 
2. Nagrody w konkursie „Znaszli ten kraj”. 
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Wojska Polskiego 75/1 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 
3 180,00 zł na realizację zadania: „Z najmłodszymi przez Czeladź”. 
Zadanie dedykowane było dzieciom w wieku przedszkolnym mieszkającym w Czeladzi. 
Dzięki realizacji tego zadania wydano 100 egzemplarzy książki (34 strony – 8 opowiadań) 
z czeladzkimi legendami, gawędami. Poprzez bajkowe opracowanie książki dzieci 
zapoznały się z ciekawymi historiami o Czeladzi i lokalną historią. Ponadto w ramach 
zadania odbyło się 7 spotkań w czeladzkich przedszkolach, podczas których autorka książki 
Aleksandra Bekus prezentowała czeladzkie legendy/gawędy. 
Dzięki temu projektowi osiągnięto następujące cele: 

• pobudzono zainteresowania historią Czeladzi 
• zachęcono dzieci do zgłębiania wiedzy na temat historii miasta Czeladzi 
• ugruntowano w najmłodszych miłość do rodzinnego miasta. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Opracowanie graficzne  
2. Druk i skład  
3. Opracowanie bajek.  

 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 
z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalna 5b otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź 
w wysokości 6 325,00 zł na realizację zadania: Działalność zespołu muzyczno - wokalnego 
Orfeusz w Czeladzi. 
Zadanie miało na celu organizowanie prób oraz koncertów zespołu muzyczno - wokalnego 
„Orfeusz” w Czeladzi. Zespół koncertował podczas uroczystości miejskich, urozmaicając 
czas wolny oraz popularyzując amatorską twórczość artystyczną.  
W roku 2019 zorganizowano następujące koncerty: 

• występ z okazji Dnia Kobiet – marzec 2019 r. 

• występ z okazji Dnia Matki – maj 2019 r. 

• występ z okazji święta Seniorów – maj 2019 r.  

• występ z okazji Dni Seniora – wrzesień 2019 r. 
 



• występ z okazji  Dnia Niepodległości – listopad 2019 r. 

• Boże Narodzenie kolędy i Pastorałki – grudzień 2019 r. 
Zespół składał się z 20 członków.  
Dzięki realizacji zadania: 

• promowano Miasto Czeladź i Zespół „Orfeusz” 

• podnoszono poziom artystyczny zespołu wokalno – muzycznego „Orfeusz” 

• aktywizowano do życia kulturalno - artystycznego w mieście 

• wzbogacono uroczystości miejskie 

• integrowano mieszkańców Miasta Czeladź. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Zakup zaproszeń na koncerty  
2. Wydruk plakatów na koncerty  
3. Wynagrodzenie dla instruktora.  
 
Towarzystwo Powszechne Czeladź z siedzibą w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 47 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 19 360,00 zł na realizację 
zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz-Masz. 
Głównym celem zadania była promocja zdrowego trybu życia, rozwijanie umiejętności 
tanecznych, umiejętność komunikowania się, kształtowanie postaw prospołecznych, nauka 
układów tanecznych, z którymi zespół występował na festiwalach tanecznych o zasięgu 
miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz uroczystościach nam terenie miasta Czeladź. 
Realizacja zadania prowadzona była m.in. poprzez: 
1.Prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem Misz-Masz 

Zajęcia prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czeladzi, dwa razy w tygodniu: 
w środy od godziny 15.00 do 20.15 (7 godzin) i w piątki od godziny 15.00 do 18.00 
(4 godziny). Zajęcia realizowano w terminie od 8 maja do 28 czerwca 2019 r. (razem 
84 godziny) oraz od 4 września do 20 grudnia 2019 r. (razem 172 godzin). W zajęciach 
uczestniczyło 67 tancerzy i tancerek. 
2.Wyjazdy na Festiwale Taneczne 

W roku 2019 zespół uczestniczył w kilku Festiwalach: 

• 14 czerwca 2019 r. Ogólnopolski Festiwal Taneczny w Rędzinach – zespół zdobył 
III miejsce 

• od 28 do 31 października 2019 r. Międzynarodowy Festiwal w Pradze „Golden 
in Golden Pragua” – zespół zdobył I miejsce i został zaproszony na Międzynarodowy 
Festiwal w Rumunii „Transylvanin Stars” 

• 7 grudnia 2019 r. Ogólnopolski Festiwal Tańca „Zderzenia Taneczne” – grupa A 
zdobyła IV miejsce za etiudę „W sieci” oraz VI miejsce za etiudę „Szukając siebie”; 
grupa B zdobyła VI miejsce za etiudę „Nad brzegiem oceanu”. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Prowadzenie zajęć tanecznych: wynagrodzenie instruktora   
2. Transport  
3. Kostiumy  
4. Festiwal w Pradze: transport + opłata za pobyt opiekunów  
5. Księgowość. 

