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1. Wstęp.

Miejska  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla  Miasta  Czeladź  na  lata

2016-2022 została przyjęta uchwałą nr XXIII/309/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 marca

2016r. Strategia określa główne cele i kierunki działania polityki społecznej Miasta podejmowane w

celu przezwyciężania problemów społecznych występujących i mogących pojawić się w Mieście

Czeladzi. Stanowi dokument bazowy, w odniesieniu do którego konstruowane są lokalne programy

profilaktyczne i naprawcze oraz projekty z zakresu polityki społecznej, realizowane przez Miasto,

we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

W procesie  planowania  strategicznego  niezbędnym  elementem  jest  monitoring,  który

pozwala  stwierdzić,  czy  wyznaczone  działania  zmierzają  w  słusznym  kierunku  i  przynoszą

zakładane zmiany. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących

realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem jest zapewnienie zgodności wdrażania

zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami.

W Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata

2016-2022  przyjęto,  że  monitorowanie  stopnia  realizacji  celów  strategii  przez  Komitet

Monitorujący  będzie  się  odbywać  w  okresach  rocznych.  Monitoring  i  przygotowanie  raportu,

powstaje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kluczowych Realizatorów. Jednak co do zasady raport

z monitoringu przekazywany jest Burmistrzowi do 31 marca roku następującego po roku, który

podlega monitorowaniu. Burmistrz publikuje raport w trybie umożliwiającym zapoznanie się z nim

wszystkim interesariuszom, a w szczególności przedstawicielom instytucji i organizacji, które brały

udział w przygotowaniu Strategii.

Monitorowanie  stanowi  formę  oceny  procesu  wdrażania  Strategii  Rozwiązywania

Problemów  Społecznych.  Punktem  odniesienia  jest  treść  samej  Strategii.  A ocena  polega  na

porównaniu już osiągniętych wartości wskaźników realizacji celów, w danym roku i narastająco od

początku wdrażania, z treścią celów. 

Do każdego celu strategicznego przyporządkowano kluczowych realizatorów. Co do zasady,

to  właśnie  te  instytucje  dysponują  przede  wszystkim  danymi  niezbędnymi  do  wyliczania

poszczególnych wskaźników lub  w stosunkowo łatwy sposób mogą takie  dane  pozyskać.  Tam,

gdzie  wskazano  kilka  podmiotów  możliwa  jest  sytuacja,  że  dane  są  rozproszone  pomiędzy  te

podmioty  i  konieczna  jest  dodatkowa  koordynacja  i  agregowanie  w  celu  wyliczania  wartości

poszczególnych wskaźników.

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych polega również na

systematycznej  ocenie realizowanych działań oraz  modyfikacji  kierunków działań w przypadku
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stwierdzenia  istotnych  zmian  społecznych,  które  mogą  pojawić  się  poprzez  zmianę  regulacji

prawnych, czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. Całościowa ocena zapisów

strategicznych  wymaga  odpowiedzi  na  pytania  o  zgodność  ocenianej  polityki  z  przyjętymi

wartościami i zasadami.

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym dokumentem

w  procesie  monitoringu  zapisów  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  jest  raport

monitoringowy.  Wskazuje  on  stopień  wdrożenia  dokumentu  na  danym  etapie,  stanowiąc

jednocześnie  podstawę  do  dokonywania  oceny  wdrażania  strategii  w  latach  następnych  oraz

podejmowania ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację

obowiązującej  bądź  opracowanie  nowej  strategii.  Raport  zawiera  ocenę  skuteczności  polityki

społecznej prowadzonej w gminie. Jest dokumentem, który stanowi w razie konieczności podstawę

do jej zmiany, tak by stała się bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw aktualnym potrzebom

mieszkańców gminy. 

Źródłem  danych  niezbędnych  do  monitoringu  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania

Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2020 są wszystkie instytucje

zaangażowane w realizację działań Strategii, tj:

1. Urząd Miasta Czeladź Wydział Edukacji i Polityki Społecznej i Edukacji

2. Urząd Miasta Czeladź Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą

3. Urząd Miasta Czeladź Wydział Spraw Obywatelskich

4, Urząd Miasta Czeladź Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

6. Szkoła Podstawowa nr 1 

7. Szkoła Podstawowa nr 2

8. Szkoła Podstawowa nr 3

9. Szkoła Podstawowa nr 4

10. Szkoła Podstawowa nr 5

11. Szkoła Podstawowa nr 7

12. Żłobek Miejski

13. Przedszkole nr 1 

14. Przedszkole nr 4 

15. Przedszkole nr 5

16. Przedszkole nr 7

17. Przedszkole nr 9

18. Przedszkole nr 10
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19. Przedszkole nr 11

20. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

21. DPS „Senior” Czeladź

22. MOSiR Czeladź

23. MZGK Czeladź

24. Miejska Biblioteka Publiczna

25. Muzeum Saturn

26. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o.

27. CTBS-ZBK Czeladź

28. Straż Miejska Czeladź

29. Policja Czeladź

30. Szpital Czeladź

31. PUP Będzin

32. PCPR Będzin

33. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Czeladź

W przedstawionych poniżej  tabelach  znalazł  się  poziom realizacji  poszczególnych  wskaźników

w 2020r., jak również analiza czterech lat obowiązywania Strategii.
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2.  Sprawozdanie  z  realizacji  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych dla Miasta Czeladź za rok 2020.

1. Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług społecznych

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.1 
rozwój form pomocy dla
bezrobotnych 
mieszkańców miasta 

MOPS w Czeladzi, 
PUP w Będzinie,
jednostki ochrony zdrowia,
GKRPA,
organizacje pozarządowe

Liczba osób, które 
zrealizowały kontrakty 
socjalne i poprawiły swoją 
sytuację społeczną

28

Liczba osób 
usamodzielnionych poprzez 
podjęcie zatrudnienia i 
uzyskanie niezależności 
ekonomicznej 

552

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej

0

W  2020  roku  z  ewidencji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Będzinie  z  tytułu  podjęcia  zatrudnienia

wyrejestrowano  2 435  osób,  które  stanowiły  65,22%  odpływu  z  bezrobocia  w  roku  biegłym.

W porównaniu z rokiem 2019 liczba osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia zatrudnienia zmniejszyła się

o 368 osób tj. o 13% ( 2019r. – 2 803 osoby, 2018r. – 3 379 osób, 2017r. – 4 019 osób).

Wśród ww. osób wyłączonych z ewidencji PUP Będzin z tytułu podjęcia zatrudnienia - 552 osoby (22,7%)

pochodziło z gminy Czeladź tj. o 39 osób (6%) mniej niż w roku 2019  (591 osób- 2019r., 722 osoby –

2018r., 849 osób – 2017r.).

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2 
redukowanie skali 
ubóstwa oraz zależności 
od systemu pomocy 
społecznej

MOPS w Czeladzi,
PUP w Będzinie,
organizacje pozarządowe

Liczba mieszkańców 
żyjących w ubóstwie (wg 
kryterium dochodowego)

423

Liczba mieszkańców 
objętych projektami z 
zakresu włączenia 
społecznego, realizowanymi
na terenie miasta

159

Liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej na 1000 
mieszkańców

35

Liczba projektów 
socjalnych oraz osób nimi 
objętych 

0

Na koniec grudnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie zarejestrowanych było 3 570 osób,

w tym 1 686 kobiet. Osoby z terenu gminy Czeladź stanowiły 21,2% ogółu zarejestrowanych – 757 osób, w

tym 340 kobiet. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku liczba osób zarejestrowanych zwiększyła

się o 1 131 osób (46,4%). Podobnie zwiększeniu uległa liczba osób bezrobotnych z terenu Czeladzi – wzrost

o 229 osób (43,4%).
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.3
rozwój infrastruktury 
społecznej
w związku z procesem 
starzenia się 
społeczeństwa 

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej 
UM w Czeladzi, 
organizacje pozarządowe

Liczba godzin usług 
opiekuńczych 
realizowanych w miejscu 
zamieszkania

23.424

Liczba miejsc w ośrodkach 
wsparcia

0

Liczba osób obje tych 
pomocą w ośrodkach 
wsparcia 

0

Liczba wolontariuszy i 
godzin wparcia 
skierowanych do osób 
starszych 

15 osób
- 166 godzin

Liczba wolontariuszy i 
godzin pracy 
wolontarystycznej seniorów

0

Ilość osób korzystających z 
karty seniora  

1873

Ilość utworzonych, 
funkcjonujących klubów 
seniora oraz ilość osób 
objętych ich wsparciem 

4 Kluby Seniora
- 86 osób

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.4
przeciwdziałanie 
marginalizacji oraz 
tworzenie warunków 
rozwoju i aktywności 
dla osób z 
niepełnosprawnością

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
PUP w Będzinie, 
organizacje pozarządowe,
jednostki edukacyjne 

Ilość zrealizowanych 
projektów socjalnych na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

3

Ilość osób objętych 
projektami socjalnymi oraz 
wsparciem przez 
poszczególnych partnerów 

289

Ilość osób uzyskujących 
wsparcie w zakresie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej  

44

Liczba placówek dla osób 
niepełnosprawnych

2

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.5
wzmocnienie roli 
rodziny w wypełnieniu 
funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji 
i Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
jednostki edukacyjne

Ilość programów 
profilaktycznych, 
korekcyjnych i 
edukacyjnych wraz z liczbą 
osób w nim uczestniczących

60 programów
- 3184 osoby

Ilość osób objętych 
poradnictwem 
specjalistycznym 

333

Ilość osób objętych 
psychoterapią 

30

Ilość osób objętych szkołą 
dla rodziców 

8
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Ilość osób korzystających z 
karty dużej rodziny 

215 nowych kart
- 1302 od 2014r.

Ilość rodzin zastępczych z 
terenu miasta Czeladź

47

Ilość utworzonych nowych 
miejsc w żłobkach 

20

Ilość miejsc w żłobkach na 
1000 mieszkańców

4,27

W Przedszkolu Nr 11  realizowane były 4 programy profilaktyczne w których uczestniczyły dzieci i ich

rodzice:

- ,,Czyste powietrze wokół nas” - Program Edukacji Antynikotynowej   realizowany przez nauczycieli grup

6-5 latków, cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci.

-  ,,Kubusiowi  przyjaciele  natury”- ogólnopolski  program  edukacyjny  dla  przedszkoli,  o  tematyce

ekologicznej, organizowany przez firmę Kubuś. Celem programu jest wyrabianie u dzieci nawyku dbałości o

środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie

odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

- ,,Przedszkolaki dbają o swoje zdrowie”  - promowanie zdrowego stylu życia ; program autorski

- ,, Dzieciństwo bez próchnicy” – profilaktyka higieny jamy ustnej; program ogólnopolski

W Szkole Podstawowej Nr  5 realizowane były programy:

1. „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” – uczestnikami programu są klasy 1 – 3 (140 uczniów) oraz 6 

nauczycieli.

2. Program „Trzymaj formę) – klasy 4-8 – (uczestnicy – około 170 uczniów)

3. Międzynarodowy projekt „Emocja” – (klasa 2b i kl. 4b – 46 uczniów)

4. „Megamisja” – (klasa 2b – 24 uczniów)

5. Program „Mleko w szkole” – klasy 1 – 5

6. Program „Warzywa w szkole” – klasy 1-5

7. Program „Działaj z Impetem” – klasa 1a

8. Program międzynarodowy Erasmus+ „EAT HEALTHY. ACT RESPONSIBLY” – program promujący 

zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia.

9. Program profilaktyczny „Nowa rzeczywistość w COVIDZIE – czyli jak uzyskać równowagę w czasie 

pandemii” – warsztaty przeprowadzone 4 – 8

10. Program edukacyjny Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik – cykl warsztatów 

naukowych w klasach 6 – 8.

11. Profilaktyka cyberprzemocy – program Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach – 

warsztaty dla uczniów klas 5 – 8

12. Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Jak żyć z ludźmi” – klasy 1 – 8

13. Program autorski „Bezpieczna szkoła” – spotkania z policją i strażą miejską

W roku 2020 w Szkole  Podstawowej Nr  2 realizowano następujące programy profilaktyczne, edukacyjne
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i korekcyjne:

1. Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy  – objęta cala społeczność szkolna  ok. 1100 osób

( uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkolni)

2 .Projekt pt. "Inside Out" w ramach programu Erasmus+, realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2022 -

styczeń 2020: wymiana młodzieży, która odbyła się w szkole partnerskiej w Słowacji, uczestniczyło pięcioro

uczniów oraz trzech nauczycieli.

