
  

  

  

  

  

  

  

  

  

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czeladź, maj 2019 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 2018 następujące zadania: 
  
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
Kwota w budżecie Miasta Czeladź w roku 2018 na realizację zadania publicznego 
pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła 153 000,00 zł. 
  
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 
1.  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 

12 825,00 zł na realizację zadania: Pomoc Psychospołeczna dla rodzin z problemem 
uzależnienia  

2.  Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-
Ruchowym dotacja w wysokości 22 536,80 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia 
Rodziny 

3.  Miejski Szkolny Związek Sportowy dotacja w wysokości 78 933,47 zł na realizację 
zadania: Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie 

4.  Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Metamorfoza” dotacja w wysokości 
6 600,00 zł na realizację zadania: Organizacja pomocy psychologicznej dla członków 
Stowarzyszenia K.A. „Metamorfoza” 

5.  Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 21 600,00 zł na realizację 
zadania: Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi 

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

Ruchowym mały grant w wysokości 6 550,00 zł na realizację zadania: Rodzinne 
wsparcie: Rodzinne wsparcie wycieczka profilaktyczno - socjoterapeutyczna do Łańcuta, 
Sanoku i okolic 

2. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Czeladzi mały grant w wysokości 884,00 zł na realizację zadania: Jesteśmy 
otwarci na świat jako profilaktyka uniwersalna 

3. Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Rucho-
wym mały grant w wysokości 2 800,00 zł na realizację zadania: Organizacja imprezy 
integracyjnej -  spotkanie z Mikołajem 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi 
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 12 825,00 zł 
na realizację zadania:  Pomoc psychospołeczna dla rodzin z problemem uzależnienia. 
Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do: 

• zmniejszenia poczucia izolacji i wykluczenia osób z problemami uzależnienia,  

• wzmocnienia roli rodzica oraz rodzenia sobie w tej roli,  

• wyeliminowanie stygmatu „złego rodzica”,  

• wzrostu kompetencji wychowawczych i motywacji rodziców do rozwijania 
prawidłowych postaw wychowawczych. 

Rodzice poznali najważniejsze potrzeby dziecka, jego prawidłowości rozwojowe oraz jak 
stawiać granice, komunikować się z dzieckiem, zachęcać do samodzielności i współpracy, 
unikając agresji. Przeprowadzono łącznie 22 spotkania po 2 godziny, prowadzone przez 
psychologa i koterapeutę. W zajęciach wzięło udział 12 osób. 
Ponadto nastąpiła poprawa relacji w rodzinach dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, 



a tym samym zmiana warunków wychowawczych dzieci w tych rodzinach dzięki spotkaniom 
terapeutycznym z zakresu terapii systemowej. Terapeuta rodzinny przeprowadził łącznie 
39 spotkań terapeutycznych (45 godzin) tj. 11 spotkań w układzie rodzic + dziecko, 
9 spotkań z rodzicem/-ami oraz 19 spotkań z dzieckiem. 
Realizacja zadania przyczyniła się również do  zwiększenia poczucia wartości, kompetencji 
społecznych i emocjonalnych wśród 6 dzieci (3 dziewczynki i 3 chłopców) w wieku 7-9 lat 
z rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi problemami społecznymi. Prowadzone 
były ćwiczenia wzmacniające poczucie wartości dzieci, rozwijające kompetencje 
komunikacyjne i kompetencje społeczne, promowanie zdrowego stylu życia. Celem zajęć 
było także wspomaganie rozwoju poznawczego – koncentracja i pamięć, szczególnie 
słuchowa. Przeprowadzono 15 godzin zajęć. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie psychologa  
2. Wynagrodzenie koterapeuty  
3. wynagrodzenie terapeuty  
4. Wynagrodzenie psychologa  
5. Wynagrodzenie terapeuty  
6. 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 22 536,80 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 35 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. Zrealizowano łącznie 222 godziny 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 40 godzin porad prawnych. 
Z pomocy prawnej skorzystało ok. 50 osób. 

• udzielania pomocy psychologicznej 
Stworzono  grupę  wsparcia oraz prowadzono indywidualne wsparcie osób potrzebujących 
tego typu pomocy. Wdrażono metodę radzenia sobie ze stresem, wypaleniem i utratą sił. 
Ponadto odbywały się treningi motywacyjne, które miały doprowadzić do podnoszenia 
własnej wartości. Zapewniono 82 godziny spotkań  z psychologiem. Z tej formy pomocy 
skorzystało około 65 osób. 

• organizacji zajęć relaksacyjnych na basenie 

W trakcie realizacji zadania zapewniono 40 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 średnio 15 osób 
tygodniowo. 

• organizacji czasu wolnego  
Stowarzyszenie w ramach otrzymanych środków finansowych z budżetu Miasta Czeladź 
zapewniło swoim podopiecznym oraz im rodzinom uczestnictwo zajęciach ruchowych, 
relaksacyjnych,  nordic  walking. Uczestnicy  zajęć  korzystali z profesjonalnego sprzętu 



przeznaczonego do ćwiczeń, który znajduje się w siedzibie Stowarzyszeniu. Łącznie 
zrealizowano 120 godzin zajęć, w których uczestniczyło około 45 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  
8. Zakup tuszu do drukarki.  
 
Miejski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 78 933,47 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 około 470 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 szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych z różnych dyscyplin sportu tj.: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis 
stołowy, badminton, pływanie, szachy, lekka atletyka. Zajęcia prowadzone były przez 
nauczycieli wychowania fizucznego. Łącznie w roku 2018 zrealizowano 1760 godzin 
profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych. 
Ponadto w ramach realizowanego zadania Miejski Szkolny Związek Sportowy zorganizował 
51 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych: 

• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym chłopców szkół podstawowych – Igrzyska 
Dzieci 

• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym dziewcząt szkół podstawowych – Igrzyska 
Dzieci 

• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym chłopców szkół podstawowych – Igrzyska 
Młodzieży  

• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym dziewcząt szkół podstawowych – Igrzyska 
Młodzieży 

• Puchar Kuratora Mistrzostwa powiatu będzińskiego w tenisie stołowym chłopców 
szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci 

• Puchar Kuratora Mistrzostwa powiatu będzińskiego w tenisie stołowym dziewcząt 
szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci 

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

• III Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie chłopców szkół podstawowych – Igrzyska 

Młodzieży 



• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie dziewcząt szkół podstawowych – Igrzyska 
Młodzieży 

• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie chłopców szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie dziewcząt szkół podstawowych – Igrzyska 

Dzieci 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa rejonowe w tenisie stołowym chłopców szkół 

podstawowych – Igrzyska Dzieci 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa rejonowe w tenisie stołowym dziewcząt szkół 

podstawowych – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce dziewcząt szkół podstawowych – Igrzyska 

Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce chłopców szkół podstawowych – Igrzyska 

Młodzieży 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa powiatu będzińskiego w koszykówce chłopców szkół 

podstawowych – Igrzyska Młodzieży 
• Puchar Kuratora Mistrzostwa półfinału wojewódzkiego w koszykówce chłopców szkół 

podstawowych – Igrzyska Dzieci 
• IV Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce chłopców szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce dziewcząt szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci 
• V Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych – 

Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w lekkiej atletyce (czwórbój) dziewcząt i chłopców szkół 

podstawowych – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w orientacji sportowej dziewcząt i chłopców szkół 

podstawowych – Igrzyska Dzieci i Młodzieży 
• XX Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu 
• Mistrzostwa Czeladzi w biegach przełajowych im. Edwarda Maczugi 
• IV Olimpiada LA im. Henryka Grabowskiego 
• Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców szkół 

gimnazjalnych 
• Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 

i gimnazjalnych 
• XXI Memoriał im. Józefa Pawełczyka 
• I Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju chłopców – Igrzyska Dzieci 
• II Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce dziewcząt – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• III Grand Prix Czeladzi w badmintonie 
• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym chłopców – Igrzyska Młodzieży 
• Mistrzostwa Czeladzi w mini piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci 
• Mistrzostwa Czeladzi szkół podstawowych kl. VII i starsi w piłce nożnej chłopców 



• Mistrzostwa Czeladzi w szachach dziewcząt i chłopców szkół podstawowych – 
Igrzyska Dzieci 

• 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 artykułów farmaceutycznych  
12. Wynagrodzenie dla księgowej  
13. Wynagrodzenie dla obsługi merytorycznej zadania.  
  
Klub Abstynenta Metamorfoza z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 otrzymał 
dotację w wysokości 6 600,00 zł na realizację zadania: Organizacja pomocy 
psychologicznej dla członków Stowarzyszenia K.A. „Metamorfoza”. 
Dzięki realizacji zadania organizowano pomoc psychologiczną 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 2018 przeprowadzono łącznie 132 godziny spotkań z psychologiem, 
w których udział wzięło około 40 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: wynagrodzenie psychologa. 
 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 21 600,00 zł na realizację zadania: Centrum 
Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. 
Celem zadania było przede wszystkim zabezpieczenie dziecka przed  dalszym 
doświadczaniem przemocy ze strony bliskich i doświadczaniem innych sytuacji trudnych 
w rodzinie, poprzez udostępnienie specjalistycznego wsparcia. 
Dzięki realizacji zadania: 

• udzielano wsparcia specjalistycznego w tym: konsultacje indywidualne, rodzinne, 
terapeutyczne w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dzieci i młodzieży; 

• udzielano wsparcia w formule grupowego treningu psychologicznego dla rodziców, 
którzy stosują przemoc/zachowania przemocowe wobec dzieci,  

• złagodzono u dzieci i młodzieży zgłaszających się po pomoc negatywne skutki 
związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie. 



W ramach zadania zrealizowano łącznie 180 godzin konsultacji psychologicznych, 
terapeutycznych oraz interwencji kryzowej, w tym: 60 godzin diagnozy opartej na relacji, 
30 godzin sesji psychoterapii dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, 30 godzin 
spotkań terapeutycznych w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach dla rodziców oraz 
60 godzin grupy edukacyjno-rozwojowej. Wsparciem objęto 57 osób, w tym 19 dzieci 
i 38 dorosłych (rodziców/opiekunów współpracujących ze specjalistą).  
Działania realizowane były w Czeladzi, w budynku przy ul. Zwycięstwa 6 w następujących 
dniach i godzinach: 

• poniedziałki: w godz. 15.00 – 19.00 

• piątki: w godz. 16.30 – 19.30;  

• soboty: w godz. 8.00 – 15.00. 
Zajęcia grupowe odbywały się raz w tygodniu w soboty w godzinach od 9 -12. 
W sytuacjach konieczności przyjęcia większej ilości osób godziny Centrum były 
wydłużane. Terminy spotkań/konsultacji były ustalane telefonicznie. 
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 psychoterapeuty 
2. Wynagrodzenie dla psychologa, terapeuty 
3. Wynagrodzenie dla terapeuty 
4. Prowadzenie zajęć grupowych (I trener) 
5. Prowadzenie zajęć grupowych (I trener) 
6. Wynagrodzenie dla księgowej. 
 