 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA z siedzibą w Czeladzi 
przy ul. Sikorskiego 5 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 931,60 zł 
na realizację zadania: VIII Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych. 
Głównym celem zadania było zorganizowanie pleneru malarskiego dla osób 
niepełnosprawnych w dniu 10 września 2019 r. Plener odbył się na terenie parku 
harcerskiego „Kamionka” za Urzędem Miasta Czeladź. W zadaniu uczestniczyło 6 ośrodków 
pomocowych Zagłębia Dąbrowskiego (po 3 osoby z każdego ośrodka + opiekun): Zespół 



Szkół Specjalnych z Czeladzi, Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej z Będzina , WTZ „Otwarte Serca” z Dąbrowy Górniczej oraz Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia w Sosnowcu. w celu przystąpienia do prac malarskich każdy uczestnik 
otrzymał komplet materiałów plastycznych niezbędnych do wykonania obrazu. 
Na zakończenie plenerów wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ponadto 20 września 
2019 r. obrazy były prezentowane podczas Dni Otwartych Stowarzyszenia w Szkole 
Podstawowej nr 7 w Czeladzi, a 16 października 2019 r. w filii nr 4 MBP w Czeladzi odbył 
się wernisaż prac plenerowych, w którym uczestniczyło ok. 60 osób.  
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• wzrosło poczucie własnej wartości grupy osób biorących udział w projekcie 
• zwiększono udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym 
• wzrosła sympatia lokalnego środowiska do osób niepełnosprawnych intelektualnie 
• promowano ciekawe miejsca w Czeladzi.  

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Zakup farby akrylowych  
2. Zakup podobrazi 40x60   
3. Zakup kredek Mondeluz   
4. Zakup kompletu pędzli   
5. Zakup palet   
6. Zakup ołówków   
7. Zakup szkicownika   
8. Zakup gumek   
9. Zakup drożdżówek  
10. Zakup napoi  
11. Zakup obiadu. 
 
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej z siedzibą w Czeladzi przy ul. Lwowskiej 2 otrzymało dotację z budżetu Miasta 
Czeladź w wysokości 16 870,00 zł na realizację zadania: Organizacja koncertów Górniczej 
Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu mażoretek.  
Realizacja zadania dotyczyła zorganizowania 3 koncertów Górniczej Orkiestry Dętej na 
terenie miasta Czeladź oraz trenowanie grupy mażoretek, które występowały wraz 
z orkiestrą podczas koncertów. W roku 2019 zapewniono organizację: 

• koncertu z okazji Święta Narodowego 3 maja 

• koncertu z okazji Święta Narodowego 11 listopada 

• koncert z okazji Barbórki 2019 
Spotkania treningowe grupy mażoretek odbywały się 2 razy w tygodniu. Zajęcia 
te prowadziła wykwalifikowana instruktorka. Grupy liczyły po 15 dziewcząt każda. W roku 
2019 zrealizowano łącznie 60 godzin zajęć treningowych.  
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• wspierano amatorski ruch artystyczny 

• upowszechniano kulturę muzyczną wśród społeczeństwa  

• kultywowano tradycję wynikającą z górniczego charakteru przeszłości Czeladzi 

• propagowano ciekawe formy spędzania czasu wolnego 

• aktywizowano życie kulturalno-artystyczne w mieście 

• promowano miasto Czeladź. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia  
2. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji 3 maja  
3. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji 11 listopada  
4. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji Barbórki  
5. Transport orkiestry podczas koncertu Barbórkowego.  