3.  Klasy:  2a,2c,3b,3d  (  81  uczniów) realizują  międzynarodowy  projekt  edukacyjny  „Czytam  z  klasą

lekturki spod chmurki”. W naszej szkole został on wprowadzony jako innowacja pedagogiczna. Projekt ma

na  celu  wspieranie  rozwoju  czytelnictwa  wśród  uczniów  klas  1-3.  Poprzez  czytanie  lektur  uczniowie

włączają  się  w  aktywną  działalność  edukacyjną.  Podczas  jego  realizacji  poruszane  są  wątki  natury

ekologicznej, wzmacniana jest wieź ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijane jest poczucie troski i

odpowiedzialności  za  bliższe  i  dalsze  otoczenie.  

4. Klasa 2c  ( 21 uczniów) realizuje  Ogólnopolski Program Edukacyjny „MegaMisja”. Jego celem jest

podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli i uczniów. Dzieci, pracując w grupie, podejmują

kolejne zadania i zdobywają punkty i nagrody pomocne w realizacji zajęć, w tym: sprzęt multimedialny,

książki, materiały plastyczne, i inne atrakcyjne rzeczy, które wzbogacą wyposażenie placówki.

5. Udział klas 1c, 3a i  3b  ( 63 uczniów) w  programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować”,

którego głównym celem jest włączenie treści programistycznych w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych

edukacji.  Podczas  zajęć  uczyliśmy  się  programowania  przez  doświadczenie  i  zabawę,  rozwijaliśmy

kreatywność,  algorytmiczne  myślenie,  kształtowaliśmy  postawy  prospołeczne  oraz  umiejętność  pracy

zespołowej. Wykorzystywaliśmy do tego celu Ozoboty -roboty edukacyjne, ale także ciekawe karty pracy z

zakresu kodowania.

6. Klasy 1c,2a,2c,3a,3b,3c (118 uczniów) brały udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej„Dzieci uczą

rodziców”, organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego,  która jest  objęta honorowym patronatem

Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych,

popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie

dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć w szkole.

7.  W listopadzie  dziesięciu uczniów z klas  7 i  8 Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Marii  Konopnickiej  w

Czeladzi zdecydowało się na założenie Koła Naukowego, które bierze udział w Ogólnopolskim Programie

Edukacyjnym “Być jak Ignacy”, organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i

będzie ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły Roku dla SP2.Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki

oraz  postaci  wybitnych  polskich  naukowców,  badaczy  i  wynalazców.  Przykładem  jest  postać  patrona

programu,  Ignacego  Łukasiewicza  -  wielkiego,  polskiego  wynalazcy,  pioniera  przemysłu  naftowego  w

Polsce  i  na  świecie.W  listopadzie  dobiega  końca  pierwszy z  czterech  etapów projektu  „  Inżynierowie

Przyszłości  „ zapoznali  się z odnawialnymi i  nieodnawialnymi źródłami energii.  Poznali  też takie,  które

mogą  zasilać  nasz  świat  w  przyszłości.  Niektórzy  zbudowali  modele  elektrowni  wiatrowych  a  inni
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symboliczne wiatraki, by promować wiatr i inne odnawialne źródła energii. W grudniu rozpoczął się kolejny

drugi etap projektu dotyczący oszczędzania wody. 

8. NAUKA DLA CIEBIE - konkursu realizowany wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo

Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  w  ramach  Programu  Nauka  dla  Ciebie.  Szkoła  Podstawowa  nr  2

współpracując ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu znalazła się wśród

dziesięciu finalistów tego konkursu. W tym roku drużyna złożona z dwóch nauczycieli i 11 uczniów z obu

szkół miała za zadanie przygotować konspekt lekcji online oraz zrealizować ją z wykorzystaniem pomocy

edukacyjnej możliwej do wykonania przez uczniów w warunkach domowych. Produktem podsumowującym

działania projektowe było nagranie filmowe pt. „W kwadratowej krainie”, dokumentujące proces tworzenia

opisanej pomocy edukacyjnej oraz jej wykorzystanie przez uczniów w czasie lekcji. W skład drużyny ze

strony SP2 weszło  sześciu siódmoklasistów.

9. W roku szkolnym 2019/2020 prawie 30 uczniów SP2 brało udział w II edycji konkursu Łowcy Cząstek

pomagając zbierać i analizować dane w Międzynarodowym Projekcie Badawczym CREDO (Cosmic-Ray

Extremely Distributed Observatory) - czyli w Skrajnie Rozproszonym Obserwatorium Promieniowania

Kosmicznego.  Międzynarodowy Projekt  zainicjowany w 2016 przez polskich naukowców z IFJ  PAN w

Krakowie  jest  ukierunkowany  na  poznanie  najgłębszych  sekretów  Wszechświata  m.in.  poszukiwanie

ciemnej  materii  oraz  badanie  natury  czasoprzestrzeni.  Konkurs  Łowcy  Cząstek  polega  na  drużynowym

wykrywaniu cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego oraz radioaktywności lokalnej przy pomocy

smartfonów wyposażonych w aplikację CREDO Detector. Rywalizacja „Łowców” będzie trwała do końca

czerwca  2020  roku,  w  kategoriach  :  Liga  (zawody  w  nocy  z  12  na  13  każdego  miesiąca)  i  Maraton

(całkowita liczba zebranych cząstek). SP2 miała 4 miejsce na 60 zespołów.

10.  Projekt  „Młodzi  głosują” Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  –  Warszawa.  

Projekt realizowany zdalnie - wybory prezydenckie ( w realizacji wzięli udział uczniowie klasy 8c - 5 osób)

–  projekt  zakończony,  realizowany  maj  -  czerwiec  2020.

11.  Projekt  „A  to  historia” .  Projekt  zrealizowany  w  I  półroczu  2020/2021  roku.

Uczniowie klasy 6d  (22 osoby) podczas zajęć dodatkowych (godziny do dyspozycji dyrektora) poznawali

historie  wielkich  odkrywców.  Następnie  na  podstawie  opowiadań  zawartych  w  książce  Pawła  Wakuły

„Jajecznica Kolumba. Opowieści o wielkich podróżnikach”, uczniowie przygotowywali komiksy dotyczące

wybranych  podróżników.  Projekt  realizowany  był  we  współpracy  z  biblioteką  szkolną  w  ramach

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności

czytelniczej oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów naszej szkoły.

12. Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Ruch rzeźbi

umysł  –  sport,  zabawa,  wychowanie”. Celem  było  m.  in.  osiąganie  możliwie  najwyższego  poziomu

sprawności motorycznej właściwego dla wieku rozwojowego uczniów, wszechstronne przygotowanie ucznia

do  uczestnictwa  w  kulturze  fizycznej,  przeciwdziałanie  zachowaniom  nieakceptowanym  społecznie,

przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie i wzmacnianie motywacji do podejmowania samodzielnych

działań na  rzecz harmonijnego rozwoju  organizmu uwzględniając  indywidualne właściwości  organizmu,
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kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzenia czasu wolnego, przeciwdziałanie agresji,

patologiom  społecznym  i  innym  zagrożeniom,  nabywanie  umiejętności  współdziałania  w  grupie,

rozbudzanie  zainteresowań  sportowych,  promowanie  zdrowego  stylu  życia  bez  nałogów,  wskazywanie

alternatywnych form spędzania  wolnego czasu,  kształtowanie  odporności  na  sytuacje  stresowe.  Podczas

zajęć  realizowany  był  program  profilaktyczny.  Termin  27.01.2020  -  18.12.2020  (bez  okresu

wakacyjnego)  .W  terminie  styczeń-czerwiec  realizowanych  było  21  godzin  tygodniowo,  w  terminie

wrzesień-grudzień realizowanych było 23 godzin tygodniowo. Ilość uczestników 194 z klas od 2 do 8. 

13.  W ramach  współpracy  i  umowy  patronackiej  z  MCKS Czeladź  na  terenie  szkoły  był  realizowany

Program KLUB ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W programie uczestniczyli uczniowie

klas II dziewczęta siatkówka – 15, klas III dziewczęta siatkówka– 15, klas IV-VIII tenis stołowy – 15 i klas

III – chłopcy koszykówki – 15. Program był realizowany od 15 sierpnia do 15 listopada 2020r. Pozyskano

środki na prowadzenie zajęć i zakup sprzętu sportowego. 

14. W ramach Programu Szkolny Klub Sportowy ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu w szkole w

zajęciach uczestniczyło  15 dziewcząt  i  2  grupy chłopców po 15 osób. Program był  realizowany od 2

stycznia do 15 grudnia 2020r. Pozyskane środki były wykorzystane na prowadzenie zajęć. 

15. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi - od maja 2020 do

grudnia  2020.  Celem  głównym  Programu  było  wzmocnienie  zainteresowań  i  aktywności  czytelniczej

uczniów dzięki uatrakcyjnieniu księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych,

zwiększenie dostępności książek w bibliotekach oraz rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i

publicznymi. Zakupiono 874 książki do biblioteki szkolnej. Skierowano do wszystkich uczniów (535) bogatą

ofertę różnych przedsięwzięć czytelniczych w oparciu o zakupione nowości, w których społeczność szkolna

brała  udział.  Cele,  które  przyświecały  szkolnym działaniom to m.in.:  rozwój  i  popularyzacja,  promocja

czytelnictwa, wyrabianie nawyku regularnego korzystania z biblioteki szkolnej, zachęcenie do skorzystania z

nowej oferty książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zachęcenie do

przeczytania wybranej książki – reklama, zainteresowanie książką oraz propagowanie społecznych postaw,

takich jak: dobro, przyjaźń, szacunek, empatia na podstawie utworów, propozycje zastosowania omawianych

wartości  we  współczesnych  sytuacjach  życiowych,  rozwijanie  zainteresowań  twórczych:  plastycznych,

technicznych,  literackich,  fotografią,  popularyzacja  czytania  jako  formy  spędzania  wolnego  czasu,

rozwijanie  talentów:  kreatywności  i  wrażliwości  estetycznej,  wizualizacja  zainteresowań  książką,

doskonalenie  technik  czytania,  rozwijanie  wyobraźni  oraz  umiejętności  wypowiedzi  wśród  uczniów,

nabywanie  wiedzy  o  różnorodnej  tematyce,  kształtowanie  poprzez  czytelnictwo  poprawności  pisarskiej:

ortografia,  interpunkcja,  styl,  nabywanie  umiejętności  wykorzystania  narzędzi  informatycznych  w

prezentowaniu prac powstałych  podczas  uczestnictwa w projektach i  konkursach  czytelniczych,  uczenie

wykorzystania zbiorów bibliotecznych w samokształceniu.

16. Od 1 stycznia do końca czerwca 2020 roku wraz z wolontariuszami ze Szkolnego Klubu Wolontariatu

realizowaliśmy we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projekt „Młodzi Jałmużnicy” (IX edycja).