MAŁE GRANTY  
 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho- 
Ruchowym z siedzibą w Czeladzi ul. Norwida 11 otrzymało dotację („mały grant”) 
w wysokości 6 550,00 zł na realizację zadania: Rodzinne wsparcie: Rodzinne wsparcie 
wycieczka profilaktyczno - socjoterapeutyczna do Łańcuta, Sanoku i okolic. 
Zadanie polegało na organizacji wycieczki w terminie od 23 do 25 sierpnia 2018 r. dla 
50 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 poznawanie wielu 
regionów bardzo różniących się od 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 działanie na rzecz wyrównywania szans. Kształtowanie 
umiejętności dialogu, komunikacji interpersonalnej. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Koszty transportu   



2. Usługę przewodnicką 
3. Ubezpieczenie. 

 

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. Lwowskiej 2 otrzymało 
dotację („mały grant”) w wysokości 884,00 zł na realizację zadania: Jesteśmy otwarci na 
świat jako profilaktyka uniwersalna. 
Zadanie publiczne miało na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi pozytywnych i bezpiecznych 
sposobów spędzania czasu wolnego. Zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć 
pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych, które znacząco wpłynęły na zabezpieczenie 
czasu wolnego oraz zmniejszenie czasu, podczas którego dzieci byłyby narażone na 
działanie patologicznego środowiska. 
Pedagog szkolny przeprowadził pogadanki z dziećmi dot. uzależnień. Zadanie zostało 
zrealizowane jako profilaktyka uniwersalna, a adresatami zadania byli uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi, z których utworzono 6 grup 
(każda grupa będzie liczyła od 9 do 15 osób). W realizacji zadania udział wzięło 
ok. 70 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.  
Każda grupa zrealizowała 6 godzinach zajęć w terminie od 14 listopada do 21 grudnia 
2018 r.  
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia. 
 
Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho- 
Ruchowym z siedzibą w Czeladzi ul. Norwida 11 otrzymało dotację („mały grant”) 
w wysokości 2 800,00 zł na realizację zadania: Organizacja imprezy integracyjnej -  spotka-
nie z Mikołajem.  
Zadanie zrealizowane zostało 8 grudnia 2018 r. Impreza integracyjna odbyła się w siedzibie 
Stowarzyszenia przy ul. Norwida 11. W spotkaniu z Mikołajem udział wzięło 90 osób 
(podopieczni Stowarzyszenia wraz z opiekunami). Każdy podopieczny Stowarzyszenia 
otrzymał paczki Mikołajkowe (zakupiono 55 szt. paczek). Podczas imprezy integracyjnej 
zapewniono drobny poczęstunek oraz zorganizowano różne zabawy, które rozładowały 
negatywne emocje i stres towarzyszący rodzinom na co dzień. Rodziny uczestniczące 
w imprezie mogły również skorzystać ze  wsparcia psychologa.   
Realizacja zadania przyczyniała się m.in. do: 

• integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 

• poprawy funkcjonowania  środowisk rodzinnych 

• zwiększenia samoakceptacji i podniesienia samooceny osób niepełnosprawnych 

• przełamywania barier oraz stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych 

• nauczania osób niepełnosprawnych jak pokonywać  przeszkody, dobrze się bawić 
w towarzystwie rodziny i przyjaciół. 

Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: zakup poczęstunku oraz 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 2018 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 108 740,00 zł. 
 

 
 
 



DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 
1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 6 460,00 zł 

na realizację zadania: Wsparcie psychologiczne rodzin w trudnych sytuacjach życiowych 

2. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 5 500,00 zł na realizację zadania: 
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego  

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowiec dotacja w wysokość 
1 410,00 zł na realizację zadania: Program „Czeladzki Fundusz Senioralny” 

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowiec dotacja w wysokości 
5 570,00 zł na realizację zadania: Czeladź „Miejsce Przyjazne Seniorom” - II edycja 

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowiec dotacja w wysokości 
4 800,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny „Senior-fotografia” - II edycja 

6. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 75 000,00 zł na realizację zadania: 
Dzieci się liczą 

 

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

9 970,00 zł na realizację zadania: Gra terenowa „Graj – Zwiedzaj – Wygrywaj” 
– II edycja 

 
OTWARTY KONKURS OFERT 

 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi 
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 6 460,00 zł 
na realizację zadania: Wsparcie psychologiczne rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.  
Zadanie było realizowane poprzez działania na rzecz czeladzkich rodzin, będących 
w trudnej sytuacji życiowej tj. samotne rodzicielstwo, rozwód, rekonstrukcja rodziny, 
problemy społeczno-emocjonalne dzieci. 
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 trakcie 
realizacji zadania odbyło się 12 spotkań (24 godziny), w których uczestniczyło 7 osób; 

• udzielaniu konsultacji psychologicznych indywidualnych dla rodziców w trudnej 
sytuacji życiowej. Podczas trwania zadania udzielono 23 konsultacji (40 godzin), 
które dotyczyły szczególnie trudnych sytuacji np. choroba w rodzinie, żałoba, nękanie 
przez byłych małżonków, agresywne zachowania u dzieci; 

• zajęciach grupowych terapeutycznych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 
W roku 2018 zrealizowano 10 spotkań (10 godzin). Zajęcia prowadzone były dla 
5 dzieci z rodzin z problemami n. emigracja ojca, rodzina w rekonstrukcji, rodzina 
z przemocą, zaburzenia zachowania dzieci na podstawie zgłoszeń pedagogów, 
asystentów, kuratora lub po konsultacjach indywidualnych z rodzicami. 

Zadanie realizowane było w siedzibie Stowarzyszenia w Czeladzi przy ul. Dziekana 5E. 
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

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

• poprawiono relację w rodzinach, w których pojawiły się trudne sytuacje, a tym samym 
zmieniono warunki wychowawcze dzieci w tych rodzinach 

• przeciwdziałano negatywnym skutkom funkcjonowania dzieci w rodzinie w kryzysie, 
konflikcie, rekonstrukcji i innych trudnych sytuacjach. 

 



Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie psychologa prowadzącego Grupę wsparcia 
2. Wynagrodzenie psychologa (konsultacje) 
3. Wynagrodzenie terapeuty rodzinnego  
4. Księgowość. 
 
Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 5 500,00 zł na realizację zadania: Grupa 
wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego. 
Głównym celem zadania było: zminimalizowanie kosztów emocjonalnych rodziców dzieci ze 
zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez uczestnictwo w grupie 
wsparcia. W roku 2018 zrealizowano 9 spotkań (27 godzin), w których uczestniczyło 10 
osób. Działania realizowane były w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6. 
Grupa wsparcia pracowała wg poniższego harmonogramu: 

• 14 kwietnia 2018 r. spotkanie organizacyjne 10.30-13.30 

• 28 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 

• 19 maj 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 

• 2 czerwca 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 

• 15 września 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 

• 27 października 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 

• 10 listopada 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 

• 24 listopada 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 

• 15 grudnia 2018 r. w godzinach 10.30-13.30 
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• 10 rodziców poszerzyło swoją wiedzę i świadomość w kontekście prezentowanych 
przez ich dzieci mechanizmów funkcjonowania w relacjach, co przekłada się 
na jakość ich relacji z dziećmi 

• 10 rodziców zwiększyło swoje możliwości dotyczące zdolności do regulacji 
emocjonalnej w sytuacji opieki nad dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi 

• zbudowano sieć wsparcia dla uczestników grupy, która dla niektórych osób sięgała 
poza spotkania grupy 

• zwiększono świadomość uczestników w obszarze rozumienia form wsparcia 
opartych o pracy grupowej, co pośrednio może przełożyć się na zwiększenie 
świadomości w społeczności lokalnej.  

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie dla psychologa, psychoterapeuty  
2. Wynagrodzenie dla pedagoga, psychoterapeuty  
3. Księgowość.  
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Wojska Polskiego 75/1 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 
1 410,00 zł na realizację zadania: Program „Czeladzki Fundusz Senioralny”. 
W ramach zadania dofinansowano 2 projekty złożone przez grupy senioralne:  

• pierwszy projekt to „Parkowe PodWieczorki” zgłoszony przez grupę seniorów „Sami 
Swoi”. Projekt był realizowany od 14 maja do 30 października 2018 r. W ramach 
projektu zakupiono drewniane palety, z których zrobione zostały ławki zwane 
siedliskami, zakupiono również skrzynki drewniane na stoliki oraz materiał, z których 
uszyte zostały siedliska na ławki. Ponadto oprócz zakupów niezbędnych materiałów, 
w czasie projektu seniorzy zorganizowali 5 spotkań, które odbywały się na terenie 
parku przy ul. Szpitalnej 5a, a w razie niepogody organizowane były w holu 



DPS „Senior”. W ramach tych otwartych spotkań seniorzy mieli okazję pośpiewać, 
posłuchać koncertów, gry na harmonii oraz przygotowanych skeczów, 

• drugi projekt to „Szklane ogródki” zgłoszony przez grupę seniorów o nazwie „Sami 
Swoi”. Projekt skierowany był do 12 osobowej grupy seniorów. Czas realizacji 
projektu od 5 września do 31 października 2018 r.  W ramach tego projektu seniorzy 
zorganizowali 4 spotkania. Pierwsze spotkanie dotyczyło przygotowania uczestników 
do zadania, drugie spotkanie to prelekcja jak przygotować i pielęgnować powstałe 
szklane ogródki. Trzecie i czwarte spotkanie to sama praca nad szklanymi 
ogródkami. Wszystkie prace można było obejrzeć na przygotowanej wystawie 
znajdującej się w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi w terminie 
od 1 do 18 października 2018 r.  