MAŁE GRANTY 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” z siedzibą w Czeladzi 
przy ul. Sikorskiego 5 otrzymało dotację („mały grant”) z budżetu Miasta Czeladź 
w wysokości 3 060,00 zł na realizację zadania: Zabytki Podkarpacia – organizacja 
wycieczki. 
Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczestników z zabytkami Podkarpacia- 
zwiedzaliśmy kolejno Tarnów, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk oraz Łańcut. 
Zakwaterowanie uczestników wycieczki zarezerwowane zostało w hotelu „Iskra” 
w Rzeszowie- ośrodek przystosowany do potrzeby osób niepełnosprawnych, tam również 
zamówione były śniadania i kolacje. Zadanie zaczęto realizować zgodnie z programem 
o godz. 6:00 dnia 04.06.2019r – zakończono 06.06.2019r około godziny 21:00. 
W pierwszym dniu wycieczki uczestnicy zwiedzali ścisłe centrum Tarnowa z zabytkową 
bazyliką oraz odbyli spacer miejski po Rzeszowie z przewodnikami ( 2 grupy - sprawniejsza 
i mniej sprawna). Drugi dzień wycieczki to był kilkugodzinny spacer z przewodnikiem 
po Przemyślu oraz czas wolny na zwiedzanie w Jarosławiu. Trzeci dzień wypełniło 
zwiedzanie zamku w Łańcucie oraz Muzeum Browarnictwa Ziemi Leżajskiej. W wycieczce 
wzięło udział 48 osób z terenu powiatu będzińskiego obojga płci w rożnym wieku (osoby 
niepełnosprawne z opiekunami)w tym 30 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu 
niepełnosprawności z terenu powiatu będzińskiego -17 osób z I grupą + 17 opiekunów oraz 
13 osób z orzeczoną I grupą niepełnosprawności. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Koszt transportu. 
 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. Katowickiej 42 
otrzymało dotację („mały grant”) z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 116,00 zł 
na realizację zadania: Maria Nogajowa - bibliotekarz, artysta, społecznik: w 120. rocznicę 
urodzin. 
Zadanie miało celu uhonorowanie Marii Nogajowej niezwykle ważnej dla naszej 
społeczności lokalnej bibliotekarki i animatorki życia społeczno-kulturalnego Czeladzi. 
Zadanie realizowano w terminie od 26.08.2019 r. do 31.10.2019 r.  
W ramach zadania zrealizowano: 

• wystawę pokazującą różne aspekty działalności Marii Nogajowej:    

⎯ wybrano dokumenty i zdjęcia związane z M. Nogajową 

⎯ zeskanowano wybrane zdjęcia (ok. 300 sztuk) i dokumenty (ok.60 egz.) 

⎯ pozyskano prace plastyczne malarki od czeladzian, opracowano koncepcję 
wystawy i zaaranżowano ekspozycję      

⎯ wydrukowano plansze ze zdjęciami    

⎯ opracowano teksty do umieszczenia w katalogu wystawy  

⎯ zlecono projekt i druk zaproszeń (50 egz.)  
• wydano folder w nakładzie 100 egz.   
• we współpracy z Poczta Polską wydano okolicznościową kartę pocztową 

w nakładzie 200 egz. (150 egz. zakupiono na potrzeby realizacji projektu) 
• zaprojektowano i wykonano okolicznościową pieczęć     
• zorganizowano otwarte spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi poświęcone 

Marii Nogajowej oraz finisaż wystawy   
• Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła lekcje biblioteczne dla uczniów 

czeladzkich szkół podstawowych 
• opracowano i udostępniano na fanpage Stowarzyszenia na portalu 

społecznościowym Facebook, na stronie internetowej www.smc.czeladz.pl 
informacje o Marii Nogajowej, o wystawie i o projekcie; takie same informacje 
zamieszczała Miejska Biblioteka Publiczna na swoich stronach internetowych 

http://www.smc.czeladz.pl/


• przekazano egzemplarze katalogu wystawy i karty pocztowe z okolicznościową 
 pieczęcią do zbiorów czeladzkich bibliotek – placówek MBP i szkolnych, 
do bibliotek miejskich Zagłębia Dąbrowskiego, do zagłębiowskich placówek 
muzealnych. 

Wystawa i spotkania odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Zakup materiałów do przygotowania wystawy 
2. Przygotowanie i wydruk zaproszeń 
3. Przygotowanie i wydruk folderu wystawy 
4. Koszt planszy tytułowej wystawy 
5. Wydruk plansz ze zdjęciami Marii Nogajowej 
6. Zakup okolicznościowej pieczęci 
7. Zakup znaczków do wysyłki zaproszeń 
8. Zakup artykułów spożywczych na finisaż i spotkanie. 
 
V. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Kwota w budżecie Miasta Czeladź roku 2019 na realizację zadania publicznego 
pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wynosiła 447 000,00 zł. 
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 

1. Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości 193 520,00 zł na realizację 
zadania: Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce 
nożnej, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz stypendia sportowe dla 
zawodników IV ligi piłki nożnej 

2. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 3 120,00 zł na realizację 
zadania: Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania 

3. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 48 150,00 zł na realizację 
zadania: Wspieranie sportu seniorskiego 

4. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 99 050,00 zł na realizację 
zadania: Sportowa Czeladź 

5. Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU dotacja w wysokości 3 200,00 zł na realizację 
zadania: Akademia młodych wojowników z CSiR AGATSU 

6. Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości  72 920,00 zł na realizację zadania: 
Usportowienie dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników 
do rywalizacji sportowej 

 
DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW: 

1. Miejski Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 7 950,00 zł na realizację 
zadania: Festiwal Siatkówki i Basket CUP 

2. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadania: 
Jubileusz 95-lecia klubu CKS Czeladź 

3. Stowarzyszenie Czeladź Biega mały grant w wysokości 2 400,00 zł na realizację 
zadania: 2 Cross Saturna 

4. Miejski Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 8 660,00 zł 
na realizację zadania: Trenowanie i rozgrywki ligowe juniorów starszych w lidze 
wojewódzkiej 

5. Czeladzki Klub Sportowy Czeladź mały grant w wysokości 4 500,00 zł na realizację 
zadania: IX Turniej Gwiazdkowy 

 
 

 



OTWARTY KONKURS OFERT 
 

Klub Sportowy Górnik Piaski z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 193 520,00 zł na realizację zadania: Szkolenie 
piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce nożnej, propagowanie 
aktywnego i zdrowego trybu życia oraz stypendia sportowe dla zawodników IV ligi 
piłki nożnej. 
Zadanie polegało na prowadzaniu systematycznych treningów pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów. Szkolenia odbywały się na następujących obiektach 
sportowych: stadionie sportowym „Górnik” przy ul Mickiewicza w Czeladzi, boisku piłkarskim 
o sztucznej nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi, 
Hali Widowiskowo – Sportowa przy ul. Sportowej w Czeladzi, salach gimnastycznych 
w szkołach w Czeladzi (SP nr 5 i SP nr 7). Szkolenie miało na celu przede wszystkim 
przygotowanie drużyn do udziału w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Śląski 
Związek Piłki Nożnej. Ponadto w ramach zadania wspierano również rozwój uzdolnionych 
sportowo członków klubu, którzy reprezentowali Miasto Czeladź oraz Klub w rozgrywkach 
IV ligi - zawodnicy Ci otrzymali stypendia sportowe. 
Klub Sportowy Górnik Piaski w roku 2019 prowadził następujące grupy:  

• IV liga seniorzy (trener + asystent) – do lipca 2019 r., liga okręgowa (trener + asystent) 
– od sierpnia 2019 r.,  

• orliki/młodziki – do lipca 2019 r., młodziki – od sierpnia 2019 r. 

• żaki – do lipca 2019 r., orliki – od sierpnia 2019 r. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie trenerów  
2. Zabezpieczenie meczy  
3. Wynagrodzenie masażysty  
4. Wyżywienie (obiady)  
5. Ubezpieczenie zawodników  
6. Opłaty sędziów  
7. Opłaty do Śląskiego Związku Piłki Nożnej  
8. Zakup pachołków 
9. Zakup znaczników treningowych 
10. Zakup płotków treningowych 
11. Zakup piłek 
12. Zakup napoi 
13. Usługę transportową 
14. Zakup schładzaczy piłkarskich 
15. Zakup sprayów 
16. Zakup plastrów  
17. Zakup proszku do prania 
18. Wypłatę stypendium sportowego 
19. Księgowość 
20. Wynagrodzenie – administracja. 
 
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. Lwowskiej 2 otrzymało dotację z budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości 3 120,00 zł na realizację zadania: Jak ryba w wodzie – zajęcia 
nauki pływania. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia 
odbywały się na basenie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czeladzi w następujących terminach 
21.01.2019 r. do 19.06.2019 r. oraz od 23.09.2019 r. do 20.12.2019 r. podczas zajęć dzieci 
oswajały się z wodą poprzez równego rodzaju gry i zabawy w basenie, uczyły się dryfowania 



i ruchów w podstawowych stylach pływackich. W zajęciach uczestniczyło ok. 260 uczniów. 
Łącznie w roku 2019 zrealizowano 156 godzin zajęć. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla instruktorów pływania. 

 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 48 150,00 zł na realizację zadania: 
Wspieranie sportu seniorskiego. 
W ramach tego działania wypłacono stypendia sportowe dla:  

• zawodników III ligi koszykówki mężczyzn w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 
2019 r. oraz od 1 września do 20 grudnia 2019 r. 

• zawodników IV ligi tenisa stołowego w okresie od  1 lutego do 30 czerwca 
2019 r. 