Spośród społeczności szkolnej zaangażowało się w niego 39 wolontariuszy. W roku szkolnym 2020/2021
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( od września do końca czerwca) ponownie przystąpiliśmy do realizacji projektu „Młodzi Jałmużnicy”. Do X

edycji  projektu  zgłosiło  się  24  wolontariuszy,  które  przy  zachowaniu  reżimu  sanitarnego  i  w  miarę

możliwości, starają się poświęcać swój czas i siły na pomoc osobom potrzebującym i samotnym.  Projekt

„Młodzi  Jałmużnicy”  jest  programem  edukacyjno-formacyjnym skierowanym  do  uczniów  szkól

podstawowych  i  ponadpodstawowych  aktywnie  biorących  udział  w  działaniach  podejmowanych  przez

Szkolne Koła Caritas (SKC) i  Szkolne Kluby Wolontariatu z terenu Diecezji  Sosnowieckiej,  a także ich

opiekunów.  Ma  on  na  celu  przygotowanie  uczniów  do  podejmowania  własnych  działań  o  charakterze

charytatywnym  i  pomocowym  na  rzecz,  ubogich,  potrzebujących  i  niepełnosprawnych.  Wolontariusze

uczestniczą  w  cyklu  szkoleń  i  wydarzeń  formacyjnych  przygotowując  się  do  poszczególnych  etapów

realizacji własnych działań. Swoje projekty realizują w toku przebiegu roku szkolnego. Ich zadanie polega

na uświadamianiu innych z zakresu pomocy potrzebującym.  Jednocześnie sami  mają  „złożyć jałmużnę”

osobom potrzebującym poprzez swoją pracę i zaangażowanie. W ramach projektu wolontariusze biorą udział

w  zbiórkach  żywności,  kwestach,  przygotowują  paczki,  a  także  aktywnie  angażują  się  w  organizację

wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

17.  Uczniowie klas I-V (270 uczniów) od stycznia do marca 2020r. oraz od września do listopada 2020r.

brali udział w programie „ Szklanka mleka”. Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród

dzieci  i  młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i  przetworów

mlecznych. Program jest administrowany przez ARR (Agencja Rynku Rolnego) i współfinansowany z trzech

źródeł: UE, FPM, dopłaty krajowej.

18. Uczniowie klasy IIa i IIIb (38 uczniów) brało udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym

„Emocja”. Celem projektu jest kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci, dostrzeganie

podobieństw  i  różnic  między  ludźmi,  nauka  tolerancji  wobec  osób  różniących  się  od  nas  wyglądem,

zachowaniem, kształtowanie empatii wobec innych, nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi

ludźmi, eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do inności.

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi w roku 2020 w ramach realizacji

Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  przeprowadził następujące zadania:

 Organizowanie  zajęć   dla  wychowanków  placówki  (Realizacja  programów  profilaktycznych

„Kolorowe ferie i „Wakacje w Ośrodku”)

 Współpraca  z  pedagogami  szkolnymi,  kuratorami,  asystentami  rodzinnymi  i  pracownikami

socjalnymi MOPS w Czeladzi

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi 

 Współpraca z Domem Pomocy Społecznej „Senior w Czeladzi – spotkanie z okazji „Dnia Babci i

Dziadka”

 Organizowanie stałej, systematycznej pomocy edukacyjnej

 Organizowanie zajęć w czasie wakacji letnich i ferii zimowych  
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 Umożliwianie  podopiecznym OWDiR –  Filii  w Czeladzi  udziału  w kulturze  (wyjazdy do  kina,

udział  w wyjazdach,  wycieczkach-  Kino Helios,  Wycieczka do Osikowej  Doliny,  Wycieczka do

Palmiarni w Gliwicach)

Dzieci będące wychowankami Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filii w Czeladzi objęte

są  stałą  pomocą  pedagogiczną  i  edukacyjną.  Ponadto  wychowankowie  Ośrodka  Wspierania  Dziecka  i

Rodziny w Będzinie – Filii w Czeladzi otrzymali paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W

roku 2020  z  oferty  Ośrodka  skorzystało  31  dzieci.  Udzielono 289  porad  i  konsultacji  pedagogicznych,

wychowawczych. 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej w 
obszarze przemocy 
domowej 

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
Ośrodek Wspierania 
Dziecka i Rodziny w 
Będzinie – Filia w Czeladzi

Liczba przypadków 
przemocy domowej 
(Niebieskie Karty) 

71

Liczba osób i rodzin 
objętych wsparciem grup 
roboczych

329

Liczba osób, które 
skorzystały z interwencji 
kryzysowej, terapii   i 
poradnictwa w zakresie 
problemów uzależnień i 
przemocy. 

252

Liczba osób 
doświadczających 
przemocy objętych 
wsparciem Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej

0

Ilość szkoleń dla kadry 
rozwiązującej problemy 
przemocy domowej 

2

Ilość osób korzystających z 
poradni uzależnień 
(uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA)

248

Ilość miejsc w 
mieszkaniach chronionych 

0

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.7
przeciwdziałanie 
uzależnieniom i pomoc 
dla uzależnionych 

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
Ośrodek Wspierania 
Dziecka i Rodziny w 
Będzinie – Filia w Czeladzi,
PZZOZ w Będzinie 
Poradnia Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w 
Czeladzi

Liczba osób i godzin 
poradnictwa 
specjalistycznego w 
zakresie problemów 
alkoholowych 

614 osób
- 1222 godziny

Ilość programów 
profilaktycznych i osób 
nimi objętych 

13 programów
- 2024 osób
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.8 
rozwój usług 
społecznych na rzecz 
rozwiązywania 
problemów 
bezdomności 

MOPS w Czeladzi Ilość osób bezdomnych w 
stosunku do 1000 
mieszkańców 

1

Ilość osób objętych 
poszczególnymi formami 
wsparcia (ogrzewalnia, 
łaźnia)

32

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.9 
rozwój potencjału 
ośrodka pomocy 
społecznej

MOPS w Czeladzi Liczba mieszkańców 
objętych projektami 
rozwoju społeczności 
lokalnych (PAL, OSL itp.)

0

Liczba pracowników 
socjalnych na 2000 
mieszkańców

0,88

Liczba osób objętych asystą
rodzinną

35

Liczba osób otrzymujących 
poszczególne świadczenia i 
zasiłki 

619

Ilość osób objętych 
poszczególnymi usługami 
społecznymi

1006

2. Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne

CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.1 
poprawa 
bezpieczeństwa w 
zagrożonych dzielnicach

Urząd Miasta  w Czeladzi, 
Straż Miejska w Czeladzi,
Policja 

Liczba patroli Policji i 
Straży Miejskiej 

3161

Liczba interwencji Policji i 
Straży Miejskiej

7131

Liczba wykroczeń, 
dewastacji, kradzieży

1541

Liczba kontroli miejsc 
zagrożonych 
przestępczością

11.797

Liczba zabezpieczeń imprez
kulturalnych, sportowych, 
uroczystości kościelnych

79

Liczba kontroli prywatnych 
posesji    (ustawa o 
utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach )

221

Liczba odwiezionych do 
Izby Wytrzeźwień

411

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do domu

93

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do jednostek 
Policji

67

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do podmiotów
leczniczych

25
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2
organizowanie sieci 
wsparcia dla młodzieży 
zdemoralizowanej i 
zagrożonej 
przestępczością 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,  
placówki edukacyjne, 
organizacje pozarządowe  

Liczba inicjatyw na rzecz 
środowisk zagrożonych

13

Liczba uczestników zajęć 
pozalekcyjnych 

3917

Ilość środków pozyskanych 
na zajęcia pozalekcyjne 

112.248,43

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.3 
wzrost świadomości 
społecznej w zakresie 
bezpieczeństwa
publicznego 

Urząd Miasta w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,
Straż Miejska w Czeladzi, 
Policja,
OSP,
Echo Czeladzi, 
prasa lokalna, Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna placówki 
edukacyjne
organizacje pozarządowe  

 

Liczba placówek w których 
prowadzono zajęcia

6

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o  tematyce w 
zakresie bezpieczeństwa 
publicznego

537

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

1

Liczba podjętych inicjatyw 18
Liczba warsztatów i szkoleń 12

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.4 
integracja podmiotów 
działających na rzecz 
bezpieczeństwa 
publicznego

Urząd Miasta w Czeladzi, 
Straż Miejska w Czeladzi, 
Policja,
OSP

Liczba wspólnych inicjatyw
w zakresie bezpieczeństwa 

8

Liczba spotkań dotyczących
prewencji i diagnozy 
zagrożeń

7

Wspólne inicjatywy Straży Miejskiej i Policji:  

1.  Zabezpieczenie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

2.  Zabezpieczenie procesji  „Orszak Trzech Króli”.

3. Udział w naradzie rocznej Komisariatu Policji w Czeladzi.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Boże Ciało”.

5. Wspólne działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto na bieżąco:

 Organizowano  spotkania  Komendantów Straży  Miejskiej   i  Komisariatu  Policji  w  Czeladzi  w celu

dokonywania oceny zagrożeń bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego a także dokonania analizy i

konsultacji wspólnych zadań.

Utrzymywany  jest  stały  kontakt  telefoniczny  pomiędzy  Dyżurnym  Służby  Stałego  Dyżuru   Straży

Miejskiej a  oficerem Dyżurnym Komisariatu Policji w Czeladzi.

Prowadzona  jest  wymiana  informacji  w  zakresie  obserwacji  i  rejestrowania  przy  użyciu  środków

technicznych  obrazu  zdarzeń  w  miejscach  publicznych  poprzez  utrwalenie  i  przekazywanie  do
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wykorzystania służbowego przez policję nagrań z monitoringu wizyjnego zdarzeń wymagających podjęcia

czynności prawnych.

Prowadzi się wzmożone działania prewencyjne w rejonie osiedli  mieszkaniowych w celu zapobiegania

wybrykom chuligańskim przez osoby nietrzeźwe.

Na  podstawie  analizy  stanu  bezpieczeństwa  prowadzi  się  kontrole  miejsc  szczególnie  zagrożonych

rozbojami oraz niszczeniem urządzeń użytku publicznego.

3. Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja

CEL GŁÓWNY :  Wzmocnienie  potencjału  placówek  edukacyjnych   i  dostosowanie   ich  do

wymagań nowoczesnego rynku pracy 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.1 
podniesienie jakości i 
innowacyjności 
kształcenia 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
placówki edukacyjne, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
Rady Rodziców 

Średnia ocen z egzaminów 
końcowych

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty:
 J. Polski- 58,73 %

 Matematyka– 
40,67 %

 J. angielski– 52,63
%

 J. niemiecki – 
48,25 %

Liczba dzieci z 
korzystających z 
programów indywidualnych

100

Liczba wdrożonych 
programów autorskich, 
projektów edukacyjnych 

45

W Przedszkolu Nr 1 wdrożono programy:

1. "Podano na tacy"- program logopedyczny

2. Program wychowawczy "Ja, Ty i my".

3. "Zbieram, poszukuję, badam"- D. Dziamskiej i M. Buchnat.

Przedszkole brało udział  również w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

W Szkole Podstawowej Nr 2 realizowano projekty:

 Międzynarodowy Projekt Badawczy CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory)

 Projekt „Młodzi głosują”

 Projekt „A to historia” .

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”.

 Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

 Program własny przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.
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 Program własny wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia- Klasy IV-VIII ,, Aktywność przez całe

życie”.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2
stworzenie katalogu 
usług niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju i 
wsparcia dzieci i 
młodzieży 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej i Edukacji UM 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne,
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna,
Rady Rodziców,
placówki doskonalenia 
nauczycieli,
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
terapeuci, psychologowie 
 

Opracowanie diagnozy 
potrzeb uczniów 

190

Liczba wspólnych inicjatyw
nauczycieli i rodziców

45

Liczba spotkań 
promujących wiedzę 
zespołów 
interdyscyplinarnych

19

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CEL 2020
C.3 
pozyskiwanie 
specjalistycznej kadry 
(psychologowie i 
terapeuci) 
wspomagającej kadrę 
nauczycielską w pracy 
dydaktyczno-
wychowawczej 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej i Edukacji UM 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne,
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna,
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
placówki doskonalenia 
nauczycieli 

Liczba szkoleń dla Rad 
Pedagogicznych

37

Liczba uczestników szkoleń
prowadzonych przez 
specjalistów 

220

Liczba kontaktów pomiędzy
szkołami a PPP

126

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.4 
zapewnienie 
odpowiedniej bazy 
lokalowej i wyposażenie 
placówek w pomoce 
dydaktyczne 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, placówki 
edukacyjne

Kwoty pozyskane na 
wyposażenie placówek

51.112,73

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanych 

3

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.5 
stałe podnoszenie i 
doskonalenie 
umiejętności 
zawodowych nauczycieli

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne 

Liczba nauczycieli i 
pedagogów uczestniczących
w szkoleniach 

304

Liczba uczestników studiów
podyplomowych 

12
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.6 
pogłębienie współpracy 
placówek oświatowych 
ze środowiskiem 
lokalnym

Urząd Miasta 
w Czeladzi,  placówki 
edukacyjne,  
Rady Rodziców, 
organizacje pozarządowe 
 

Liczba spotkań i zajęć 
przeprowadzonych dla 
środowiska lokalnego

19

Liczba imprez 
środowiskowych

8

Liczba absolwentów 
obecnych na spotkaniach 
promujących lokalne 
gimnazja 

0

W  Przedszkolu  Nr  10  zainicjonowano  i  przeprowadzono  akcję  #Od  serca  dla  serca  jako  symbol

podziękowania medykom za troskę o nasze zdrowie i życie w dobie COVID-19

Przygotowano koncert "Jedynka Wolności 2020" opublikowany na stronie youtube.pl przez czeladzTV, w

którym udział wzięły dzieci ze wszystkich grup wiekowych oraz  nasza absolwentka- obecnie uczennica SP7

w Czeladzi.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020

C.7 
stale podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa
w placówkach 
oświatowych 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, 
Straż Miejska 
w Czeladzi,
Policja, 
Sąd Rejonowy 
w Będzinie,
placówki edukacyjne
 

Liczba uczestników spotkań
dotyczących bieżących 
zagrożeń 

1109

Liczba placówek stale 
współpracujących z Policja, 
Strażą Miejską oraz 
kuratorami

15

W grudniu 2020r. uczniowie klas IV-VI  ze Szkoły Podstawowej Nr 2 ( łącznie 173 osoby)  wzięło udział

w zajęciach warsztatowych poprzez platformę TEAMS dot. „Nowa rzeczywistość w Covidzie – czyli jak

uzyskać równowagę w czasach pandemii” finansowanych przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej

UM w Czeladzi.  Warsztaty obejmowały tematykę dot. emocji,  nieumiejętnego korzystania z komputera i

mediów,  używek,  radzenia  sobie  ze  zmianą,  podtrzymywania  kontaktów  w  czasach  kwarantanny  oraz

sposobów na polepszenie samopoczucia w nowej rzeczywistości. 