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Opracowanie graficzne  
2. Druk  
3. Wsparcie finansowe projektów  
4. Toner do drukarki.  
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Wojska Polskiego 75/1 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 
5 570,00 zł na realizację zadania: Czeladź „Miejsce Przyjazne Seniorom” - II edycja. 
W ramach realizacji zadania czeladzcy seniorzy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. mieli 
możliwość złożenia wypełnionych wniosków z miejscem w Czeladzi, które nominowali do 
konkursu jako swoje - wybrane „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Do konkursu zostały 
zgłoszone  następujące podmioty: 
obiekty kulturalno – edukacyjne 

• Klub Seniora „Wrzos”  MOPS  w Czeladzi ul. Zwycięstwa 6, Czeladź nominowany 
przez Janinę Stencel 

• Muzeum Saturn w Czeladzi ul. Dehnelów 10, Czeladź nominowany przez Ryszarda 
Kulę 

• Miejska Biblioteka Publicznej w Czeladzi ul. 1 Maja 27, Czeladź nominowana przez 
Krystynę Olejniczko  

• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czeladzi ul. 1 Maja 27, Czeladź nominowany przez 
Andrzeja Stefana  

obiekty usługowo – handlowe 

• Cafe Desa, Rynek 26, Czeladź nominowana przez Izabelę Pałegę  

• Hibiscus Sklep zielarsko - medyczny Rynek 18, Czeladź nominowany przez Halinę 
Jeskę 

• Restauracja Felix ul. Bytomska 19, Czeladź nominowana przez Danutę Walczak  
Głosowanie na „Miejsce Przyjazne Seniorom” trwało od 1 sierpnia do 30 września 2018 r. 
w tym terminie czeladzcy seniorzy mogli oddawać swoje głosy.  Karty do głosowania, można 
było pobrać i wrzucić do urn w: 

• Urzędzie Miasta Czeladź ul. Katowicka 45, 

• Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 

• Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi ul. Nowopogońska 227e  
Do głosowania zachęcało 30 szt. plakatów oraz 580 szt. ulotek, które zawierały informacje 
o miejscach zgłoszonych do Konkursu. W czerwcu 2018 r. nagrany został film z udziałem 
seniorów, który promował miejsca nominowane w Konkursie. Film ten był dostępny na 
stronie www.wsparcieczeladz.pl  oraz Facebook Stowarzyszenia. 
W konkursie oddano 215 karty w dwóch kategoriach:  

• 205 głosów ważnych w kategorii obiekt kulturalno – edukacyjny  

• 203 głosy ważne w kategorii obiekt usługowo –  handlowo.  
Finał konkursu odbył się 26 października 2018 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi, w którym 

http://www.wsparcieczeladz.pl/


uczestniczyło 250 osób. Podczas Finału zwycięskim podmiotom zostały wręczone szklane 
Certyfikaty „Miejsce Przyjazne Seniorom”, bukiet kwiatów oraz upominek. Seniorzy, którzy 
zgłosili zwycięskie podmioty otrzymali bukiet kwiatów z nagrodami. Pozostali uczestnicy 
Konkursu otrzymali różę wraz z  upominkiem. 
 Certyfikaty z tytułem „Miejsca Przyjaznego Seniorom” w 2018 roku otrzymali: 

• w kategorii obiekt kulturalno – edukacyjny przyznany głosami czeladzkich seniorów 
(116 głosów) otrzymał Klub Seniora „Wrzos” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czeladzi, a nagrodę za nominację otrzymała pani Janina Stencel; 

• w kategorii obiekt usługowo – handlowy, przyznany głosami czeladzkich seniorów 
(77 głosy) otrzymał Hibiscus Sklep zielarsko – medyczny, a nagrodę za nominację 
otrzymała pani Halina Jeska. 

W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• promowanie miejsc przyjaznym seniorom oraz działań instytucji, które poprzez 
stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie 
odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że osoby starsze 
traktowane są w sposób godny i czują się potrzebne oraz dowartościowane  

• wręczone certyfikaty były dla takich miejsc uhonorowaniem ich działań. 
Realizacja zadania doprowadziła do zainteresowania mieszkańców życiem i środowiskiem 
osób starszych, a finał konkursu był integracją środowisk działających na rzecz osób 
starszych tj: organizacje pozarządowe, kluby seniora, rady seniorów, instytucje 
i osoby fizyczne zajmujących się osobami starszymi. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Opracowanie graficzne  
2. Druk  
3. Nagranie spotu reklamowego z uczestnikami  
4. Zakup szklanych Certyfikatów  
5. Kwiaty dla laureatów  
6. Upominki  
7. Nagrody dla laureatów  
8. Wynagrodzenie prowadzącego finał  
9. Obsługę księgową. 
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Wojska Polskiego 75/1 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 
4 800,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny „Senior-fotograf” - II edycja. 
Promocja zadania pt. „Senior-fotograf” trwała od 1 marca do 30 września 2018 r. poprzez 
kampanię plakatową i ulotkową. Zadanie polegało na nadesłaniu zdjęcia w jednej z dwóch 
kategorii: 

• I kategoria – wspomnienia z wakacji 

• II kategoria – rodzina, przyjaciele. 
Plakaty promujące zadanie zawieszono w gablotach informacyjnych znajdujących się na 
czeladzkich przystankach autobusowych, pozostałe plakaty wraz z ulotkami 
rozdystrybuowano do miejskich jednostek kulturalnych. Informacja o rozpoczęciu konkursu 
zamieszczona została również w gazecie lokalnej „Echo Czeladzi” (wydanie kwietniowe), 
na stronie internetowej www.wsparcieczeladz.pl, jak również na Facebooku 
Stowarzyszenia.  W lipcu 2018 r. został nakręcony spot reklamowy zachęcający seniorów 
do głosowania, który został zamieszczony na stronie www.wsparcieczeladz.pl oraz na 
facebooku Stowarzyszenia.  
Czeladzcy seniorzy w terminie od 1 kwietnia do 20 czerwca 2018 r. mieli możliwość 
przesyłania zdjęć w dwóch kategoriach. W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 
18 zdjęć. Po weryfikacji zdjęć przygotowano karty do głosowania. Na karcie zamieszczono 
numer zdjęcia i jego tytuł. Karty do głosowania można było wypełnić i wrzucić do urny, 

http://www.wsparcieczeladz.pl/
http://www.wsparcieczeladz.pl/


przygotowanej w Urzędzie Miasta Czeladź, gdzie na barierkach przed Urzędem Miasta 
w terminie głosowania zawieszono plansze ekspozycyjne ze zdjęciami biorącymi udział 
w konkursie. Finał Konkursu odbył się w Kopalni Kultury w Czeladzi w 26 października 
2018 r. Podczas Finału zwycięzcy obu kategorii otrzymali: nagrody, szklane statuetki, 
dyplomy.  
Zwycięzcami w Konkursie zostali: 
w kategorii I – wspomnienia z wakacji  

• 1 miejsce zajęła  autorka zdjęcia pt.: „W poszukiwaniu swojego Tai Chi 
w kanadyjskich górach” - Genowefa Wysoczańska   

• 2 miejsce zajął autor zdjęcia pt.: „Wakacje z trabantem” - Bogumił Kwintal  

• 3 miejsce zajęła autorka zdjęcia pt.: „Witaminy” - Anna Jachimowicz 
w kategorii II – rodzina, przyjaciele 

• 1 miejsce zajęła autorka zdjęcia pt.: „Rodzinna przeprawa przez rzekę” - Jolanta 
Malinowska 

• 2 miejsce zajęła autorka zdjęcia pt.: „Osobisty bodyguard” - Krystyna Olejniczko 

• 3 miejsce zajęła autorka zdjęcia pt.: „Mój Ci On” - Halina Jeska 
Pozostali uczestnicy Konkursu fotograficznego otrzymali nagrody pocieszenia. 
W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące jakościowo rezultaty:  

• pobudzono wrażliwość artystyczną seniorów oraz zachęcano ich do 
zaprezentowania twórczości w dziedzinie fotografii seniorów związanej z życiem 
i środowiskiem osób starszych 

• dzięki zorganizowanej wystawie przed Urzędem Miasta Czeladź mieszkańcy 
Czeladzi mogli oglądać prezentowane zdjęcia  

• podczas finału udało zintegrowano środowiska seniorów, a także organizacji, 
instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi (w Finale 
uczestniczyło 250 osób) 

• rozwinęto wrażliwość artystyczną seniorów dzięki satysfakcji czerpanej z prezentacji 
własnej twórczości i nagradzania prac uznanych za najlepsze  

• dzięki realizacji zadania pobudzono osoby starsze do podejmowania działań 
twórczych np.: poprzez udział w organizowanych konkursach. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Opracowanie graficzne  
2. Druk  
3. Druk na płytach 3mm  
4. Zakup statuetek szklanych  
5. Kwiaty dla laureatów  
6. Kwiaty dla uczestników  
7. Nagrody dla laureatów  
8. Nagranie spotu reklamowego  
9. Nagrody pocieszenia  
10. Obsługę księgową.  
 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 75 000,00 zł na realizację zadania: Dzieci 
się liczą. 
W terminie od 28 czerwca do 21 grudnia 2018 r. realizowane było dla mieszkańców Czeladzi 
zadanie składające się z następujących działań:  

• Organizację alternatywnych form wsparcia środowiskowego. 
Zorganizowano jeden festyn (31.08.2018 r.), dwa happeningi (10.08.2018 r. oraz  
24.08.2018 r.) oraz Piknik Rodzinny (25.08.2018 r.). Inicjatywy te promowały treści projektu 
oraz treści profilaktyczne w środowisku lokalnym. W alternatywnych formach wsparcia 
środowiskowego uczestniczyło łącznie ponad 250 osób w tym dzieci i młodzież. Podczas 



spotkań na terenie miasta przeprowadzono m. in.: środowiskowe gry profilaktyczne oparte 
na metodyce „Krainy Świetlików”. Podczas festynu i happeningów dla uczestników został 
przygotowany poczęstunek. Mieszkańcy Czeladzi otrzymali materiały edukacyjne dot. 
profilaktyki i edukacji w zakresie zapobiegania zjawisku krzywdzenia dzieci. Ponadto został 
zlecony wydruk materiałów edukacyjnych, gier i kolorowanek.  

• Opracowanie narzędzi do poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci 
i młodzieży.  

Na podstawie metodyki „Krainy Świetlików” opracowano narzędzie wykorzystane do 
prowadzenia poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu w wyniku zagrożenia lub doświadczania 
przemocy. W ramach działania został zlecony wydruk materiałów dydaktycznych 
i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.  

• Wdrożenie metod poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci i młodzieży.  
W 30 godzinach poradnictwa wzięło udział ponad 15 dzieci i młodzieży. Poradnictwo miało 
na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności rozpoznawania własnych zasobów, 
a tym samym budowaniu na ich bazie możliwych, konstruktywnych rozwiązań oraz lepszym 
zrozumieniu znaczenia swojego potencjału. W pracy z dziećmi i młodzieżą zastosowane 
zostały metody poradnictwa dostosowane do specyfiki potrzeb młodych ludzi: praca 
metaforą i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.  