• zawodników III ligi tenisa stołowego w okresie od  1 września do 20 grudnia 2019 r. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Stypendium sportowe dla zawodników III ligi koszykówki 
2. Stypendium sportowe dla zawodników IV ligi/III ligi tenisa stołowego 

3. Obsługę administracyjną 

4. Obsługę księgową. 
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 99 050,00 zł na realizację zadania: Sportowa 
Czeladź. 
Celem głównym zadania było propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży                  
i dorosłych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych, promowanie 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 
społecznego oraz podnoszenie umiejętności sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych                   
w następujących dyscyplinach sportu: tenis stołowy, koszykówka, siatkówka. 
W treningach organizowanych w ramach zadania udział brało ok. 25 osób tj.: 

• 15 osób uczestniczyło w treningach III ligi koszykówki,  

• 10 osób w treningach  tenisa stołowego.  
W rozgrywkach ligowych udział wzięło  ok. 155 zawodników w 3 dyscyplinach sportowych, 
13 drużyn w następujących kategoriach:  

• 7 grup koszykówki chłopców (III liga Mężczyzn, kadeci, młodzicy starsi, młodzicy 
młodsi, mini koszykówka I, mini koszykówka – II, mini koszykówka – III);  

• 5 grup siatkówki dziewcząt (kadetki, młodziczki, mini siatkówka w kategorii dwójki, 
mini siatkówka w kategorii trójki, mini siatkówka w kategorii czwórki);  

• 1 grupa tenisa stołowego – do czerwca 2019 r. IV liga, a od sierpnia 2019 r. III liga. 
Zajęcia sportowe odbywały się w Hali MOSiR Czeladź przy ul. Sportowej 2, w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6; mecze ligowe i turnieje odbywały się 
w Hali  MOSiR Czeladź, Szkole Podstawowej Nr 2 w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6, halach 
i salach sportowych klubów uczestniczących w rozgrywkach. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenia dla trenerów 

2. Ubezpieczenie zawodników 
3. Badania zawodników 
4. Opieka medyczna 
5. Opłaty startowe 
6. Delegacje sędziowskie 
7. Zakup wody mineralnej 
8. Transport 

 



9. Zatrudnienie obsługi administracyjnej 
10. Zatrudnienie księgowej. 
 
Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 200,00 zł na realizację zadania: 
Akademia młodych wojowników z CSiR AGATSU. 
W ramach zadania Klub prowadził treningi ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Czeladzi 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki  w godzinach:   

• 18.00-19.00 – grupa dziecięca 5-12 lat początkująca i zaawansowana 

• 19.00-21.00 – grupa od 12 tego roku życia 
W sekcji kickboxing Czeladź trenowało ponad 70ciu Adeptów, z czego 52 osoby to 
mieszkańcy Czeladzi. Zajęcia w Czeladzkiej sekcji bickboxingu prowadzone były przez 
wykwalifikowanego trenera.  
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Licencje zawodnicze  
2. Zakup ochraniaczy. 
 
Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowej 2 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 72 920,00 zł na realizację zadania: Usportowienie 
dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej. 
Zadanie miało na celu szkolenie, przygotowanie do rywalizacji sportowej, poprawę 
umiejętności sportowych, rozpowszechnianie kultury fizycznej, współdziałanie w grupie, 
organizację meczów ligowych.  
W roku 2019 Klub posiadał następujące grupy:  

• seniorzy  
• trampkarze  
• młodziki  
• orliki młodsze 

• żaki A 
• żaki B 
• skrzaty A   
• skrzaty B 

• skrzaty C  
• krasnale zielone 

• krasnale czerwone 
Treningi prowadzone były na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala 
sportowa, boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. Pawełczyka) oraz 
na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi jak również na sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi. Treningi odbywały się systematycznie 
pod okiem wykwalifikowanych trenerów, drużyny brały udział w meczach ligowych. Ponadto 
Klub organizował mecze sparingowe, turnieje i wiele imprez sportowych. W realizacji 
zadania w roku 2019 udział brało 135 młodych adeptów piłki nożnej oraz  21 seniorów, 
co łącznie daje 156 zawodników biorących udział w rozgrywkach ligowych oraz treningach. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenia dla trenerów 
2. Ubezpieczenie zawodników  
3. Opłaty sędziowskie (mecze ligowe)  
4. Opłaty startowe i regulaminowe  
5. Zakup piłek 
6. Zakup talerzyków treningowych 
7. Zakup znaczników 



8. Zakup bramek  
9. Zakup drabinek koordynacyjnych 
10. Zakup wody mineralnej 
11. Transport 
12. Badania lekarskie 
13. Wynagrodzenie dla księgowego 
14. Wynagrodzenie dla obsługi administracji. 