W listopadzie 2020r. uczniowie klas VII i VIII ( łącznie 172 osoby) uczestniczyły w zajęciach online dot.

„Sytuacje trudne, ekstremalne – warsztaty dot. funkcjonowania w okresie izolacji w czasie pandemii, jak i

profilaktyki  uzależnień”  realizowanych przez  Fundację  Wspierania  Rozwoju  Zasobów Ludzkich  „Nasze

Zagłębie”
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CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i 
zagrożonych utratą pracy 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020

C.1 
tworzenie przyjaznego 
klimatu inwestycyjnego 
dla potencjalnych i 
obecnych 
przedsiębiorców 
pragnących tworzyć 
miejsca pracy w 
Czeladzi 

Urząd Miasta w Czeladzi,
PUP w Będzinie,
Organizacje Pracodawców, 
Agencje Rozwoju z terenu 
powiatu będzińskiego, 
lokalni przedsiębiorcy  

Liczba spotkań z 
pracodawcami

1

Liczba nowych miejsc 
pracy na lokalnym rynku

Brak danych

Liczba nowo powstałych 
firm

9

W siedzibie  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Będzinie  w  dniu:  27.02.2020r.  zorganizowano  spotkanie  z

pracownikiem Zakładu Ubezpieczń Społecznych w Sosnowcu pn. „Masz wybór, ulga na start, preferowane

składki, mała działalność gospodarcza". 

W  2020  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Będzinie  wsparciem  w  ramach  środków  przyznawanych

jednorazowo  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  objął  117  osób  bezrobotnych  w  tym   19  osób

bezrobotnych  z  gminy  Czeladź.  W  2019  roku  liczba  osób,  które  otrzymały  jednorazowe  środki  

na podjęcie działalności gospodarczej była większa i  wyniosła 155, oraz jedna osoba poszukująca pracy

niepełnosprawna,w tym 24 z terenu gminy Czeladź (2018r.- 137 osób, w tym 31 z Czeladzi, 2017r. 150

dotacji, w tym 34 dla osób z Czeladzi).

Dofinansowanie podjęcia działalności  gospodarczej  jest  formą wsparcia udzielaną osobom bezrobotnym,

poszukującym pracy opiekunom osoby niepełnosprawnej, absolwentom centrum integracji społecznej oraz

absolwentom klubów integracji społecznej, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jest to

również forma promocji samozatrudnienia jako alternatywnej propozycji wyjścia z bezrobocia. Wysokość

wsparcia nie przekracza 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2 
wypracowanie 
partnerstwa na rzecz 
zatrudnienia w oparciu 
o wiedzę i doświadczenie
kadr instytucji rynku 
pracy, samorządu 
lokalnego, MOPS i 
NGO 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, 
PUP w Będzinie, MOPS w 
Czeladzi,  związki i 
organizacje pracodawców, 
placówki edukacyjne,  
organizacje pozarządowe 

Liczba uczestników 
lokalnych partnerstw na 
rzecz zatrudnienia

3

Liczba uczestników spotkań
dotyczących dobrych 
praktyk (aktywizacja społ.-
zawodowa)

0

    

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie kontynuował współpracę  ze Stowarzyszeniem „DELFIN”

z Olkusza – Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie w ramach zawartego w roku 2019 Porozumienia

dotyczącego  refundacji  ze  środków  Funduszu  Pracy  świadczeń  integracyjnych  wraz  ze  składkami  na

ubezpieczenia społeczne. Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie zostało powołane do realizacji zadań

mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznych, które ze
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względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych

potrzeb życiowych i  znajdują się  w sytuacji  uniemożliwiającej  lub ograniczającej  uczestnictwo w życiu

zawodowym, społecznym i rodzinnym. Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących Powiat Będziński.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020

C.3
przygotowanie systemu 
wspierającego rodziców,
młodzież i placówki 
edukacyjne w wyborze 
ścieżki kariery

PUP w Będzinie, Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna,
placówki edukacyjne,
Rady Rodziców
Cech Rzemiosł, lokalni 
pracodawcy   

Liczba placówek 
edukacyjnych 
uczestniczących w 
preorientacji zawodowej

8

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o tej tematyce

813

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

4

PUP Będzin systematycznie prowadził badania lokalnego rynku pracy poprzez sporządzanie Monitoringu

zawodów deficytowych  i  nadwyżkowych oraz  Barometru  zawodów dla  Powiatu  Będzińskiego.  Raporty

dotyczące  ww.  badań  przesyłane  są  do  szkół  ponadgimnazjalnych  funkcjonujących  na  terenie  Powiatu

Będzińskiego.    

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C4. 
podejmowanie działań 
na rzecz 
przezwyciężania 
długotrwałego 
bezrobocia 

PUP w Będzinie, MOPS w 
Czeladzi, 
Urząd Miasta 
w Czeladzi, organizacje 
pozarządowe, 
pracodawcy z terenu 
Czeladzi, 

Liczba programów i 
projektów wypracowanych 
na rzecz osób 
defaworyzowanych

2

Liczba praktyk i staży 
zorganizowanych w 
lokalnych firmach 

7

Liczba NGO 
zaangażowanych w 
wsparcie bezrobotnych 

0

1.  Projekt Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy w  powiecie  będzińskim  (IV)

współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego ,

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres

realizacji: 01.01.2019  –  31.12.2020. Cel  główny  projektu:  zwiększenie  możliwości  zatrudnienia  osób

młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Będzińskim. Wsparcie dla osób młodych do

29 roku życia,  pozostających bez  zatrudnienia  będzie  udzielane  zgodnie  ze  standardami  określonymi w

Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku

życia  okres  liczony  od  dnia  rejestracji  w  urzędzie  pracy,  dla  osób  powyżej  25  roku  życia  od  dnia

przystąpienia  do  projektu)  osobom  młodym  zostanie  zapewniona  wysokiej  jakości  oferta  zatrudnienia,

dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

2. Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, bony na zasiedlenie, prace

interwencyjne,  środki  przyznawane  jednorazowo  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  
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w  tym  pokrycie  kosztów  pomocy  prawnej,  konsultacji  i  doradztwa  związanych  z  podjęciem  

tej działalności, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

3. Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Będzinie (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś  Priorytetowa  VII  Regionalny  rynek  pracy  Działanie  7.2  Poprawa  zdolności  do  zatrudnienia  osób

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb

zatrudnienia)  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020.  Okres

realizacji: 01.01.2019r. – 31.12.2020r. 

Cel  główny projektu:  zwiększenie  możliwości  zatrudnienia  osób w wieku 30+ pozostających bez pracy

zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Będzinie,  zwłaszcza  tych,  znajdujących  się  w

najtrudniejszej  sytuacji  na  rynku  pracy  tj.  osoby  powyżej  50  roku  życia,  kobiety,  osoby  

z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. Formy wsparcia przewidziane

w ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na

podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy.

W 2020 roku w wyniku umów zawartych przez Powiatowy Urzad Pracy w Bedzinie z 20 pracodawcami oraz

instytucjami z terenu gminy Czeladź utworzono 22 stanowiska stażu.

W 2019 roku w wyniku umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie z 35 pracodawcami oraz

instytucjami z terenu gminy Czeladź utworzono 57 stanowisk stażu.

W 2018 roku z 37 pracodawcami z terenu gminy Czeladź utworzono 60 stanowisk stażu (2017r. – z 53

pracodawcami i instytucjami – 90 stanowisk).

Staż to forma wsparcia umożliwiająca przede wszystkim nabycie przez osoby bezrobotne doświadczenia

zawodowego, zwiększającego atrakcyjność tych osób na rynku pracy. Organizacja instrumentu stażu jest

szczególnie  uzasadniona  w  sytuacji,  gdy  grupa  docelowa  nie  posiada  kwalifikacji  i  doświadczenia

zawodowego  (np.  absolwenci  liceów  ogólnokształcących).  Odbycie  stażu  skutkuje  nabyciem

kompleksowych umiejętności  praktycznych do  wykonywania  pracy dostosowanych do wymogów rynku

pracy.  Efektem  takiego  przygotowania  osób  bezrobotnych  jest  większe  prawdopodobieństwo  uzyskania

zatrudnienia po zakończeniu stażu, co potwierdza trafność zastosowania tej formy pomocy spośród innych

możliwych działań, jakie mogłyby zostać podjęte w stosunku do osób młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w 2020r. współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

1. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem

z pracy.

• Współdziałanie  w  zakresie  niesubsydiowanej  wymiany  informacji  o   możliwościach  uzyskania

zatrudnienia i szkolenia.

• Współpraca  w  zakresie  organizacji  stażu,  która  nie  wymaga  angażowania  środków  własnych

organizacji pozarządowej.

2, Promocji i organizacji wolontariatu.
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• Propagowanie  idei  odbywania  wolontariatu  w  organizacjach  pozarządowych  wśród  osób

bezrobotnych i poszukujących pracy.

3.  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym.

Refundacja świadczeń integracyjnych  wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne uczestnikom zajęć w

Stowarzyszeniu  „DELFIN”  –  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Sławkowie  (na  podstawie  zawartego

porozumienia).

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.5 
zastosowanie 
instrumentów na rzecz 
redukcji społeczno- 
psychologicznych i 
ekonomicznych skutków
bezrobocia 

Urząd Miasta w Czeladzi, 
PUP w Będzinie, 
MOPS w Czeladzi, 
placówki edukacyjne,
organizacje pozarządowe, 
lokalni pracodawcy  

Liczba spotkań 
promujących ekonomię 
społeczną 

3

Liczba osób 
uczestniczących w formach 
subsydiowanych

Brak danych

Liczba  aktywizowanych 
długotrwale bezrobotnych 

10

Ilość programów 
specjalnych realizowanych 
z PUP

0

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zawarł Porozumienie z Fundacją Regionalnej Agencji

Promocji  Zatrudnienia  z  siedzibą  w  Sosnowcu  w  ramach  projektu  „OWES  subregionu  Centralno  –

Wschodniego”  realizowanego  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata

2014-2020  w  ramach  Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne,  Działanie:  9.3.  Rozwój  ekonomii

społecznej  w regionie,  Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii  społecznej  – konkurs.   W ramach

zawartego  Porozumienia  na  rzecz  promocji  zatrudnienia  i  rozwoju  przedsiębiorczości  społecznej

realizowane  są  zadania  polegające  na  tworzeniu  środowiska  przyjaznego  rozwojowi  przedsiębiorczości

społecznej – promowaniu i wspieraniu działalności przedsiębiorstw społecznych, współpracy przy tworzeniu

nowych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej oraz  wzajemnej wymianie informacji o stanie sektora

Ekonomii Społecznej na terenie Powiatu Będzińskiego. W ubiegłym roku w siedzibie Powiatowego Urzędu

Pracy w  Będzinie przeprowadzono 3 spotkania informacyjne nt.  projektu „OWES subregionu Centralno-

Wschodniego ”(w 2019 roku liczba przeprowadzonych spotkań informacyjnych – 17).