• Przygotowanie niezbędnych narzędzi do pracy profilaktycznej.  
W ramach tego działania opracowano model metodyczny sesji „Krainy Świetlików”, 
scenariusze poszczególnych zajęć, merytoryczny opis postaci „Krainy Świetlików” oraz 
bajek. Ponadto zostało zlecone opracowanie graficzne ulotek, plakatów, opracowanie 
graficzne kampanii, wydruk podręcznika „Kraina Świetlików”.  

• Przeszkolenie kadry przedszkolnej w zakresie prowadzenia zajęć.  
Przeprowadzono łącznie 30 godzin spotkań dla 10 nauczycieli przedszkolnych. Pracownicy 
przedszkoli zostali przeszkoleni merytorycznie w zakresie realizacji programu „Kraina 
Świetlików”. Nauczyciele otrzymali szczegółową instrukcję działania dla prowadzącego 
zajęcia oraz scenariusze kolejnych sesji pracy z dzieckiem i rodzicami. Zajęcia w głównej 
mierze miały na celu zwiększenie świadomości i gotowości do podjęcia interwencji przez 
osoby pracujące z dziećmi. Podczas spotkań uczestnicy mieli zapewniony suchy catering. 
W ramach działania został zlecony wydruk zaświadczeń oraz materiałów szkoleniowych.  

• Realizację działań profilaktycznych w przedszkolach.  
W ramach tego zadania nauczyciele przedszkolni przeprowadzili zajęcia profilaktyczne 
w ramach programu „Kraina Świetlików”. Działania profilaktyczne objęły ok. 150 dzieci 
z 7 czeladzkich przedszkoli. Program „Kraina Świetlików” składał się z 6 modułów 
tematycznych (potrzeba wsparcia; poczucie osamotnienia; poczucie bezradności; potrzeba 
miłości; poczucie odpowiedzialności; ujawnienie sekretu), które realizowane były 
w poszczególnych przedszkolach. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli w oparciu 
o scenariusz zajęć. Ważnym aspektem prowadzonych zajęć była możliwość korzystania 
przez specjalistów z wsparcia w formie superwizji. Poszczególne sesje zajęć były 
superwizowane przez ekspertów programu. Kadra przedszkolna skorzystała łącznie 
z 30 godzin superwizji. W ramach działania został zlecony wydruk materiałów edukacyjno-
profilaktycznych, zostały zakupione materiały plastyczne, kreatywne, szkatułki, kamienie itp. 
Dodatkowo metodą rękodzielniczą (szydełko) powstało 6 unikalnych postaci z Krainy 
Świetlików.  

• Realizację oferty dla rodziców.  
Cykl warsztatów obejmował 12 spotkań po 3 godziny zegarowe realizowanych w terminie  
od 17.09.2018 r. do 10.12.2018 r. Łącznie odbyło się 36 godzin warsztatów, w których 
uczestniczyło około 36 osób. Spotkania odbywały się w Pracowni Orange przy 
ul. Zwycięstwa 6. Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia: rodzina 
to drużyna – rodzina jako system, odkrywanie własnych kompetencji rodzicielskich, 



poczucie własnej wartości w rodzinie, potrafię kochać – potrafię być kochany, relacja 
z dzieckiem, rozwijanie w dziecku poczucia odpowiedzialności, akceptacja i rozumienie 
autonomii dziecka, co zrobić aby dziecko w swoich porażkach odkrywało swoje sukcesy, 
kiedy ja jestem ok, to ty też jesteś ok?, jak wyznaczać granice – o sposobach i technikach 
wychowawczych, emocjonalność dziecka – odczytywanie i regulacja emocji u dziecka, 
seksualność dziecka – proste rozmowy o trudnych sprawach. Podczas zajęć zapewniona 
była opieka nad dziećmi oraz poczęstunek kawowy.  
Dzięki realizacji powyższych działań osiągnięto cel główny, który polegał na 
zintensyfikowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci zagrożonych i dotkniętych przemocą 
poprzez wzmocnienie czynników ochronnych dzieci i redukowanie czynników ryzyka 
wystąpienia przemocy. Cel ten osiągnięto dzięki realizacji następujących celów 
szczegółowych:  

• wzrost efektywności w zakresie zapobiegania i wczesnej interwencji wobec 
przypadków przemocy wobec małych dzieci (4-6 lat) poprzez wdrożenie programu 
profilaktycznego w 7 czeladzkich przedszkolach;  

• zwiększenie dostępu do treści profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych 
przemocą poprzez organizację alternatywnych form wsparcia środowiskowego;  

• wzrost umiejętności budowania rozwiązań społecznych i zawodowych poprzez 
zastosowane metody poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci 
i młodzieży. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Organizację alternatywnych form wsparcia środowiskowego 
2. Opracowanie narzędzi do poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci 

i młodzieży 
3. Wdrożenie metod poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci i młodzieży 
4. Przygotowanie niezbędnych narzędzi do pracy profilaktycznej 
5. Przeszkolenie kadry przedszkolnej w zakresie prowadzenia zajęć 
6. Realizację działań profilaktycznych w przedszkolach 
7. Realizację oferty dla rodziców (wynagrodzenie trenera, opieka nad dziećmi, catering 

suchy, wydruk zaświadczeń itp.) 
8. Koordynację projektu 
9. Księgowość projektu 
10. Pomoc administracyjną. 

 
MAŁE GRANTY 

 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Wojska Polskiego 75/1 otrzymało dotację („małe granty”) 9 970,00 zł na realizację 
zadania: Gra terenowa „Graj – Zwiedzaj – Wygrywaj” II edycja. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu gry terenowej pt. „Graj- Zwiedzaj- Wygrywaj”. Celem 
organizacji gry było zapoznanie uczestników z ciekawymi miejscami w Czeladzi w tym: 
na Rynku w Czeladzi i okolicy. Gra łączyła w sobie elementy wiedzy historycznej, 
geograficznej, polonistycznej, a także historii sztuki. Celem zadania było również pokazanie 
alternatywnych metod spędzania wolnego czasu, integracja grup senioralnych z lokalnym 
środowiskiem z różnych miejsc w Czeladzi. Udział w grze pozwolił na identyfikację ze swoim 
miejscem zamieszkania i jego historią oraz zachęcił seniorów, ich rodziny i przyjaciół do 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Podczas pierwszego dnia gry tj. 29 września 2018 r. 
została uruchomiona dla uczestników kolejka turystyczna, której zadaniem było dowiezienie 
ich do najbardziej ciekawych miejsc w Czeladzi. W drugim tj. 30 września 2018 r. 
przeprowadzona została gra na terenie miasta Czeladzi. Rozpoczęła się ona 
od zarejestrowania wcześniej zgłoszonych drużyn. Na potrzeby gry utworzony został Punkt 
Startowy i Punkt Finałowy usytuowany w Parku Harcerskim Kamionka za Urzędem Miasta 



Czeladź. Do udziału w grze zgłosiło się 8 drużyn (tj. 40 osób). Weryfikacja i rejestracja 
drużyn odbyła się  w Punkcie Startowym w godz. od 15.45 do godz. 16.15. Każda drużyna 
w momencie potwierdzenia rejestracji otrzymała: kartę do gry opracowaną na jej potrzeby, 
plecak z mapą terenu, latarką, kamizelki odblaskowe i wodę mineralną. Gra rozpoczęła się 
o godz. 16.30, a jej zakończenie miało miejsce o godz. 19:00. Zadaniem uczestników gry 
było dotarcie do 21 przygotowanych na terenie miasta Czeladzi punktów informacyjnych 
 i  odszukanie odpowiedzi, zapisując je w  karcie do gry. W Punkcie Finałowym – Park 
Harcerski Kamionka - dla wszystkich uczestników przygotowano posiłek w formie 
grillowanej kiełbasy oraz kawą i herbatą. Atrakcją zakończenia gry był, przygotowany na tę 
okazję, spektakl pt. „Ukryte” teatru HoM.  
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Zakup plecaków z nadrukiem logo drużyny 

2. Usługę cateringową – grill 
3. Zakup smyczy z logo 
4. Opracowanie graficzne (plakat, baner www, mapa, dyplomy, plansze informacyjne) 
5. Zakup wody mineralnej 
6. Zakup worków z linką 

7. Druk mapek i plakatów, plansz informacyjnych 
8. Zakup tuszy do drukarki 
9. Zakup kompletu pucharów 

10. Zakup upominków dla zwycięskich drużyn 

11. Zakup artykułów spożywczych 
12. Zakup naczyń jednorazowych 
13. Zakup wlepek na medale 
14. Opiekę medyczną 
15. Wynajęcie kolejki turystycznej 
16. Wynajęcie transportu 
17. Opłatę ZAIKS. 
 
III. Edukacja, oświata i wychowanie 

Kwota w budżecie Miasta Czeladź w roku 2018 na realizację zadania publicznego 
pt. Edukacja, oświata i wychowanie wynosiła 20 000,00 zł. 
 

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

14 200,00 zł na realizację zadania: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i ich 
rodzicom w procesie edukacji i wychowania.  

2. Stowarzyszenie Czeladź Jest Fajna dotacja w wysokości 3 736,00 zł na realizację 
zadania: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej dla uczniów czeladzkich szkół gimnazjalnych.  

 
OTWARTY KONKURS OFERT 

 
Stowarzyszenie Czeladź Jest Fajna z siedzibą w Czeladzi przy ul. Waryńskiego 26/3 
przyznano dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 736,00 zł na realizację zadania: 
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej dla uczniów czeladzkich szkół gimnazjalnych. 
Stowarzyszenie złożyło rezygnację z realizacji zadania. 
 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi 
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 14 200,00 zł 
na realizację zadania: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i ich rodzicom 
w procesie edukacji i wychowania. 
 



Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
1. wzrosła umiejętność wychowawcza oraz wiedza rodzicielska dot. prawidłowości 

rozwojowych dzieci i sposobów właściwej stymulacji zdolności poznawczych, metod 
motywowania i organizowania procesów uczenia się u dzieci. W trakcie realizacji 
zadania odbyły się 44 konsultacje psychologiczne dla 35 rodziców, łącznie 90 godzin 
wsparcia dla rodziców 

2. rozpoznano przyczyny trudności szkolnych u 25 dzieci, łącznie w roku 2018 
przeprowadzono: 

• 20 godzin diagnozy pedagogicznej – 10 dzieci 

• 30 godzin diagnozy psychologicznej – 14 dzieci 

• 10 godzin diagnozy logopedycznej – 9 dzieci 
3. na podstawie diagnozy zrealizowano następujące formy pomocy: 

• 40 godzin terapii psychopedagogicznej indywidualnej – objęto systemową 
pomocą 9 dzieci 

• 30 godzin terapii logopedycznej – objęto pomocą 8 dzieci, 

• po każdym spotkaniu z dzieckiem  ukierunkowywano rodziców w pracy 
z dzieckiem w domu 

4. wzrosły zdolności poznawcze, nastąpiła poprawa funkcjonowania uczniów, 
korzystających z terapii psychopedagogicznej i logopedycznej (terapia ma charakter 
cykliczny). 

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 pedagogicznego (terapia psychopedagogiczna) 
6. Wynagrodzenie terapeuty - neurologopeda (terapia logopedyczna indywidualna) 
7. Księgowość. 

 
IV. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Kwota w budżecie Miasta Czeladź roku 2018 na realizację zadania publicznego 
pt. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiła 65 000,00 zł. 
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 
1. Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego dotacja w wysokości 

2 000,00 zł na realizację zadania: III Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki „ART 
PASSION” 

2. Towarzystwo Powszechne Czeladź dotacja w wysokości 15 006,00 zł na realizację 
zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz Masz 

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 
dotacja w wysokości 6 330,00 zł na realizację zadania: Działalność zespołu muzyczno - 
wokalnego „Orfeusz” 

4. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej dotacja w wysokości 30 840,00 zł na realizację zadania: Organizacja 
koncertów Górniczej Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu mażoretek 

5. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi dotacja w wysokości 3 000,00 zł na realizację 
zadania: Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie” nr 22 

 
DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW: 
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA mały grant 

w wysokości 4 700,00 zł na realizację zadania: Podsumowanie Czeladzkich Spotkań 
Plenerowych Osób Niepełnosprawnych - Kurs Radosnego Malowania z „Familią” 



OTWARTY KONKURS OFERT 

 
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z siedzibą w Będzinie przy 
ul. Małachowskiego 29 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 
2 000,00 zł na realizację zadania: III Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki „ART 
PASSION”. 
Celem głównym zadania była organizacja Festiwalu pt. „Art Passion Festival” jako 
III Zagłębiowskiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki.  
Zadanie adresowane było do wszystkich twórców z kraju i zagranicy. Miało charakter 
otwarty, a tematyka prac była dowolna – jednakże, przy założeniu, że mieści się w jednej 
z czterech dziedzin sztuki: malarstwo, rzeźba, fotografia artystyczna, haft artystyczny. 
Realizacja projektu odbyła się w trzech etapach: 

• pierwszy – prace przygotowawcze związane z realizacja Festiwalu, prace 
koncepcyjne, rozmowy z artystami, partnerami i współorganizatorami festiwali, 
finalizacja pozyskiwania środków na realizację zadania  

• drugi – nadsyłanie prac z wypełnioną kartą zgłoszeniową, która była do pobrania 
ze strony internetowej z pełnym opisem (autor, tytuł, wymiary, technika, rok 
powstania, szacowana wycena dzieła). Komisja powołana przez organizatora przy 
współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach dokonała wyboru prac 
do nagród. Nagrodą były puchary włodarzy czterech miast Zagłębia: Sosnowca, 
Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi.  

• trzeci – organizacja wydarzeń głównych i towarzyszących Art  Passion Festivalowi. 
Aranżacja wystawy w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.  

Uroczyste otwarcie festiwalu nastąpiło 14 czerwca 2018 r., na które przybyli zaproszeni 
goście, artyści, przedstawiciele miast, powiatów i gmin oraz instytucji współpracujących 
ze Stowarzyszeniem. Dzień otwarcia Art Passion Festival był Dniem Zagłębiowskim. 
Towarzyszyły mu występy regionalnych zespołów artystycznych oraz młodzieżowych 
ze szkół muzycznych i liceów zagłębiowskich, a także degustacja potraw regionalnych 
przygotowanych przez KGW Powiatu Będzińskiego.  
Od 29 czerwca do 30 sierpnia 2018 r. dzieła artystów prezentowane były na wystawie 
w Muzeum Saturn w Czeladzi, co umożliwiło  mieszkańcom zapoznanie się ze sztuką poza 
wszelkimi barierami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi. Dodatkowym elementem 
Art Passion Festival był opracowany i wydany katalog festiwalowy, w którym zamieszczono 
dzieła wybrane przez komisję. Opracowania tekstowe dostępne były w dwóch wersjach: 
polskiej i angielskiej.  
W Festiwalu wzięło udział ok. 100 artystów oraz ok. 1000 osób odwiedzających wystawy. 
Dzięki realizacji zadania: 

• stworzono społeczność wokół instytucji – stowarzyszenia (pełniącego rolę 
organizatora festiwalu i inspiratora życia kulturalnego w regionie) oraz instytucji 
kultury (miejsc na co dzień utożsamianych z udziałem w szeroko pojętej kulturze) 

• rozpropagowano sztukę jako środek wyrazu powalającego na przekazywanie 
artystycznej wizji świata jako szacunku dla innych, skierowanej do odbiorców 
o różnym światopoglądzie 

• wykreowano cykliczny festiwal realizowany poza największymi centrami kulturalnymi, 
pozwalający na wypracowanie oryginalnej formuły uczestnictwa w kulturze 

• Art Passion Festival  był szeroko rozumianą prezentacją dorobku artystycznego 
twórców z całego kraju oraz zagranicy, szczególnie miast i regionów partnerskich 
Zagłębia 

• umożliwiono wymianę doświadczeń i pomysłów artystycznych, w tym również idei 
integracji europejskiej, tożsamości lokalnej i wielokulturowości w sztuce 

• stworzono stałą zagłębiowską przestrzeń do konfrontacji sztuki artystów krajowych 
i zagranicznych zdefiniowanej w kategoriach festiwalowych.  



Dotację celową przeznaczono na: 
1. Druk katalogu  
2. Nagrody  
3. Transport. 

 
Towarzystwo Powszechne Czeladź z siedzibą w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 47 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 15 006,00 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 26 lutego do 13 czerwca 2018 r. (razem 153 
godziny) oraz od 3 października do 19 grudnia 2018 r. (razem 128 godzin). W zajęciach 
uczestniczyło 78 tancerzy i tancerek. 
2.Wyjazdy na Festiwale Taneczne 

W roku 2018 zespół uczestniczył w kilku Festiwalach: 

• XX Wojewódzkie Prezentacje Dzieci i młodzieży w Gliwicach 

• Wojewódzki festiwal taneczny w Wojkowicach 

• Ogólnopolski Festiwal tańca w Andrychowie 

• Koncert w GSW Elektrownia podczas „Industriady” 

• Koncert podczas Festynu Szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi 

• Lekcje otwarte dla rodziców 

• Ogólnopolski Festiwal tańca im. A. Marka w Lublińcu  
3. Zorganizowanie Uroczystego Koncertu 

13 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi zorganizowano koncert z okazji 
zakończenia Roku Szkolnego. Występ połączono z rozdaniem dyplomów dla wszystkich 
tancerzy za całoroczną pracę w zespole.  
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Prowadzenie zajęć tanecznych – wynagrodzenie instruktora  
2. Transport  
3. Kostiumy  
4. Księgowość.  
 
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 6 330,00 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 walny oraz popularyzując amatorską twórczość artystyczną.  
W roku 2018 zorganizowano następujące koncerty: 

• występ z okazji Dnia Kobiet – marzec 2018 r. 

• występ z okazji Dnia Matki – maj 2018 r. 

• występ z okazji święta Seniorów – maj 2018 r.  

• występ z okazji Dni Seniora – wrzesień 2018 r. 

• występ z okazji  Dnia Niepodległości – listopad 2018 r. 

• Boże Narodzenie kolędy i Pastorałki – grudzień 2018 r. 



Zespół składał się z 19 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.  
 
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 30 840,00 zł na realizację zadania: Organizacja koncertów Górniczej 
Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu mażoretek.  
Realizacja zadania dotyczyła zorganizowania 4 koncertów Górniczej Orkiestry Dętej na 
terenie miasta Czeladź oraz stworzenia grupy mażoretek, które występowały wraz 
z orkiestrą podczas koncertów.  
W roku 2018 zapewniono organizację: 

• koncertu z okazji Święta Narodowego 3 maja 

• koncertu z okazji otwarcia boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Czeladzi 

• koncertu z okazji Święta Narodowego 11 listopada 

• koncert z okazji Barbórki 2018 
Spotkania treningowe grupy mażoretek odbywały się 2 razy w tygodniu. Zajęcia te 
prowadziła wykwalifikowana instruktorka. Powstały dwie grupy po 15 dziewcząt każda. 
W roku 2018 zrealizowano łącznie 60 godzin zajęć treningowych.  
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• wspierano amatorski ruch artystyczny 

• upowszechniano kulturę muzyczną wśród społeczeństwa i uczniów SP 5 

• stworzono miejsce do rozwijania zainteresowań muzycznych młodzieży  

• dbano o ciągłość historyczną i kulturową Miasta Czeladź poprzez kultywowanie 
tradycyjnych dla regionu form wypowiedzi artystycznej. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia  
2. Zakup strojów do tańca  
3. Zakup spódniczek do tańca  
4. Zakup batonów dla mażoretek  
5. Zakup pom-ponów dla mażoretek  
6. Zakup kozaczków dla mażoretek  
7. Zakup baletek treningowych  
8. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji 3 maja  
9. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji 11 listopada  
10. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji otwarcia boisk przy SP5 w Czeladzi  
11. Wynagrodzenie dla orkiestry za koncert z okazji Barbórki  
12. Transport orkiestry podczas koncertu Barbórkowego.  
 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi przy ul. Katowickiej 42 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania: 
Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie” nr 22. 
Zadanie miało na celu popularyzację wiedzy o Czeladzi: o jej przeszłości i dniu dzisiejszym, 



o ludziach ważnych dla przeszłości miasta i jego rozwoju, o publikacjach poświęconych 
naszemu miastu – publikacjach książkowych i filatelistycznych. 22 numer „Zeszytów 
Czeladzkich” o objętości 136 stron z ilustracjami wydano w nakładzie 300 egzemplarzy. 
Publikacja została przekazana bezpłatnie wszystkim uczestnikom spotkania promocyjnego 
oraz uczestnikom spotkania z okazji jubileuszu 35.lecia Stowarzyszenia Miłośników 
Czeladzi. Ponadto Zeszyty przekazano autorom tekstów, bohaterom artykułów, placówkom 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, czeladzkim bibliotekom szkolnym, Muzeum 
Saturn w Czeladzi, Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miejskiemu 
w Sosnowcu, Muzeum Zagłębia w Będzinie, bibliotekom publicznym Zagłębia 
Dąbrowskiego, zagłębiowskim organizacjom pozarządowym, które zajmują się 
regionalizmem, parafii pw. Św. Stanisława BM w Czeladzi oraz jako egzemplarze 
obowiązkowe Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie 
i Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Kilkanaście egzemplarzy przekazano regionalistom 
z całej polski podczas XI Kongresu Regionalnego Towarzystw kultury, który odbył się 
w dniach 23-25 września 2018 r. w Legnicy. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. druk „Zeszytu Czeladzkiego” nr 22. 
 