 
MAŁE GRANTY 

 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację („mały grant”) w wysokości 7 590,00 zł na realizację zadania: Festiwal Siatkówki 
i Basket CUP. 
Celem głównym zadania było propagowanie idei uprawiania sportu wśród młodzieży, 
popularyzacja koszykówki i siatkówki. W ramach realizacji zadania zorganizowano 
2 wydarzenia sportowe. Pierwsze wydarzenie to Festiwal Siatkówki Dziewcząt – Czeladź 
2019. Była to  impreza cykliczna.  W  2019 r. odbyła się 12 edycja festiwalu. Była  to impreza 
o zasięgu ogólnopolskim. Udział w imprezie wzięło ok. 300 zawodniczek siatkówki 
z województwa śląskiego i  małopolskiego. Impreza odbyła się 5,6,7 i 8 marca 2019 r. 
Dziewczęta rywalizowały w następujących kategoriach „dwójki”, „trójki”, „czwórki” 
i młodziczki. W kategorii „dwójek” zwyciężył zespół z Jastrzębia Zdroju, wśród „trójek” – 
drużyna z Wodzisławia, natomiast pierwsze miejsce w kategorii „czwórek” zdobyła drużyna 
z Pszczyny. Mistrzostwo młodziczek przypadło zawodniczką z Krakowa. 
Uczestniczące w Festiwalu Siatkówki Dziewcząt zawodniczki w  kategorii: dwójki, trójki, 
czwórki za miejsca I-III zostały nagrodzone medalami, w kategorii młodziczki pucharami.  
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy. Ponadto wszystkie zawodniczki klubu otrzymały 
koszulki z logo Miasta i klubu. 
Drugie wydarzenie sportowe to Basket Cup, który odbył się w maju 2019 r. W ramach 
imprezy odbyły  się turnieje w następujących kategoriach wiekowych: klasy III i młodsze, 
klasy IV, klasy V i klasy VII i II klasy gimnazjum. W imprezie udział wzięło 
ok. 200 zawodników z województwa śląskiego. Impreza odbyła się 20,21,22 i 24 maja 
2019 r. 20  maja odbył się pierwszy turniej koszykówki Basket Cup 2019, w którym 
uczestniczyli zawodnicy z klas III i młodsi.  
Wyniki  spotkań MU-10: 

1 MKS Dąbrowa Górnicza 
2 MCKS Czeladź 
3 MKS MOS Katowice 

Wyniki spotkań MU-11: 
1 Kadet Oświęcim 
2 MCKS Czeladź 
3 MKS Dąbrowa Górnicza 

21  maja   2019  r.  w  drugim  dniu  turnieju  udział wzięli zawodnicy z klas IV.  
Kolejność końcowa: 

1. GTK Gliwice  
2. MKS MOS Katowice  
3. MCKS Czeladź  

22 maja 2019 r. w trzecim dniu turnieju udział wzięli zawodnicy klas V.  
Kolejność końcowa: 

1 MKS Dąbrowa Górnicza 
2 MCKS Czeladź 
3 SP 18 Pszczyna 

 



24 maja 2019 r. w trzecim dniu turnieju udział wzięli zawodnicy klas VII i II gimnazjum.  
Kolejność końcowa: 

1 MCKiS Jaworzno 
2 KS Ruda Śląska 
3 MCKS Czeladź 

W ostatnim dniu imprezy odbył się Piknik Koszykarski, w którym udział wzięli wszyscy 
zawodnicy MCKS. Podczas Pikniku zorganizowano konkursy i zabawy koszykarskie. 
Zawodnicy  biorący udział w  Basket CUP  za miejsca I-III  nagrodzeni zostali medalami, 
drużyny otrzymają puchary i dyplomy. Ponadto w turnieju koszykówki przyznane zostały 
indywidualne statuetki: dla najlepszego zawodnika turnieju i najlepszego obrońcy turnieju 
w każdej kategorii.  
Turnieje koszykarskie i siatkarskie odbyły się w Hali MOSiR Czeladź. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Sędziów  
2. Medale  
3. Puchary  
4. Statuetki  
5. Bułki słodkie  
6. Zabezpieczenie medyczne  
7. Koszulki z logo Klubu oraz logo Miasta Czeladź  
8. Artykuły spożywcze. 