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Informacja o usługach i

instrumentach  rynku  pracy  świadczonych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  zamieszczona  jest  na  stronie

internetowej PUP – http://bedzin.praca.gov.pl na tablicach ogłoszeń oraz w broszurach tematycznych.

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie usługami i instrumentami rynku pracy objął 111 osób

długotrwale bezrobotnych. Wśród ww. osób - 10 (9% ) dotyczyło gminy Czeladź spośród których: 7 osób

rozpoczęło  staż,  1  osoba  podjęła  zatrudnienie  w  ramach  dofinansowania  wynagrodzenia  bezrobotnego

powyżej 50 roku życia oraz 2 osoby rozpoczęły szkolenie. Ponadto z porady indywidualnej skorzystało 6
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osób  długotrwale  bezrobotnych  z  gminy  Czeladź,  z  porady  grupowej  4  osoby,  z  grupowych  spotkań

informacyjnych – 10 osób.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie usługami i instrumentami rynku pracy objął 240 osób

długotrwale bezrobotnych. Wśród ww. osób - 60 (25% ) dotyczyło gminy Czeladź.

W  2018  roku  324  osoby  długotrwale  bezrobotne  objęto  aktywnymi  formami  wsparcia,  w  tym  95  

z  terenu  gminy  Czeladź.  W 2017  roku  wsparciem  objęto  508  długotrwale  bezrobotnych,  w  tym  140  

z Czeladzi. 

Zadania  podejmowane  w  przedmiotowym  zakresie  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Będzinie  dotyczą

organizacji prac społecznie użytecznych.

4. Cele strategiczne dla obszaru: Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa mieszkańców  

Cel główny: Stworzenie warunków do rozwijania aktywności  społecznej, kulturalnej i sportowej 
mieszkańców Czeladzi

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020

CS.1. 
podtrzymanie 
sprzyjającego klimatu w
mieście dla dalszego 
rozwoju istniejących 
organizacji społecznych 
realizujących zadania 
pożytku publicznego w 
Mieście

Burmistrz Miasta Czeladź,
Urząd Miasta w Czeladzi,
jednostki organizacyjne 
Miasta, organizacje 
pozarządowe

Liczba dokumentów 
konsultowanych z GRDDP i
organizacjami 
pozarządowymi

1

Liczba spotkań z 
organizacjami, w których 
uczestniczyli 
przedstawiciele urzędu 
miejskiego

0

Liczba szkoleń z 
pozyskiwania środków ze 
źródeł zewnętrznych oraz 
innych szkoleń 
tematycznych

0

Liczba pozyskanych przez 
organizacje grantów z 
źródeł innych niż budżet 
Miasta

Brak danych

Liczba projektów 
partnerskich – 
międzysektorowych

Brak danych

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o dotację z 
miasta w otwartych 
konkursach

24

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o mały grant

2

Liczba organizacji, z 
którymi Miasto 
współpracuje w inny 
sposób, niż poprzez 
udzielenie dotacji na 
realizację zadania

29
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 2. 
przyciąganie nowych 
organizacji do Czeladzi 
oraz zachęcanie 
mieszkańców do 
samoorganizacji wokół 
problemów, potrzeb 
społecznych

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
pozostałe wydziały UM w 
Czeladzi,
jednostki organizacyjne 
Miasta,
organizacje pozarządowe

Liczba organizacji z 
siedzibą poza Czeladzią, 
które prowadzą działania na
terenie Miasta

4

Liczba nowych organizacji 
działających w Czeladzi

2

Ilość udostępnionych lokali 
na działalność społeczną

10

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS.3. 
współpraca z grupami 
nieformalnymi i rozwój 
wolontariatu

Rada Miejska 
w Czeladzi, Burmistrz 
Miasta Czeladź, 
Urząd Miasta 
w Czeladzi,
organizacje pozarządowe 

Liczba projektów 
zgłaszanych do budżetu 
partycypacyjnego

0

Odsetek mieszkańców, 
którzy biorą udział w 
głosowaniu na projekty w 
budżecie partycypacyjnym

0

Liczba uczestników szkoleń
z przygotowania wniosków 
do konkursów o małe granty
adresowanych do grup 
nieformalnych i 
nowopowstałych 
organizacji oraz liczba 
wniosków o inicjatywę 
lokalną

0
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS.4. 
zwiększenie dostępu 
mieszkańców do 
wartościowej oferty 
kulturalnej

Rada Miejska w Czeladzi,
Burmistrz Miasta Czeladź,
Urząd Miasta w Czeladzi,
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
Galeria Elektrownia,
Muzeum Saturn,
jednostki organizacyjne 
Miasta 
organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne skupione
wokół Biblioteki,
organizatorzy kultury

Liczba nowych pozycji 
książkowych dostępnych 
dla czytelników w Miejskiej
Bibliotece Publiczne

*zbiory książkowe:
4.018 (z zakupu 
3023)
zbiory specjalne:308
*10,29 napływ 
woluminów na 100 
mieszkańców 
(łącznie z darami i 
zbiorami 
specjalnymi: 14,73)

Wskaźnik czytelnictwa 16,36%
*liczba czytelników 
zarejestrowanych:
ogółem:4806
w tym do lat 15: 1304
*liczba odwiedzin w 
ciągu roku: 51562
(w tym:
-wypożyczalnie:
45316
-czytelnie: 6246
*liczba 
wypożyczonych 
książek: 117807
(w tym wypożyczone
na zewnątrz: 117060
udostępnione na 
miejscu: 747
*liczba udostępnionej
prasy: 5873
*liczba udzielonych 
informacji: 5122
*liczba 
korzystających z 
Internetu: 861
*liczba czytelników 
na 100 mieszkańców:
16,36%
*liczba wypożyczeń 
na 100 mieszkańców:
398,58

Liczba odwiedzających 
Galerię Elektrownia

2772

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Galerii 
Elektrownia

10

Liczba koncertów 
muzycznych

8

Liczba wydarzeń z obszaru 
filmu i teatru w mieście w 
ciągu roku

4

Liczba imprez plenerowych 
zorganizowanych w mieście

7

Wielkość alokacji budżetu 
partycypacyjnego na 
projekty kulturalne

0
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Liczba 
instytucji/organizatorów 
kultury i z innych miast 
oferujących swoje usługi na 
preferencyjnych warunkach 
mieszkańcom Czeladzi.

0

Liczba osób objętych 
wsparciem socjalnym 
służącym pełniejszemu 
uczestnictwo w kulturze 
(np. bonem na kulturę)

0

Liczba wydarzeń, w wyniku
współpracy co najmniej 
dwóch różnych 
organizatorów kultury

4

Liczba organizowanych 
wydarzeń historyczno-
kulturalnych

9

Liczba uczestników imprez 
kulturalnych w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

3015

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Miejskiej 
bibliotece Publicznej

164

Liczba odwiedzających 
Kopalnię Kultury

9010

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Kopalni 
Kultury

31

Liczba odwiedzających kino
Kopalni Kultury

4419

Liczba koncertów 
muzycznych w Kopalni 
Kultury

3

Liczba odwiedzających 
Muzeum Saturn w Czeladzi

5282

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Muzeum 
Saturn

18

Liczba wszystkich 
wydarzeń kulturalnych 
organizowanych w Muzeum
Saturn i Galerii Elektrownia
w Czeladzi

28
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS.5. 
stwarzanie warunków 
do aktywności 
mieszkańców miasta w 
obszarze sportu i 
rekreacji

MOSiR w Czeladzi, 
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w Czeladzi, 
Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi,
Szkoła Podstawowa Nr 7

Liczba obiektów, w których 
przeprowadzono 
remont/modernizację

6

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/
zmodernizowanych ścieżek 
rowerowych

7,773 km

Liczba utworzonych siłowni
na świeżym powietrzu

1

Liczba organizacji 
pozarządowych 
współpracujących z 
Miastem w realizacji zadań 
z obszaru sportu i rekreacji

8

Liczba użytkowników 
przenośnego lodowiska

4000

 Remonty MOSiR w Czeladzi

 -    remont Stadionu CKS 

I etap prac, tj. remont widowni zewnętrznych 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych

o gr.15cm, rozbiórka chodnika na koronie stadionu, odtworzenie chodnika, remont istniejących schodów S1 i

S2, odtworzenie trybun widowni B ( sektor od rzeki Brynicy) i C ( sektor dla kibiców gości), ogrodzenie wo-

kół widowni C, wymiana ogrodzenia wokół murawy boiska , wykonanie nawierzchni trawiastej na skarpach

zlikwidowanej trybuny, wycinka drzew.

Remont widowni zewnętrznych wykonywany był w 2019r. i 2020r.

 - poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu

w Czeladzi

Przeprowadzono przetarg i  podpisane zastały umowy z  EFEKT Sp.  z o.  o.   ul.  Kluczborska 29, 41-503

Chorzów

„Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadio-

nu w Czeladzi wraz z montażem OZE” Część A. Termomodernizacja budynku Hali Widowiskowo Sporto-

wej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybuduj, Cześć B.Termomodernizacja Budynku

Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w formule wybuduj.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.
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5. Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością  

CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości społecznej w

zakresie ochrony zdrowia 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.1 
podniesienie poziomu 
wiedzy mieszkańców 
Czeladzi o miejscach 
realizacji świadczeń 
zdrowotnych 

Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
PZZOZ w Będzinie-Szpital 
w Czeladzi

Krótszy okres oczekiwania 
na wizytę u specjalisty

Średni czas
oczekiwania we

wszystkich
komórkach (Poradnie
+ Oddziały Szpitala)

wyniósł: 
74,21 dnia

Liczba osób posiadających 
informację o usługach 
zdrowotnych

361.875 odsłon

Liczba wejść na zakładkę 
informacyjną na stronie UM

Brak danych

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2 
zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców Czeladzi 
w zakresie ich stanu 
zdrowia 

Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
placówki edukacyjne,
orgamozacje pozarządowe

Liczba akcji promujących 
zdrowie

55

Liczba spotkań i eventów 
dla różnych grup 
mieszkańców 

6

W Przedszkolu  Nr  11  w związku z  pandemią  Covid  19   udostępniano rodzicom/opiekunom na  stronie

internetowej przedszkola, w kąciku dla rodziców informacje i wytyczne z MZ,GIS dotyczące właściwych

zachowań zapobiegających zakażeniu wirusem. W pierwszych miesiącach roku 2020 realizowane były na

terenie przedszkola  zajęcia ruchowe : logorytmika, Przedszkoliada.  W trakcie realizacji zajęć z podstawy

programowej  promowane  było  zdrowe  odżywianie  poprzez  udział  dzieci  w  wykonywaniu  zdrowych

przekąsek  i  soków:  ,,  Robimy  sałatki  owocowe’’,  ,,Pijemy  zdrowe  soki  owocowo-warzywne’’,  ,,Jemy

kolorowe warzywa’’- wszystkie grupy wiekowe.

W Szkole Podstawowej Nr 5 realizowano Program „Trzymaj formę: – klasy 4-8 – (uczestnicy – około 170

uczniów), Program „Mleko w szkole” – klasy 1 – 5,  Program „Warzywa w szkole” – klasy 1-5,  Program

międzynarodowy  Erasmus+  „EAT  HEALTHY.  ACT  RESPONSIBLY”  –  program  promujący  zdrowe

żywienie i zdrowy tryb życia.