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 4 700,00 zł na realizację zadania: Podsumowanie Czeladzkich Spotkań 
Plenerowych Osób Niepełnosprawnych - Kurs Radosnego Malowania z „Familią”. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu uroczystego podsumowania Czeladzkich Plenerów 
Osób Niepełnosprawnych na niwie kultury – promowano działalność artystyczną osób 
niepełnosprawnych (głównie niepełnosprawność intelektualną). W ramach tej działalności 
Stowarzyszenie w latach poprzednich zorganizowało 7 edycji Czeladzkich Spotkań 
Plenerowych Osób Niepełnosprawnych oraz 2 edycje Kursu Radosnego Malowania. 
Wydarzenie pt. Podsumowanie Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób 
Niepełnosprawnych odbyło się w Kopalni Kultury w Czeladzi dnia 19 października 2018 r., 
w którym udział wzięło około 150 osób. W ramach zadania wydano katalog z pracami 
powstałymi w czasie Kursu Radosnego Malowania oraz kalendarz na rok 2019, w którym 
również znalazły się zdjęcia prac z warsztatów. Każdy uczestnik Konkursu Radosnego 
Malowania otrzymał drobny upominek (kubek z nadrukiem z wykorzystaniem jednej z prac 
jako motywu zdobienia). Podczas części oficjalnej został uhonorowany upominkiem 
(komplet farb i pędzli) p. Krzysztof Zięcik – pomysłodawca i instruktor Kursu Radosnego 
Malowania. 
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• podniesiono poziom wiedzy uczestników zadania o możliwościach rozwoju 
osobistego osób niepełnosprawnych  

• propagowano kulturę i sztukę jako element poznawczy i rozwijający zainteresowania 

• wzrosło poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych - uczestników zadania 
poprzez możliwość wyrażenia emocji w atrakcyjny dla społeczności sposób  

• nastąpiła zmiana w postrzeganiu uczestniczących w projekcie osób 
niepełnosprawnych przez lokalne społeczeństwo oraz wyraźny wzrost sympatii do 
środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie 

• zwiększono motywację środowiska osób niepełnosprawnych do aktywności, 
większego udziału w życiu kulturalnym co w rezultacie powoduje przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu tej grupy osób 

• zwiększono motywację środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu 
kulturalnym 



• propagowano kulturowe walory miasta Czeladzi (najczęstszy temat prac 
plastycznych wykonywanych przez uczestników zadania). 

Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Koszt wydania katalogu 
2. Koszt wydania kalendarza 
3. Koszt upominków 
4. Poczęstunek.  
 

V. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Kwota w budżecie Miasta Czeladź roku 2018 na realizację zadania publicznego 
pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wynosiła 443 000,00 zł. 
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT: 
1. Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości 111 600,00 zł na realizację zadania: 

Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce nożnej oraz 
propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia 

2. Stowarzyszenie Czeladź Biega dotacja w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania: 
Pierwszy Bieg Uliczny w Czeladzi: impreza sportowo-rekreacyjna  

3. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 95 620,00 zł na realizację 
zadania: Sportowa Czeladź 

4. Centrum Sportu i Rekreacji AGASTU dotacja w wysokości 3 000,00 zł na realizację 
zadania: Kickboxing i sport z AGATSU 

5. Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości  71 696,00 zł na realizację zadania: 
Usportowienie dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników 
do rywalizacji sportowej 

6. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 39 350,00 zł na realizację 
zadania: Wspieranie sportu seniorskiego 

7. Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości 86 400,00 zł na realizację zadania: 
Stypendia sportowe dla zawodników IV ligi piłki nożnej 

 
DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW: 
1. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 4 700,00 zł na realizację zadania: 

8 Turniej Gwiazdkowy  
2. Miejski Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 7 550,00 zł na realizację 

zadania: Festiwal Siatkówki i Basket CUP 

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA 2 976,00 zł Trasami 
Dolnego Śląska 

4. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 3 600,00 zł na realizację zadania: 
Czeladzki Dzień Matki oraz Dzień Dziecka 

5. Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU mały grant w wysokości 2 575,00 zł na realizację 
zadania: Letnia Akademia Sportu – obóz rekreacyjno-sportowy 

6. Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 2 900,00 zł na realizację zadania: 
I Piłkarski Memoriał imienia Józefa Pawełczyka 

7. Miejski Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 7 950,00 zł 
na realizację zadania: Trenowanie i rozgrywki ligowe juniorów starszych w lidze 
wojewódzkiej 

8. Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU mały grant w wysokości 2 400,00 zł na realizację 
zadania: Śląska Liga Kickboxingu - zawody 

 
 
 
 



OTWARTY KONKURS OFERT 
 

Klub Sportowy Górnik Piaski z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 111 600,00 zł na realizację zadania: Szkolenie 
piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce nożnej oraz propagowanie 
aktywnego i zdrowego trybu życia. 
Głównym celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych z naciskiem na piłkę nożną. Zadanie polegało na prowadzeniu 
treningów, organizacji imprez i turniejów sportowych. 
Klub zrealizował swoje cele osiągając następujące rezultaty: 

• poprawiano umiejętności zawodników i przygotowywano ich do rywalizacji sportowej 
(regularne treningi) 

• rozwijano klub poprzez zwiększenie ilości zawodników (pozyskanie nowych 
zawodników) 

• promowano Miasto Czeladź 

• integrowano środowisko lokalne 

• promowano sport i kulturę fizyczną 

• propagowano aktywne sposoby spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia 

• podnoszono poziom wyszkolenia sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
(Szkolenie i udział w seminariach trenerów) 

• kształtowano dobre postawy i cechy tj. obowiązkowość, odpowiedzialność, 
wytrwałość, życzliwość, godność i honor 

• stworzono możliwości dla dzieci i młodzieży dowartościowania się i samorealizacji 
oraz spełnienia marzeń związanych z sukcesami sportowymi. 

Klub Sportowy Górnik Piaski w roku 2018 prowadził następujące grupy:  

• drużyna seniorów  

• drużyna młodzików  

• drużyna orlików  

• drużyna żaków  
Wszystkie drużyny piłkarskie odbywały regularne treningi – seniorzy 4 razy w tygodniu, 
pozostałe grupy 3 razy w tygodniu. Treningi odbywały się na kompleksie boisk sportowych 
MOSiR Czeladź, a w okresie zimowym na hali MOSiR oraz salach gimnastycznych Szkoły 
Podstawowej Nr 7 w Czeladzi oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Czeladzi. 
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 piłek  
9. Zakup napoi  
10. Usługę transportową  
11. Zakup sprayów  
12. Zakup plastrów  
13. Zakup proszku do prania  
14. Księgowość. 
 

 
 
 



Stowarzyszenie Czeladź Biega z siedzibą w Czeladzi przy ul. Legionów 10a/16 przyznano 
dotację z budżetu Miasta Czeladź 3 000,00 zł na realizację zadania: Pierwszy Bieg Uliczny 
w Czeladzi: impreza sportowo-rekreacyjna. 
Stowarzyszenie złożyło rezygnację z realizacji zadania. 
 

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 95 620,00 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. 62 osób tj.: 

• 15 osób uczestniczyło w treningach III ligi koszykówki,  

• 15 osób  uczestniczyło w treningach juniorów starszych koszykówki,  

• 12 osób uczestniczyło treningach kadetów,  

• 10 osób w treningach  tenisa stołowego,  

• 10 osób w treningach siatkówki – kadetki. 
W rozgrywkach ligowych udział wzięło  ok. 174  zawodników w 3 dyscyplinach sportowych, 
14 drużyn w następujących kategoriach:  

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

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

• 1 grupa tenisa stołowego – liga okręgowa. 
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. Delegacja sędziowskie 
7. Zakup wody mineralnej 
8. Transport 
9. Wydruk plakatów 
10. Zakup medali 
11. Zatrudnienie obsługi administracyjnej 
12. Zatrudnienie księgowej. 
 

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania: 
Kickboxing i sport z 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 sekcji kickboxing Czeladź trenowało ponad 50ciu Adeptów, z czego 40 osób to 



mieszkańcy Czeladzi. Zajęcia w Czeladzkiej sekcji bickboxingu prowadzone były przez 
wykwalifikowanego trenera. 
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• podniesiono kondycję fizyczną i samoocenę uczestników zajęć 

• przełamywano bariery w kontaktach z równieśnikami 

• integrowano lokalne środowisko,  grupę oraz rozwijano uczucie współtworzenia 

• poznawano siebie i innych 

• poznawano różne form zabawy 

• zaspokajano potrzeby bezpieczeństwa, samoakceptacji, kontaktów społecznych 

• nauczano odpoczynku w sposób zdrowy i aktywny 

• trenowano kickboxing 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Zakup koszulek treningowych 
2. Zakup ochraniaczy. 
 
Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowej 2 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 71 696,00 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 2018 Klub posiadał następujące grupy: 

• seniorzy  
• trampkarze młodsi  
• młodziki młodsze  
• żaki  
• orliki  
• skrzaty zielone   
• skrzaty czerwone  
• maluchy białe  
• maluchy  niebieskie  
• krasnale  

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. 
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• podniesiono sprawność fizyczną zawodników  

• przystąpiono do rozgrywek ligowych 

• zawodnicy zwiększyli swoje umiejętności współdziałania w grupie i przynależności 
do grupy - integracja zawodników dzięki organizowanym sparingom i turniejom 

• godnie reprezentowano Klub i Miasto Czeladź w rozgrywkach ligowych 

• rozpowszechniano kulturę fizyczną i sport – poprzez nabory do grup młodzieżowych 

• propagowano sportowy i prozdrowotny styl życia – poprzez treningi, sparingi, mecze 
ligowe, turnieje oraz nabory. 

Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wynagrodzenia dla trenerów 
2. Ubezpieczenie zawodników  
3. Opłaty sędziowskie (mecze ligowe)  



4. Opłaty startowe i regulaminowe  
5. Zakup wody mineralnej  
6. Transport  
7. Badania lekarskie  
8. Księgowość  
9. Obsługę administracyjną  
10. Zakup środków czystości. 
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 39 350,00 zł na realizację zadania: 
Wspieranie sportu seniorskiego. 
W ramach tego działania wypłacono stypendia sportowe dla:  

• 11 zawodników III ligi koszykówki mężczyzn w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2018 r.  

• 10 zawodników III ligi koszykówki mężczyzn w okresie od 1 do 30 września 2018 r.  

• 12  zawodników III ligi koszykówki mężczyzn w okresie od 1 października 
do 21 grudnia 2018 r.  

• 5 zawodników IV ligi tenisa stołowego w okresie od  1 kwietnia do 30 czerwca 
2018 r. i od 1 września do 21 września 2018 r. 

Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• rozwój sportu wyczynowego na najwyższym poziomie 

• zrealizowano cele sportowe Klubu tj. osiąganie jak najwyższych lokat 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Stypendium sportowe dla zawodników III ligi koszykówki 
2. Stypendium sportowe dla zawodników IV ligi tenisa stołowego 

3. Obsługę administracyjną 

4. Obsługę księgową. 
 
Klub Sportowy Górnik Piaski z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 86 400,00 zł na realizację zadania: Stypendia 
sportowe dla zawodników IV ligi piłki nożnej. 
Zadanie polegało na wspieraniu przyznaniu członkom Klubu Sportowego Górnik Piaski, 
którzy grali w IV lidze piłki nożnej na podstawie posiadanych licencji sportowych stypendiów 
sportowych. 
Dzięki realizacji zadania: 

• umożliwiono zawodnikom rozwój sportowy poprzez możliwość zakupu 
odpowiedniego sprzętu. 

• upowszechniano piłkę nożną poprzez systematyczne treningi, pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów  

• przygotowano do rywalizacji sportowej. 
Dotację celową przeznaczono na: 
1. Wypłatę stypendiów sportowych 

2. Wynagrodzenie – księgowość 
3. Wynagrodzenie – administracja. 
 

MAŁE GRANTY 
 
Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał dotację 
(„mały grant”) w wysokości 4 700,00 zł na realizację zadania: 8 Turniej Gwiazdkowy. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu 20 stycznia 2018 r. imprezy pt. 8 Turniej Gwiazdkowy.  
Impreza odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 
w godzinach od 10.00 do 17.00. Turniej miał charakter otwarty i był zorganizowany dla 



wszystkich chcących w nim wziąć udział. W imprezie udział wzięło 8 drużyn amatorskich, 
które rywalizowały ze sobą w piłce nożnej halowej. Zawodnicy uczestniczący w turnieju mieli 
zapewniony ciepły posiłek oraz otrzymali puchary, statuetki, dyplomy, medale, nagrody oraz 
gadżety klubowe. Podczas imprezy organizowano różne konkursy, występy artystyczne 
i zabawy sportowe, których uczestnicy dostali nagrody i gadżety klubowe. W przerwie  
odbyła się licytacja gadżetów, gdzie cały dochód został przekazany na pomoc dwóm 
dzieciom, które wymagają rehabilitacji ze względu na swoją niepełnosprawność (zbiórka 
publiczna).  Oprócz rywalizacji w piłkę nożną halową podczas imprezy zorganizowany został 
mecz pokazowy, w którym wystąpiły drużyny - „All Stars CKS Czeladź”, w której składzie 
byli oldboje CKS i  Burmistrz Miasta Wojkowic oraz drużyna „Bożydar Iwanow Presents 
Godgift's Nites”, gdzie reprezentowali ją znani sportowcy i prezenterzy telewizyjni. 
Cała impreza była turniejem charytatywnym pod patronatem Burmistrza Miasta Czeladź 
Zbigniewa Szaleńca oraz Burmistrza Wojkowic Tomasza Szczerby. W imprezie uczestniczyli 
mieszkańcy Czeladzi oraz osoby z miast ościennych (ok. 500 osób).  
Podczas 8 Turnieju Gwiazdkowego integrowano środowisko lokalne poprzez wspólną 
zabawę i rozpowszechniano kulturę fizyczną. Dzięki tej imprezie mieszkańcy Czeladzi 
spędzili swój wolny czas aktywnie i atrakcyjnie ale również pomogli osobom potrzebującym. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Sędziów 

2. Zakup artykułów spożywczych – gastronomia 
3. Konferansjera  
4. Zakup pucharów, medali, statuetek i dyplomów  
5. Zakup nagród, gadżetów klubowych, papieru do podziękowań, antyram. 
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację („mały grant”) w wysokości 7 550,00 zł na realizację zadania: Festiwal Siatkówki 
i Basket CUP. 
Celem głównym zadania było propagowanie idei uprawiania sportu wśród młodzieży, 
popularyzacja koszykówki i siatkówki, organizacja czasu wolnego oraz promowanie 
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego. W ramach realizacji zadania  
zorganizowano 2 wydarzenia sportowe. Pierwsze wydarzenie to Festiwal Siatkówki 
Dziewcząt – Czeladź 2018. Była to  impreza cykliczna.  W  2018 r. odbyła się 11 edycja 
festiwalu. Była  to impreza o zasięgu ogólnopolskim. Udział w imprezie wzięło ok. 250 
zawodniczek siatkówki  z województwa śląskiego i  małopolskiego. Impreza odbyła się 
26, 27 i 28 marca 2018 r. Dziewczęta rywalizowały w następujących kategoriach „dwójki”, 
„trójki” i „czwórki”. W pierwszym dniu zmagań nie do pokonania okazały się zespoły 
z Jastrzębia i Niepołomic. Drugiego dnia  dziewczęta  z Czeladzi reprezentujące Miejski 
Czeladzki Klub Sportowy wywalczyły brązowy medal i uplasowały się tuż za drużynami 
z Zawiercia i Wodzisławia.  Trzeciego dnia siatkarki zagrały bardzo dobrze i pokonały 
między innymi drużyny z Tychów i Mikołowa. Zajęły II miejsce tuż za Krakowem. 
Uczestniczące w Festiwalu Siatkówki Dziewcząt zawodniczki w  kategorii: dwójki, trójki, 
czwórki za miejsca I-III zostały nagrodzone medalami i  pucharami, a  wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy. 
Drugie wydarzenie sportowe to Basket Cup, który odbył się w maju 2018 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 9, 10, 12 i 14 maja 
2018 r. 9  maja odbył się pierwszy turniej koszykówki Basket Cup 2018, w którym 
uczestniczyli zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi. Koszykarze z klas sportowych zajęli 
pierwsze miejsce wygrywając dwa spotkania z Pogonią Rudą Śląską i z MKS Dąbrowa 
Górnicza.  
 



Wyniki  spotkań: 
1 - Czeladź – Dąbrowa Górnicza: 58-45 
2 - Dąbrowa Górnicza - Ruda Śląska: 39-53 
3 - Czeladź - Ruda Śląska: 77-28 

10  maja   2019  r.  w  drugim  dniu  turnieju  udział wzięły drużyny z rocznika 2007. Turniej 
rozegrany został  systemem każdy z każdym. Kolejność końcowa: 

1. MKS Dąbrowa Górnicza  
2. UKS MOS Katowice  
3. MCKS Czeladź  

12 maja 2018 r. w hali MOSiR w Czeladzi odbył się Basket Piknik dla uczniów klas 
sportowych oraz zawodników MCKS Czeladź. Zawodnicy  mogli uczestniczyć w konkursach 
i zabawach koszykarskich, w meczach z zawodnikami III ligi MCKS Czeladź. Podczas 
trwania pikniku przeprowadzone zostały  konkursy: rzutu do kosza, rzutu za 3 pkt, wsady 
do kosza, konkursy sprawnościowe i kozłowania. Ogółem w Pikniku Koszykarskim udział 
wzięło: ok. 150 zawodników, trenerzy drużyn, osoby towarzyszące, rodzice i zaproszeni 
goście. 14 maja 2018 r. odbył się ostatni turniej z cyklu BASKET CUP. Tym razem 
do rywalizacji przystąpili kadeci z Czeladzi, Katowic, Rudy Śląskiej oraz Jaworzna. Bardzo 
dobrze spisali się koszykarze MCKS Czeladź, którzy wygrywając dwa spotkania zajęli 
I pierwsze miejsce.  
Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce – MCKS Czeladź 
II miejsce – KS Pogoń Ruda Śląska 
III miejsce – UKS Junior Basket Katowice 
IV miejsce– MCKiS Jaworzno 

W  tym  samy  dniu  po południu do rywalizacji stanęły drużyny z klas II gimnazjum. Turniej 
rozegrany został  systemem każdy z każdym. Kolejność końcowa: 

1. GTK Gliwice 
2. US SP 27 Katowice 
3. MCKS Czeladź  

Zawodnicy biorący udział w Basket CUP za miejsca I-III  nagrodzeni zostali medalami, 
drużyny otrzymały  puchary i dyplomy. Ponadto  w turnieju koszykówki przyznane zostały 
indywidualne statuetki: dla najlepszego zawodnika turnieju i najlepszego obrońcy turnieju 
w każdej kategorii.  
Dla wszystkich uczestników turniejów Basket CUP oraz osób zaproszonych, trenerów 
 i osób obsługujących zadanie zakupione zostały słodkie bułki  i woda mineralna, dla 
uczestników Pikniku Koszykarskiego zorganizowano grilla.  
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. Upominki  
6. Bułki słodkie  
7. Zabezpieczenie medyczne  
8. Koszulki z logo Klubu oraz logo Miasta Czeladź  
9. Artykuły spożywcze  
10. Wodę mineralną.  

 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA z siedzibą w Czeladzi 
przy ul. Sikorskiego 5 otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości 2 976,00 zł na realizację 
zadania: Trasami Dolnego Śląska. 