 
Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowej 2 otrzymał dotację („mały 
grant”) w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadania: Jubileusz 95-lecia klubu 
CKS Czeladź. 
15 czerwca 2019 r. w ramach zadania zorganizowano turniej piłki nożnej dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych z okazji jubileuszu 95-lecia klubu CKS Czeladź. Impreza odbyła 
się na stadionie im. Józefa Pawełczyka w Czeladzi przy ul. Sportowej 7, na dwóch boiskach; 
trawiastym i ze sztuczna nawierzchnią. Impreza rozpoczęła się o godzinie 9:00, 
a zakończyła o godzinie 17:30. Wydarzenie rozpoczęło się od turniejów piłkarskich dla 
najmłodszych w rocznikach 2007/2008, 2009, 2010, 2011, 2012/2013. Wydarzenie miało 
na celu zintegrować społeczeństwo poprzez piknik piłkarski i zabawę sportową, a wszystko 
w formie turniejów piłkarskich. Wszystkie drużyny i wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody, 
gadżety klubowe, puchary, statuetki, dyplomy i medale. Całą imprezę prowadził 
konferansjer, a turnieje piłkarskie sędziowali sędziowie. W imprezie udział wzięło ponad 
400 zawodników, a obecnych widzów było ok. 1500. Podczas imprezy rozpowszechniano 
kulturę fizyczną i promowano piłkę nożną, a także prozdrowotny tryb życia,  podsumowano 
95-lat bogatej historii klubu. Dzięki tej imprezie dzieci, młodzież i dorośli spędzili  wolny czas 
bardzo aktywnie. Ponadto podczas imprezy promowano Miasto Czeladź oraz Klub. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Zakup artykułów spożywczych – gastronomia 

2. Konferansjer 
3. Zakup pucharów, dyplomów, medali, statuetek 

4. Zakup nagród, gadżetów klubowych, papieru do podziękowań, antyram 
5. Zakup wody mineralnej, napojów 
6. Opłaty sędziowskie. 
 

Stowarzyszenie Czeladź Biega mały grant w wysokości 2 400,00 zł na realizację zadania: 
2 Cross Saturna. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu 2 edycji zawodów biegowych oraz nording walking pod 
nazwą Cross Saturna. Trasa biegu wynosiła 10 km, a marszu nordic walking: 7 km. Całość 
trasy przebiegała po zielonych terenach Miasta Czeladź znajdujących się przy granicy 



z Siemianowicami oraz Katowicami. W wydarzeniu udział wzięło 350 zawodników oraz 
70 dzieci, które wzięły udział w biegach przeznaczonych dla nich.  
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Zakup medali. 
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację („mały grant”) w wysokości 8 660,00 zł na realizację zadania: Trenowanie i rozgrywki 
ligowe juniorów starszych w lidze wojewódzkiej. 
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu szkolenia z koszykówki dla 12 zawodników 
Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu 
po 90 minut w Hali MOSiR Czeladź przy ul. Sportowej 2. Zajęcia prowadził instruktor 
koszykówki. Drużyna juniorów zgłoszona została do  rozgrywek ligowych. Mecze odbywały 
się zgodnie z terminarzem rozgrywek 1 raz w tygodniu. Mecze prowadzone były przez 
sędziów Śląskiego Związku Koszykówki. Na meczach zapewniona była opieka medyczna. 
Zawodnicy  przeszli badania lekarskie  oaz korzystali z transportu na mecze wyjazdowe. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Szkolenie 
2. Prowadzenie drużyny podczas meczu 
3. Opłaty startowe 
4. Delegacje sędziowskie 
5. Badania zawodników 
6. Opiekę medyczną  
7. Transport 
8. Obsługę księgową. 
 

Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał dotację 
(„mały grant”) w wysokości 4 500,00 zł na realizację zadania: IX Turniej Gwiazdkowy. 
7 i 8 grudnia 2019 r. w ramach zadania zorganizowany został IX Turniej Gwiazdkowy w piłce 
nożnej halowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W pierwszym dniu imprezy grali 
zawodnicy w kategorii senior. Wystąpiło 10 zespołów. Podczas turnieju odbywała się akcja 
charytatywna i aukcje przedmiotów, z których zebrane środki zasiliły zbiórkę na leczenie 
i rehabilitację małej Madzi. Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się od turniejów piłkarskich dla 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Wszystkie drużyny podczas pierwszego i drugiego dnia 
otrzymały puchary, najlepsi bramkarze i zawodnicy otrzymali statuetki. W turnieju seniorów 
3 najlepsze drużyny otrzymały nagrody sportowe. Ponadto podczas trwania drugiego dnia 
imprezy najmłodsi widzowie otrzymali czekoladowe mikołaje. Imprezę prowadził 
konferansjer, turnieje piłkarskie sędziowali sędziowie z uprawnieniami. W imprezie 
uczestniczyło 396 zawodników, a osób, które odwiedziły imprezę było około 1500. Podczas 
imprezy  promowano Miasto Czeladź oraz Klub. 
 Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Zakup artykułów spożywczych  
2. Konferansjera  
3. Zakup pucharów, nagród 