W Szkole Podstawowej Nr 2  klasy 1-3 uczestniczą w programie rządowym: "Szklanka mleka" Uczniowie

otrzymują  mleko  i  jogurty  w  ramach  programu  "Szklanka  mleka".  Akcja  kształtuje  nawyki  zdrowego

odżywiania się wśród dzieci. Uczniowie klas I - III wzięli udział w akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc ”

Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu oraz uświadomienie dzieciom jak

ważne  jest  śniadanie  dla  prawidłowego  funkcjonowania  organizmu,  a  szczególnie  dziecka  w  wieku

28



szkolnym.  Dzieci  zdobyły  wiedzę  na  temat  zdrowego  odżywiania,  higieny  przyrządzania  i  spożywania

posiłków.  Lekcja  HIGIENY  w  ramach  wojewódzkiej  Akcji  promocyjno-  edukacyjnej

pt.  ,,WIRUSOOCHRONA"  (przeprowadzenie  zajęć  zachęcających  dzieci  do  codziennej  aktywności

fizycznej  i  zdrowego  odżywiania,  zachęcanie  i  zwrócenie  uwagi  na  rolę  szczepień  ochronnych  jako

najskuteczniejszą  formę  zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się  wielu  chorób  zakaźnych,  promocja

podstawowych  zasad  higieny  osobistej  wśród  najmłodszych  uczniów  w  celu  zapobiegania  chorobom

zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, wyrabianie nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci

prawidłowego mycia rąk. Realizowano również spotkania z pielęgniarką szkolną – w formie pogadanek.

Akcje profilaktyczne i happeningi:  

- Czyste powietrze: cel pomiar stanu powietrza w Czeladzi, happening

- Sprzątanie Świata: cel uświadomienie wpływu śmieci na zdrowie człowieka, rola segregacji odpadów

-Święto Drzewa: cel nasadzenia i wpływ roślin na jakość powietrza

Prowadzone były także zajęcia sportowe "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- Ruch

rzeźbi umysł, sport, zabawa, wychowanie". Zajęciami objęci byli uczniowie klas od 1 do 8. Ilość uczniów

objęta programem 196.

Cele programu:

1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.

2. Przygotowanie do alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

3. Wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Zadania programu:

-kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji i rozwiązywania problemów oraz konfliktów w sposób 

społecznie akceptowany.

-wyrabianie wiary we własne możliwości poprzez pokazywanie i wzmacnianie pozytywnych cech charakteru

-promocja zdrowego stylu życia poprzez oddziaływania sportowe

Metody pracy:

-zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu piłka nożna koszykówka siatkówka piłka ręczna tenis stołowy 

badminton lekkoatletyka.

-gry i zabawy sportowe

-pogadanki 

-działalność prozdrowotna w postaci ćwiczeń zapobiegających wadom postawy

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020

C.3
podejmowanie szeroko 
zakrojonych działań na 
rzecz kreowania 
„zdrowego stylu życia”  

Urząd Miasta w Czeladzi, 
placówki edukacyjne, 
kluby sportowe, MOPS w 
Czeladzi, organizacje 
pozarządowe  

Liczba inicjatyw z zakresu 
edukacji prozdrowotnej

41

Liczba wydarzeń 
promujących zdrowy tryb 
życia 

65
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Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.1 
pomoc w doposażeniu 
placówek ochrony 
zdrowia 

Urząd Miasta w Czeladzi,
Starostwo Powiatowe w 
Będzinie,
Placówki ochrony zdrowia 
z terenu miasta  

Pozyskanie środków 
finansowych na zakup 
sprzętu 

2.428.488,02 zł

Doposażenie placówek  
medycznych

315.000,00 zł
dotacja dla PZZOZ
Czeladź na zakup
sprzętu: kapsuła

medyczna (1 szt.),
respirator (3 szt.),
łóżka elektryczne

(3 szt.)

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2 
podniesienie jakości i 
dostępności usług 
medycznych na rzecz 
osób starszych 

Urząd Miasta w Czeladzi, 
PZZOZ w Będzinie-Szpital 
w Czeladzi
MOPS w Czeladzi, 
specjaliści w zakresie 
geriatrii  

Liczba osób starszych 
korzystających z pakietu 
usług medycznych 

87.552
pacjentów we

wszystkich zakresach
świadczeń

Liczba miejsc opieki i 
pielęgnacji 

30

Liczba uczestników szkoleń
z zakresu pracy z seniorami 

0

CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.1 
edukacja o starości 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi, 
PZZOZ w Będzinie-Szpital 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne

Liczba programów 
informacyjnych do 
seniorów i ich otoczenia

2

Liczba programów społ. na 
rzecz solidarności 
międzypokoleniowej oraz 
liczba seniorów 
uczestniczących w 
budowaniu oferty dla 
swojego  środowiska 

2 programy
- 28 osób

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2 aktywizowanie osób 
starszych w środowisku 
lokalnym

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi, 
Klub Seniora, 
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
Uniwersytet III wieku,
organizacje pozarządowe, 
kluby i towarzystwa 
sportowe, 

Liczba seniorów 
uczestniczących w 
budowaniu oferty dla 
swojego  środowiska

640

Liczba seniorów 
uczestniczących w  
zajęciach  sportowo-
rekreacyjnych

2733

Liczba lokali-miejsc 
integracji środowiskowej 
seniorów 

9

Wykaz imprez sportowych w których seniorzy brali czynny udział:

- Ferie z MOSiR-em

30



- XIV Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim

- Bieg Walentynkowy

- Bieg Przełajowy i Nordic Walking 

CEL GŁÓWNY IV: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym osób z niepełnosprawnością 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020

C.1 
inicjowanie działań 
usprawniających i 
włączających osoby z 
niepełnosprawnością do 
społeczności lokalnej 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,
PCPR w Będzinie,
PUP w Będzinie,
PFRON,
placówki edukacyjne,
placówki medyczne,
organizacje pozarządowe

Liczba organizacji 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych

9

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
korzystających ze 
zorganizowanych 
środowiskowych form 
wsparcia 

48

Liczba wolontariuszy 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych

0

Liczba osób korzystających 
z usług specjalistycznych 
dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin

153

Ze środków PFRON w ramach dofinansowania sport,  kultura, rekreacja i turystyka w 2020r. Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 3 umowy na łączną kwotę 13.280 zł. Umowy te zostały zawarte z 2

Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Czeladź tj.:

- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”,

- Polski Związek Niewidomcyh Czeladź.

Lp. Nazwa Organizacji Przedmiot dofinansowania Kwota

1 Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób
Niepełnosprawnych „Familia” 

Rejs  Kanałem  Gliwickim,  Czarnocin
oraz  Pławniowice  i  „Kolejkowo”
Gliwice

7000,00
(zwrot 2.410,03

zł)

2 Polski Związek Niewidomych w Czeladzi Spotkanie „Biała Laska” 900,00 zł

3 Polski Związek Niewidomych w Czeladzi Wycieczka – Pławniowice, Moszna Zwrot
przyznanego

dofinansowania
w całości

(5.380,00 zł)

                                                                    RAZEM 5489,97

Wysokość  udzielanego  dofinansowania  w  ramach  sport,  kultura,  rekreacja  i  turystyka  ze  środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  zależna  jest  od  wykazywanych potrzeb

Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W omawianym roku organizacja wyjazdów,
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imprez, spotkań ze względu na ogłoszony stan pandemii na terenie kraju była mocno ograniczona, a w dużej

mierze niemożliwa.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 przyjęty został Uchwałą

nr  XVIII/187/2016  Rady  Powiaty  Będzińskiego  z  dnia  28  kwietnia  2016r.   Niniejszy  Program  został

zaktualizowany i rozszerzony Uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego Nr XX/208/2016 z dnia 30 czerwca

2016r. o zadanie pn. likwidacja barier transportowych przez jednostki samorządu powiatowego, gminnego

oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Głównym  celem  Programu  jest  tworzenie  warunków  do  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  osób

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

W ramach rehabilitacji społecznej wypłacono dofinansowanie do:

- 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla 51 osób niepełnosprawnych (41 dorosłych i 10 dzieci),

- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 23 osób niepełnosprawnych

(3 architektoniczne, 12 komunikowanie, 8 techniczne)

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 43 osób.

W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zgłoszonio 7 045 wolnych miejsc pracy i miejsc

aktywizacji zawodowej, w tym 93 (1,3%) dla osób niepełnosprawnych, spośród których 9 dotyczyło gminy

Czeladź.

W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zgłoszono 4 792 wolne miejsca pracy i miejsca

aktywizacji zawodowej, w tym 232 (4,8%) dla osób niepełnosprawnych. Spośród ww. zgłoszonych miejsc

pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych 49 (21%) dotyczyło gminy Czeladź.

W 2018  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Będzinie  pozyskał  439  wolnych  miejsc  pracy  i  aktywizacji

zawodowej dla osób niepełnosprawnych stanowiących 7,7% ogółu zgłoszonych  wolnych miejsc pracy i

aktywizacji  zawodowej  (5 735  ofert).  Spośród  ww.  wolnych  miejsc  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych

168 (38,3 %) dotyczyło gminy Czeladź.

W 2017  roku  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Będzinie  pozyskał  176  wolnych  miejsc  pracy  i  aktywizacji

zawodowej dla osób niepełnosprawnych, w tym 68 z gminy Czeladź. Wolne  miejsca pracy i aktywizacji

zawodowej w 2017r. – 6 830 ofert. 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2 
wsparcie  osób z 
niepełnosprawnością
w aktywizacji 
zawodowej

PCPR w Będzinie, 
PUP w Będzinie, 
MOPS w Czeladzi, 
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
organizacje pozarządowe

Liczba instytucji  
współpracujących w 
tworzeniu systemu wsparcia
na rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

8

Liczba pracodawców 
poinformowanych o 
korzyściach wynikających  
z  zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

0
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Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Będzinie  w  2020r.  realizowało  projekt  pn.  ”Inwestycja  w

człowieka  środkiem  do  osiągnięcia  efektów społecznych”  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w

ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski

Fundusz  Społeczny),  Oś  Priorytetowa  IX.  Włączenie  społeczne,  Działanie:  9.1  Aktywna  integracja,

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres

realizacji projektu to: 01.01.2018r.-31.12.2020.

W 2020r. wsparciem objęto 90 osób w tym 20 osób niepełnosprawnych, 8 osób z pieczy zastępczej oraz 54

rodzin zastępczych. W projekcie brali  udział mieszkańcy Miasta Czeladź tj.  1 osoba niepełnosprawna, 1

pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej oraz 16 rodzin zastępczych.

W ramach instrumentów aktywnej integracji zastosowano następujące formy wsparcia:

- indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym,

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- kursy i szkolenia zawodowe,

- wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy,

- wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych,

- spotkanie integracyjne promujące rodzicielstwo zastępcze,

- grupowe poradnictwo z doradcą zawodowym,

- grupy wsparcia psychologicznego dla rodzin zastępczych,

- trener zawodowy

Ogólny budżet na 3 lata realizacji projektu wynosi: 1.825.481,63 zł. Budżet na rok 2020 wynosił: 608.493,87

zł. Dofiansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS wynosi 517.219,78 zł.

W 2020 roku 2 osoby bezrobotne niepełnosprawne z terenu gminy Czeladź rozpoczęło staż.

W 2019 w wyniku działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 1 osoba bezrobotna

niepełnosprawna  z  terenu  gminy  Czeladź  otrzymała  jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności

gospodarczej, 2 osoby rozpoczęły szkolenie oraz 6 osób bezrobotnych niepełnosprawnych skierowano do

wykonywania prac społecznie użytecznych.                                                                                                   

W 2018 roku 7 osób bezrobotnych niepełnosprawnych z terenu gminy Czeladź podjęło staż oraz 1 osoba

uczestniczyła w szkoleniu.

Informacje  na  temat  form wsparcia  realizowanych  przez  Powiatowy Urząd  Pracy  w Będzinie,  w tym  

w  zakresie  zatrudniania  osób  niepełnosprawnych  zamieszczone  są  na  stronie  internetowej

http://bedzin.praca.gov.pl oraz https://zielonalinia.gov.pl 
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6. Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia

Cel główny: Poprawa   jakości życia  poprzez  stworzenie warunków do mieszkania, pracy i 
wypoczynku i rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 1. wzmocnienie 
komunalnych zasobów 
mieszkaniowych

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w Czeladzi, 
Wydział Spraw 
Obywatelskich,
CTBS -ZBK w Czeladzi,

Powierzchnia działek 
przygotowanych/sprzedanych 
pod rozwój budownictwa 
indywidualnego i 
wielorodzinnego

11.717m2

Liczba lokali socjalnych 195
Liczba mieszkań komunalnych 1917
Liczba lokali z zasobu 
komunalnego, w których 
podniesiono standard, w tym 
liczba lokali, które podłączono
do instalacji centralnego 
ogrzewania

29

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji

5

Liczba mieszkańców miasta 29.369
Liczba nowych mieszkańców 
miasta

408

W 29 lokalach z zasobów komunalnych, podniesiono standard poprzez podłączenie do instalacji centralnego

ogrzewania:

- 9 lokali podłączono do centralnego ogrzewania gazowego

- w 20 lokalach wyburzono piece węglowe i zastosowano panele grzewcze na podczerwień.