W terminie od 8 do 10 czerwca 2018 r. zorganizowano wycieczkę dla osób 
niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami należącymi do Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „FAMILIA”. W wycieczce wzięło udział 50 osób. W programie wycieczki 
grupa zwiedziła m.in. Kościół Pokoju w Świdnicy, Sanktuarium w Krzeszowie, Twierdzę 
w Kłodzku oraz pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowskim. Poza zwiedzaniem 
Dolnego Śląska zorganizowano dla uczestników wycieczki kurs prawidłowego chodzenia 
z kijkami „nordic walking”. Zajęcia sportowe były prowadzone pod okiem emerytowanej 
absolwentki AWF, która jest członkiem Stowarzyszenia.  
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

• zwiększono poziom wiedzy uczestników zadania o pozytywny wpływ kultury fizycznej 
na ogólny stan zdrowia 

• zaznajomiono uczestników wycieczki z prawidłową techniką chodzenia kijkami 
„nordic walking” 

• przekazano wiedzę o dziedzictwie narodowym w zwiedzanych miejscach w sposób 
skuteczny i dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

• pogłębiono zainteresowania techniką „nordic walking” jako metodą polepszenia 
swojego stanu zdrowia 

• wzrosła samodzielność osób niepełnosprawnych – uczestników wycieczki. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Koszt transportu  
2. Zakup sprzętu sportowego: kijki do nording walking  
3. Ubezpieczenie. 
 
Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał dotację 
(„mały grant”) w wysokości 3 600,00 zł na realizację zadania: Czeladzki Dzień Matki oraz 
Dzień Dziecka. 
26 maja 2018 r. w ramach zadania zorganizowano imprezę dla wszystkich mieszkańców 
Czeladzi.  Impreza odbyła się na stadionie w Czeladzi przy ul. Sportowej 7 w godzinach 
od 10.00 do 15.30. Wydarzenie rozpoczęło się od turniejów piłkarskich w rocznikach 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013. Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymali medale i słodki 
poczęstunek, a drużyny otrzymały dyplomy i puchary. 
Poza turniejami piłkarskimi zorganizowano konkursy i zabawy sportowe, w których 
uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Uczestnicy konkursów i zabaw otrzymywali 
pamiątkowe medale oraz nagrody i gadżety klubowe. Dodatkową atrakcją, realizowanego 
wydarzenia, były dmuchańce dla dzieci. Dzięki organizacji imprezy zintegrowano 
środowisko lokalne, rozpowszechniano kulturę fizyczną, mieszkańcy Czeladzi spędzili 
wolny czas wraz ze swoimi pociechami aktywnie, atrakcyjnie oraz wesoło. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Sędziów 
2. Zakup artykułów spożywczych – gastronomia 
3. Zakup pucharów, dyplomów, medali, statuetek  
4. Zakup nagród, gadżetów klubowych  
5. Zakup wody mineralnej, napojów. 
 
Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości 2 575,00 zł na realizację zadania: Letnia 
Akademia Sportu – obóz rekreacyjno-sportowy. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu w terminie od 28 lipca do 11 sierpnia 2018 r. letniego 
obozu sportowo-rekreacyjnego w Bardo w Domu Wczasów Dziecięcych. Uczestnikami 
wyjazdu było 19 mieszkańców Czeladzi, którzy uczęszczają w ciągu roku na zajęcia do 
Czeladzkiej sekcji kickboxingu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi. Podczas 
obozu zapewniono dzieciom wiele atrakcji, w tym m.in. paintball, spływ kajakowy, 



zwiedzanie Kłodzka oraz codzienne treningi pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. 
Ponadto zakupiono uczestnikom obozu koszulki bawełniane, aby m.in. promować Miasto 
Czeladź.  
Cele jakie osiągnięto podczas realizacji tego zadania to przede wszystkim: 

• integracja środowiska lokalnego poprzez wspólne spędzanie ze sobą czasu 
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży  

• promowanie zdrowego stylu życia  

• promocja sportu i Miasta Czeladź. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Koszty transportu 
2. Zakup koszulek. 
 
Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał dotację 
(„mały grant”) w wysokości 2 900,00 zł na realizację zadania: I Piłkarski Memoriał imienia 
Józefa Pawełczyka. 
15 września 2018 r. w ramach zadania zorganizowano imprezę dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Impreza odbyła się na stadionie w Czeladzi przy ul. Sportowej 7 na dwóch 
boiskach; trawiastym i ze sztuczną nawierzchnią, w godzinach od 10.00 do 13.30. 
Wydarzenie rozpoczęło się od turniejów piłkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź dla 
najmłodszych uczestników: roczniki 2013/2012, 2011/2010, 2009/2008, 2007/2006. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze drużyny otrzymały nagrody. 
Równocześnie, na boisku ze sztuczną nawierzchnią odbyła się w ramach Memoriału VI 
edycja turnieju piłkarskiego dla amatorów Klimainstal Cup. Drużyny i zawodnicy otrzymali 
nagrody, puchary, statuetki, dyplomy i medale. Podczas całej imprezy odbywały się 
konkursy sportowe, w których uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Uczestnicy konkursów 
otrzymywali pamiątkowe medale, nagrody i gadżety klubowe. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Protokolantów 
2. Sędziów 
3. Zakup artykułów spożywczych – gastronomia 
4. Zakup pucharów, dyplomów, medali, statuetek 

5. Zakup nagród, gadżetów klubowych  
6. Zakup wody mineralnej, napojów. 
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 otrzymał 
dotację („mały grant”) w wysokości 7 950,00 zł na realizację zadania: Trenowanie i rozgrywki 
ligowe juniorów starszych w lidze wojewódzkiej. 
Celem głównym zadania było propagowanie idei uprawiania sportu wśród młodzieży, 
organizacja czasu wolnego, promowanie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, 
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz podnoszenie umiejętności 
sportowych  młodzieży  w koszykówce. 
W ramach zadania  prowadzone było szkolenie zawodników  koszykówki oraz udział 
w rozgrywkach ligowych sezonu w  kategorii juniorzy z rocznika 1999 i młodsi.  W realizacji 
zadania udział wzięło 14 -stu zawodników. Drużyna rozegrała 8 meczy i zajęła 5 miejsce 
w swojej grupie. Zadanie realizowane było w okresie od 24  września do 21 grudnia 2018 r. 
Treningi oraz mecze ligowe odbywały się w Hali MOSiR Czeladź przy ulicy Sportowej 2. 
W okresie rozgrywkowym  zajęcia były prowadzone 2 x w tygodniu po 90 min.  + mecz. 
Zajęcia prowadził  instruktor koszykówki.  
Dzięki realizacji tego zadania osiągnięto cel, którym było: 

• doskonalenie umiejętności koszykarskich 

• udział w rozgrywkach ligowych 

• rozwój ogólnej sprawności fizycznej  14 zawodników 



• promocja Miasta Czeladź w województwie śląskim 

• stworzenie drużyny w kategorii junior starszy. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Trenera 
2. Opłaty startowe 
3. Delegacje sędziowskie 
4. Badania zawodników 
5. Opiekę medyczną na meczach 
6. Wodę mineralną 
7. Transport 
8. Obsługę księgową. 
 
Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości 2 400,00 zł na realizację zadania: Śląska Liga 
Kickboxingu – zawody. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu zawodów sportowych z Kickboxingu, które nazywano 
Śląską Ligą Kickboxingu. Zawody odbyły się 8 grudnia 2018 r. w hali MOSiR w Czeladzi. 
W zawodach uczestniczyły osoby, które trenowały na co dzień w Centrum Sportu i Rekreacji 
AGATSU oraz kluby sportowe z całej Polski. Podczas zawodów CSiR AGATSU 
w klasyfikacji generalnej zdobyło I miejsce. Z pośród 31 zawodników z Klubu Centrum 
Sportu i Rekreacji AGATSU zdobyło łącznie: 

• 19 złotych medali 

• 18 srebrnych medali 

• 22 brązowych medali 
Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:  

• udział w zawodach dzieci i młodzieży z Miasta Czeladź oraz innych klubów 
sportowych, 

• integracja środowiska lokalnego na trybunach, podczas kibicowania, 

• popularyzacja sportu i idei zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz 
starszych zawodników, 

• promocja Miasta Czeladź. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na: 
1. Opłaty za sędziów PZKB  
2. Puchary dla najlepszych drużyn  
3. Dyplomy dla uczestników.  
 

INNE FORMY WSPÓŁRACY 
 

1. Współpraca pozafinansowa: 
Miasto Czeladź współpracuje również pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi. Jest 
to współpraca merytoryczna, do której można zaliczyć m.in.: 

• organizowania 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, 

• realizowania wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych 
i miasta, 

• wspierania działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez 
organizacje pozarządowe, 

• udzielania rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do 
innych instytucji z wnioskami o dotacje, 



• wspierania przez miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym, 

• prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, związanej z działaniami 
organizacji pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z miastem, 

• tworzenia wspólnych zespołów doradczych, inicjatywnych i opiniujących złożonych 
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przedstawicieli  
organów administracji publicznej, 

• konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa normatywnego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, zgodnie z zapisem Uchwały Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej 
w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r.,   

• pomocy merytorycznej w przygotowywaniu przedsięwzięć realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, przyczyniających się do poprawy jakości życia 
mieszkańców miasta, 

• użyczania organizacjom pozarządowym lokali, będących ich siedzibą lub na potrzeby 
prowadzenia działalności statutowej, 

• udostępniania, w miarę posiadanych możliwości sal będących w dyspozycji Urzędu 
Miasta Czeladź na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez 
organizacje pozarządowe spotkań, zajęć oraz imprez o charakterze niekomercyjnym, 

• współdziałania w zakresie realizowania przez Czeladzką Radę Działalności Pożytku 
Publicznego zadań określonych w art. 41i ust. 1 ustawy. 

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 2017 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 XV Powiatową Olimpiadę 
Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Olimpiada odbyła się w dniu 28 września 
2018 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. Sfinansowano warsztaty psychologiczne, szkolenia z zakresu czynności dnia 
codziennego, orientacji przestrzennej, tyflologii oraz szkolenia dla przewodników osób 
niewidomych, zakupiono również pomoce do chodzenia (laski) dla członków Polskiego 
Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi. 
3. 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 XIV edycji 
Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka 

• zakupiono paczki dla dzieci biorących udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej 
z okazji Mikołaja. 

4. 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 

5. 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. 
6. Zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu 
Abstynenckiej Twórczości Artystycznej Zamczysko 2018” – Trzeźwościowe 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach. 
7. Zakupiono nagrody (książki) dla podopiecznych z instytucji wspierających środowisko 
osób niepełnosprawnych, którzy 23 listopada 2018 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, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych FAMILIA oraz Stowarzyszenie „Bądź z Nami”. 
 
 

BURMISTRZ 
mgr. Zbigniew Szaleniec 

 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych 
złożonych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację w roku 2018. 