4. Zakup wody, napojów 
5. Opłaty sędziowskie  
6. Usługę gastronomiczną 
7. Zakup statuetek. 

 
INNE FORMY WSPÓŁRACY 

 
1. Współpraca pozafinansowa: 
Miasto Czeladź współpracuje również pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi. Jest 



to współpraca merytoryczna, do której można zaliczyć m.in.: 
• wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności Miasta 

Czeladź, 
• konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
• organizowaniu otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

w tym dotyczących przygotowywania i rozliczania wniosków, składanych w ramach 
otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych, planowanych do realizacji na 
następny rok 

• doradztwie i udzielaniu organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu 
projektów i pisaniu wniosków, 

• udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, 
• inicjowaniu i organizowaniu szkoleń tematycznych, 
• popularyzowaniu  działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej 

Miasta Czeladź oraz w miesięczniku Echo Czeladzi. 
• wspierania przez miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym, 
• użyczaniu organizacjom pozarządowym lokali, będących ich siedzibą lub na potrzeby 

prowadzenia działalności statutowej. 
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/383/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 
2008 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz terenów będących w administrowaniu jednostek organizacyjnych Gminy 
Czeladź w roku 2019 nieodpłatnie udostępniano siedziby m.in. takim organizacjom 
pozarządowym jak:   
Siedziba przy ul. Szpitalnej 5 

• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1 
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi 
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy 
• Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej 

Siedziba w placówkach oświatowych (spotkania) 
• Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1) 
• Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “Omega Czeladź” (SP2) 
• Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zustrić" (SP2) 
• Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Czeladzi (SP5) 
• Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi (SP4) 

Siedziba przy ul. 11-go Listopada 8 
• Klub Abstynenta “Metamorfoza” 

Siedziba przy ul. Sportowej 2 
• Miejski Czeladzi Klub Sportowy 
• Czeladzki Klub Sportowy 
• Miejski Szkolny Związek Sportowy 
• Polska Federacja Ornitologiczna PZHK i PE – Oddział w Czeladzi 
• Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy – oddział w Czeladzi 
• Terenowa Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Saturn” 

Siedziba przy ul. Mickiewicza 
• Klub Sportowy “Górnik Piaski” 

Siedziba przy ul. Norwida 11 
• Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 

(umowa użyczenia). 
 
 



ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 
1. Zakupiono koszulki oraz zapewniono transport uczestnikom na XVI Powiatową Olimpiadę 
Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Olimpiada odbyła się w dniu 27 września 
2019 r. w Będzinie-Łagiszy. Organizatorem Olimpiady były: Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych FAMILIA,  Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym oraz Stowarzyszenie „Bądź z Nami” w Będzinie. 
2. współpracując ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów: 

• zorganizowano i sfinansowano wypoczynek dla czeladzkich dzieci w ramach 
„Nieobozowej Akcji Letniej” oraz podczas „Harcerskiej Akcji Zima” 

• sfinansowano zakup upominków dla zwycięzców biorących udział w XV edycji 
Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka 

• zakupiono paczki dla dzieci biorących udział w spotkaniu integracyjnym 
zorganizowanym z okazji Mikołaja. 

3. Dla podopiecznych uczęszczających do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus 

• sfinansowano zakup paczek okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych, 
Mikołaja oraz Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci uczęszczających na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus 

4. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach wędkarskich – 
impreza sportowa o charakterze profilaktycznym organizowanej przez Polski Związek 
Wędkarski – Zarząd Koła Nr 6 w Czeladzi z okazji Dnia Dziecka. 
5. Zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXVIII Ogólnopolskiego Przeglądu 
Abstynenckiej Twórczości Artystycznej Zamczysko 2019” – Trzeźwościowe 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach. 
6. Zakupiono nagrody (książki) dla podopiecznych z instytucji wspierających środowisko 
osób niepełnosprawnych, którzy 29 listopada 2019 r. wystąpili w Kopalni Kultury w Czeladzi 
podczas Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Obchody 
zorganizowane były przez: Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym. 
 
 

BURMISTRZ 
mgr. Zbigniew Szaleniec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych 
złożonych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację w roku 2019. 