Ponadto CTBS-ZBK Sp.  z  o.o  jako  zarządca mienia  wydał  pozwolenia na  zmianę  sposobu ogrzewania

mieszkania lokatorom, którzy we własnym zakresie zmienili źródło ogrzewania

- 36  szt. -  ilość wydanych pozwoleń  na  zmianę sposobu ogrzewania z czego:

8 lokali  zastosowało  panele  grzewcze  na  podczerwień  (290,36  m2),  28  lokali  zastosowało  centralne

ogrzewanie gazowe (1322,95 m2)

W 20 lokalach gdzie zmieniano źródło ciepła wymieniono stolarkę okienną, instalacje wod-kan, elektryczną,

wykonano pełną modernizację tych mieszkań.

Czeladzkie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  -  ZBK  Sp.  z  o.o.  w  ramach  likwidacji  barier

architektonicznych wykonało w 2020r. poręcze w ciągach komunikacyjnych:

- Wspólnota Mieszkaniowa WARYŃSKIEGO 18-20 - 1 szt.

Likwidacja poziomów ciągów komunikacyjnych i wykonanie nowych chodników z kostki betonowej:

- Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 1,

- Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 18-20

- Wspólnota Mieszkaniowa 17 Lipca 1-3-5

- Wspólnota Mieszkaniowa 17 Lipca 15-17-19-21-23-25
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- Wspólnota Mieszkaniowa 17 Lipca 29-31, Szkolna 11

- Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 22-24-26

Liczba mieszkań komunalnych z roku na rok ma tendencję malejącą. Miasto Czeladź w 2020r. przejęło od

SRK budynek przy ul. Szpitalna 2 w Czeladzi z 4 mieszkaniami. Miasto Czeladź z zasobu komunalnego

sprzedało 29 mieszkań  w 2020r. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie praw

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego wiele mieszkań komunalnych nie

może zostać przydzielona ze względu, iż nie spełnia kryteriów wyposażenia w łazienkę, toaletę itp. wobec

czego z gminnego zasobu zostają wycofane tzw. mansardy (w 2020 r. wycofano z użytkowania 4 lokale-

mansardy).  Najem socjalny  lokali  po  wejściu  przepisów w/w/  ustawy  musi  spełniać  określone  kryteria

wyposażenia. Lokale o najniższym standardzie w zasobach gminy, aby mogły być zasiedlone muszą przejść

kapitalny remont lub zostać wycofane z użytkowania ze względu na niezadawalający stan techniczny całego

budynku lub ze względu na brak możliwości wykonania toalet i miejsca na urządzenie kąpielowe.

Pozwy / eksmisje

ZESTAWIENIE POZWÓW/ZASĄDZEŃ/EKSMISJI W LATACH 2019-2020

Lp Tytuł pozycji 2019 2020

1 Ilość złożonych pozwów o eksmisję 39 10

2 Ilość wykonanych wyroków eksmisyjnych 22 7

  w tym:    

2.1 z komornikiem 6 2

2.2 bez komornika 16 5

3 Ilość wstrzymanych eksmisji (raty) 11 2

4 Razem poniesione koszty z tyt. eksmisji 17 463,00 zł 5 170,00 zł

4.1 Koszty pozwów o eksmisję 8 463,00 zł 2 170,00 zł

4.2 Koszty opłaty komorniczej za wykonanie eksmisji 9 000,00 zł 3 000,00 zł

Pozycja 4 z tabeli to wyłącznie koszty sądowe i komornicze aby eksmisja mogła być wykonana. Każde

mieszkanie po eksmisji  musi być poddane kapitalnemu remontowi ( średni  koszt wykonania remontu to

około 30 tys. zł. Pozostają długi osoby eksmitowanej (w 95% nie ma możliwości ściągnięcia długu poprzez

komornika). W 2020r. ze względu na sytuacje wywołaną COVID 19 wszystkie eksmisje zostały wstrzymane

od kwietna 2020r. do czerwca 2021 (z tendencją przedłużenia terminu). CTBS-ZBK sp. z o.o. w lipcu 2017r.

przejął zarządzanie lokalami gminnymi. Każdy lokator w spółce posiadał czystą kartotekę opat czynszowych

(zaległości do 31 lipca 2017r. przejęła Gmina). W 2017r. oraz 2018r. Spółka przypominała najemcom o

ratach, możliwości korzystania z pomocy MOPS, rozłożenia zaległości na raty itp. w następstwie czego w

kolejnych latach wykonano:

Lp Tytuł pozycji 2019 2020

5 Ilość złożonych pozwów o zapłatę 70 19

6
Wartość złożonych pozwów o zapłatę bez odsetek, kosztów, sądowych, 
komorniczych

580 236,90 zł 126 782,51 zł
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS.2. 
poprawa sytuacji 
komunikacyjnej i 
jakości transportu 
publicznego w mieście

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w Czeladzi
Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi we 
współpracy z innymi 
właścicielami dróg,
KZK GOP,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
MOSiR w Czeladzi

Liczba miejsc parkingowych w
mieście, w tym miejsc 
parkingowych przy siedzibach 
instytucji publicznych

60

Liczba nowych połączeń 
autobusowych w mieście

0

Liczba modernizacji 
prowadząca do usuwania 
barier architektonicznych

20

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych lub 
wybudowanych ścieżek 
rowerowych w mieście

7,773 km

W  mieście  wykonano  60  miejsc  parkingowych  przy  siedzibach  instytucji  publicznych  wykonanych  w

ramach  inwestycji  „Zintegrowane  punkty  przesiadkowe  A-T-R/  A-R  w  mieście  Czeladź  wraz  z

przedsięwzięciami towarzyszącymi”. W ramach tego projektu zmodernizowano bądź wykonano 7,773 mb

ścieżek rowerowych.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 3. 
wzmocnienie 
komunalnych zasobów 
mieszkaniowych

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi,

Liczba kilometrów alejek 
parkowych

0,28 km

Liczba nowo 
zainstalowanych/odnowionych
obiektów rekreacyjnych (place
zabaw, siłownie zewnętrzne 
ect.)

1

Liczba miejsc objętych 
monitoringiem wizyjnym

59
Obecnie

monitoring
miejski składa się

z  73 kamer.
-15 kamer

ochrona obiektu
UM

- 58  kamer jest na
mieście

(31 kamer stałych,
27 kamer

obrotowych )

Wykonano 0,28 km ścieżek szutrowych oraz z kostki betonowej w Parku Grabek. Wykonano również strefę

aktywności fizycznej wraz z ławką solarną przy ul. Katowickiej.
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 4. 
dbałość o przestrzeń 
wspólną i infrastrukturę
publiczną miasta

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
Straż Miejska w Czeladzi, 
Policja

Liczba skarg na nieregularnie 
koszone trawniki, przepełnione
kosze na śmieci,  

11

Liczba kilometrów alejek 
parkowych

0,28 km

Liczba nowo 
zainstalowanych/odnowionych
obiektów rekreacyjnych (place
zabaw, siłownie zewnętrzne 
ect.)

1

Liczba kamer w monitoringu 
miejskim

73

7. Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca międzysektorowa

CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie rozwiązywania 
problemów społecznych 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.1 
współpraca instytucji 
społecznych w obszarze 
rozwoju społeczno – 
gospodarczego  

MOPS w Czeladzi,
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi
PUP w Będzinie

Liczba projektów z zakresu 
reintegracji społeczno – 
zawodowej

1

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych

2033

Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

122

Liczba powstałych podmiotów
ekonomii społecznej 

0

Liczba osób objętych 
wsparciem Centrum Usług 
Społecznych 

254

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie podpisał Porozumienie ze Stowarzyszeniem „DELFIN” z

Olkusza – Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie dotyczące refundacji ze środków Funduszu Pracy

świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.2 
rozwój systemu pomocy 
społecznej w oparciu o 
współpracę z lokalnymi 
partnerami 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi 

Liczba zadań powierzonych do
realizacji organizacjom 
pozarządowym

22

Liczba zarejestrowanych i 
działających organizacji 
pozarządowych 

83

Liczba wniosków i projektów 
aplikujących na 
rozwiązywanie problemów 
społecznych

0

Liczba zrealizowanych 
projektów i osób nimi objętych

0
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.3 
rozwój usług 
społecznych  dla 
mieszkańców 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,
Straż Miejska w Czeladzi,
Policja,
organizacje pozarządowe

Liczba uczestników akcji 
edukacyjnych  

Brak danych

Liczba środowisk objętych 
edukacją w obszarze 
przeciwdziałania przemocy 

0

Liczba artykułów 
tematycznych w Echu 
Czeladzi 

44

Liczba spotkań edukacyjnych 
prowadzonych przez Policję i 
Straż Miejską 

Brak danych

Liczba postów, notek, 
informacji tematycznych 

320

Liczba szkoleń i spotkań –
procedura Niebieskiej karty

3

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.4  
rozwój współpracy 
pomiędzy instytucjami 
dla zapewnienia 
rozwoju społecznego

Samorząd miasta, 
placówki edukacyjne 

Ilość i rodzaj działań w 
zakresie rozwoju społecznego 

13

ilość projektów i ich wartość 
służących zaspakajaniu 
potrzeb społecznych

9 projektów
- 200.000

Przedszkole  Nr 11 systematycznie współpracuje  z Miejska Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w

Czeladzi,  z Wojewódzka Biblioteką Pedagogiczną ,Filia Mysłowice, DPS ,,Senior w Czeladzi’,    Szkołą

Podstawową  Nr  2  im.  Marii  Konopnickiej  w  Czeladzi  W  ramach  współpracy  z  bibliotekami  dzieci

uczestniczą  w  cyklicznych  spotkaniach  pod  hasłem  ,,Cała  Polska  czyta  dzieciom”  mających  na  celu

kształtowanie i  rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.  Współpraca z DPS,,  Senior’’ polega na

wspólnych spotkaniach z pensjonariuszami  mających na celu uczenie dzieci szacunku do osób starszych,

zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.  Współpraca  z innymi przedszkolami na terenie

Czeladzi  polega na uczestnictwie w między przedszkolnych konkursach i  spotkaniach mających na celu

integrację  przedszkolaków,  rozwijanie  kompetencji  społecznych,  poczucia  własnej  wartości  oraz

kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, nauczycieli, obowiązków szkolnych.

Szkoła Podstawowa Nr 5 realizowała w 2020r. następujące programy:

- Międzynarodowy projekt „Emocja” – (klasa 2b i kl. 4b – 46 uczniów)

- Program profilaktyczny „Nowa rzeczywistość w COVIDZIE – czyli  jak uzyskać równowagę w czasie

pandemii” – warsztaty przeprowadzone 4 – 8

- Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Jak żyć z ludźmi” – klasy 1 – 8

- Program autorski „Bezpieczna szkoła” – spotkania z policją i strażą miejską

- Profilaktyka cyberprzemocy – program Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach –

warsztaty dla uczniów klas 5 – 8

- Program „Dzieci uczą rodziców” – klasy 1-3 oraz lekcje wychowawcze
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.5 

rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

więzi pomiędzy 

mieszkańcami a 

samorządem 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi

Ilość spotkań przedstawicieli 
samorządu z mieszkańcami 
oraz liczba osób 
uczestniczących w tych 
działaniach 

0

Ilość badań społecznych i 
analiz w zakresie parametrów 
społecznych i identyfikacji 
potrzeb mieszkańców.

1

Ilość środków przeznaczanych
na realizację działań służących
rozwiązywaniu problemów 
społecznych realizowanych 
przez lokalne organizacje 
pozarządowe.

0
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3. Analiza wskaźników pomiaru działań Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź
za lata 2016-2020.

1. Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług społecznych

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA
C.1 
rozwój form 
pomocy dla 
bezrobotnych 
mieszkańców 
miasta 

Liczba osób, które 
zrealizowały 
kontrakty socjalne i 
poprawiły swoją 
sytuację społeczną

48 76 118 52 28 Zmienna

Liczba osób 
usamodzielnionych 
poprzez podjęcie 
zatrudnienia i 
uzyskanie 
niezależności 
ekonomicznej 

 985 849 729 591 552 Malejąca

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej

- 1 2 1 0 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA
C.2 
redukowanie 
skali ubóstwa 
oraz 
zależności od 
systemu 
pomocy 
społecznej

Liczba mieszkańców 
żyjących w ubóstwie 
(wg kryterium 
dochodowego)

794 707 607 480 423 Malejąca

Liczba mieszkańców 
objętych projektami z 
zakresu włączenia 
społecznego, 
realizowanymi na 
terenie miasta

107 344 331 332 159 Zmienna

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 
społecznej na 1000 
mieszkańców

62 56 51 43 35 Malejąca

Liczba projektów 
socjalnych oraz osób 
nimi objętych 

0 0 1
projekt
- 7 osób

0 0 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3
rozwój 
infrastruktury
społecznej
w związku z 
procesem 
starzenia się 
społeczeństwa 

Liczba godzin usług 
opiekuńczych 
realizowanych w 
miejscu zamieszkania

19.013 23.381 27.824,50 31.718 23.424 Zmienna

Liczba miejsc w 
ośrodkach wsparcia

0 0 0 0 0 Stała

Liczba osób objętych 
pomocą w ośrodkach 
wsparcia 

0 0 0 0 0 Stała

Liczba wolontariuszy 
i godzin wparcia 
skierowanych do 
osób starszych 

23 osoby
– 320
godzin

4 osoby -
87 godzin

4 osoby
–  9

spotkań

62 osoby
- 21

warsztatów

15 osób
- 166

godzin

Zmienna

Liczba wolontariuszy 
i godzin pracy 
wolontarystycznej 
seniorów

 9 osób – 
 60 godzin

7 osób -  
147 godz.

7 osób –
158 godz.

0 0 Malejąca

Ilość osób 
korzystających z 
karty seniora  

1334
karty

1552 kart  1678
kart

1810 kart 1873 kart Rosnąca

Ilość utworzonych, 
funkcjonujących 
klubów seniora oraz 
ilość osób objętych 
ich wsparciem 

2  Kluby
Seniora - 
50 osób

3  Kluby
Seniora - 
70 osób

4 Kluby
Seniora –
90 osób 

4 Kluby
Seniora - 
95 osób

4 Kluby
Seniora -
86 osób

Rosnąca
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.4
przeciwdziałanie 
marginalizacji oraz 
tworzenie warunków 
rozwoju i aktywności 
dla osób z 
niepełnosprawnością

Ilość zrealizowanych 
projektów socjalnych
na rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

7 8 9 7 3 Zmienna

Ilość osób objętych 
projektami 
socjalnymi oraz 
wsparciem przez 
poszczególnych 
partnerów 

111 148 298 350 289 Zmienna

Ilość osób 
uzyskujących 
wsparcie w zakresie 
rehabilitacji 
społecznej i 
zawodowej  

74 166 104 43 44 Zmienna

Liczba placówek dla 
osób 
niepełnosprawnych

1 4 2 2 2 Zmienna

43



CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.5
wzmocnienie 
roli rodziny w 
wypełnieniu 
funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawczej

Ilość programów 
profilaktycznych,
korekcyjnych i 
edukacyjnych 
wraz z liczbą 
osób w nim 
uczestniczących 

8 programów
– 497

uczestników

27
programów

 – 3878 osób

21
programów
– 2158 osób

36
programów

-1511
osób

60
programów

- 3184
osoby

Zmienna

Ilość osób 
objętych 
poradnictwem 
specjalistycznym 

342 120 162 375 333 Zmienna

Ilość osób 
objętych 
psychoterapią 

0 15 1 14 30 Zmienna

Ilość osób 
objętych szkołą 
dla rodziców 

46 73 12 32 8 Zmienna

Ilość osób 
korzystających z 
karty dużej 
rodziny 

149 119 
nowych 

Kart
722 

od 2014r.

148 
nowych

Kart
856 

od 2014r.

271
nowych

Kart
1087

od 2014r.

215
nowych

Kart
- 1302

od 2014r.

Rosnąca

Ilość rodzin 
zastępczych z 
terenu miasta 
Czeladź

58 46 58 54 47 Zmienna

Ilość 
utworzonych 
nowych miejsc w
żłobkach 

16 24 16 32 20 Rosnąca

Ilość miejsc w 
żłobkach na 1000
mieszkańców

2,1 2,74 3,44 4,56 4,27 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej
w obszarze 
przemocy domowej 

Liczba 
przypadków 
przemocy 
domowej 
(Niebieskie 
Karty) 

90 89 89 71 71 Malejąca

Liczba osób i 
rodzin objętych
wsparciem grup
roboczych

122 
osób

 270
osób

284
osoby

206
osób

329 
osób

Zmienna

Liczba osób, 
które 
skorzystały z 
interwencji 
kryzysowej, 
terapii   i 
poradnictwa w 
zakresie 
problemów 
uzależnień i 
przemocy. 

127 618 361 386 252 Zmienna

Liczba osób 
doświadczający
ch przemocy 
objętych 
wsparciem 
Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej

3 3 0 6 0 Zmienna
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Ilość szkoleń 
dla kadry 
rozwiązującej 
problemy 
przemocy 
domowej 

14 1 2 7 2 Zmienna

Ilość osób 
korzystających 
z poradni 
uzależnień 
(uzależnionych,
współuzależnio
nych, DDA)

109 410
 

        414 395 248 Zmienna

Ilość miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

0 0 0 0 0 Stała

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.7
przeciwdziałanie
uzależnieniom i 
pomoc dla 
uzależnionych 

Liczba osób i 
godzin 
poradnictwa 
specjalistycznego
w zakresie 
problemów 
alkoholowych 

411  410 osób
- 2444
godzin

414 osób 
- 2496
godzin

350 osób
- 2311
godzin

614 osób
- 1222

godziny

Zmienna
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Ilość programów 
profilaktycznych 
i osób nimi 
objętych 

5
programów

49 osób

15
programów
2483 osób.

5 
programów
574 osób

10
programów
734 osób

13
programów
- 2024 osób

Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.8 
rozwój usług 
społecznych na
rzecz 
rozwiązywania
problemów 
bezdomności 

Ilość osób 
bezdomnych w 
stosunku do 
1000 
mieszkańców 

2 2 2 2 1 Malejąca

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi
formami 
wsparcia 
(ogrzewalnia, 
łaźnia)

53 43 62 63 32 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.9 
rozwój 
potencjału 
ośrodka 
pomocy 
społecznej

Liczba 
mieszkańców 
objętych 
projektami 
rozwoju 
społeczności 
lokalnych 
(PAL, OSL itp.)

0 0 0 0 0 Stała

Liczba 
pracowników 
socjalnych na 
2000 
mieszkańców

1,34 1,19 1,06 1,07 0,88 Zmienna

Liczba osób 
objętych asystą 
rodzinną

66 87 68 44 35 Zmienna

Liczba osób 
otrzymujących 
poszczególne 
świadczenia i 
zasiłki 

963 909 824 722 619 Malejąca

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi
usługami 
społecznymi

1576 1479 1321 1200 1006
Zmienna
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2. Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne

CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
poprawa 
bezpieczeństwa 
w zagrożonych 
dzielnicach

Liczba patroli 
Policji i Straży 
Miejskiej 

3918 3613 3216 3023 3161 Zmienna

Liczba 
interwencji 
Policji i Straży 
Miejskiej

6591 6969 7309 7718 7131 Zmienna

Liczba 
wykroczeń, 
dewastacji, 
kradzieży

4020 3320 1498 1342 1541 Zmienna

Liczba kontroli 
miejsc 
zagrożonych 
przestępczością

8552 10.573 10.970 9629 11.797 Zmienna

Liczba 
zabezpieczeń 
imprez 
kulturalnych, 
sportowych, 
uroczystości 
kościelnych

196 297 198 162 79 Zmienna
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Liczba kontroli 
prywatnych 
posesji    
(ustawa o 
utrzymaniu 
czystości i 
porządku w 
gminach )

1241 314 460 362 221 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
do Izby 
Wytrzeźwień

604 474 570 620 411 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do
domu

88 86 68 75 93 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do
jednostek Policji

16 53 49 50 67 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do
podmiotów 
leczniczych

12 18 17 23 25 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2
organizowanie 
sieci wsparcia dla 
młodzieży 
zdemoralizowanej
i zagrożonej 
przestępczością 

Liczba inicjatyw
na rzecz 
środowisk 
zagrożonych

33 57 22 23 13 Zmienna

Liczba 
uczestników 
zajęć 
pozalekcyjnych 

1130 1364 2825 4505 3917 Zmienna

Ilość środków 
pozyskanych na 
zajęcia 
pozalekcyjne 

116.998,68 404.660,14 185.108,63 294.160,79 112.248,43 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3 
wzrost 
świadomości 
społecznej w 
zakresie 
bezpieczeństwa
publicznego 

Liczba placówek
w których 
prowadzono 
zajęcia

16 17 15 15 6 Zmienna

Liczba uczniów 
uczestniczących 
w spotkaniach o 
tematyce w 
zakresie 
bezpieczeństwa 
publicznego

173 872 913 1642 537 Zmienna

Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych 
firmach 

5 0 2 56 1 Zmienna
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Liczba 
podjętych 
inicjatyw

5 9 2 50 18 Zmienna

Liczba 
warsztatów i 
szkoleń

22 8 10 33 12 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.4 
integracja 
podmiotów 
działających na
rzecz 
bezpieczeństwa 
publicznego

Liczba 
wspólnych 
inicjatyw w 
zakresie 
bezpieczeństwa 

45 36 12 45 8 Zmienna

Liczba spotkań 
dotyczących 
prewencji i 
diagnozy 
zagrożeń

38 53 12 106 7 Zmienna
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3. Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja

CEL GŁÓWNY : Wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych  i dostosowanie  ich do wymagań nowoczesnego rynku pracy 

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
podniesienie jakości
i innowacyjności 
kształcenia 

Średnia ocen 
z egzaminów 
końcowych

szkoły 
podstawowe:
J.polski – 67,4%

Matematyka - 
50, 9%

J. ang. - 69,8%

gimnazja:
historia i WOS -
55,9%
j.polski - 68,9%
przedm. 
przyrodn. - 
50,6%
matem. - 46,0%
j.ang. - 66,5%

J. Polski- 70,5%,

Matematyka– 
43,4%,

J. Angielski 
poziom 
podstawowy– 
66,5%,
J. Angielski 
poziom 
rozszerzony
– 47,1%

Historia, WOS- 
58,6%, 

Przedmioty 
przyrodnicze– 
49,2%,
J. Niemiecki 
poziom 
podstawowy– 
48,4%

Egzamin 
gimnazjalny: 
Historia i WOS-
59,95 %
J. polski- 67,86 
%
Przedmioty 
przyrodnicze – 
53,87 %
Matematyka – 
51,39 %
J. angielski p. 
podstawowy - 
71,14 %
J. angielski p. 
rozszerzony – 
55,13%

Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego:
 Historia, WOS- 

55,40%,
 J. polski- 

63,49%,
 Przedmioty 

przyrodnicze– 
45,53%,

 Matematyka– 
38,78%,

 J. angielski 
poziom 
podstawowy– 
66,56%,

 J. angielski 
poziom 
rozszerzony– 
49,76%

 J. niemiecki 
poziom 
podstawowy– 
45,33%

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty:
 J. polski- 

65,16%,
 Matematyka– 

43,81%,
 J. angielski–   

62,54%

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty:
 J. Polski- 58,73 

%

 Matematyka– 
40,67 %

 J. angielski– 
52,63 %

 J. niemiecki – 
48,25 %

Zmienna
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Liczba dzieci 
korzystających z 
programów 
indywidualnych

424 444 68 139 100 Zmienna

Liczba wdrożonych 
programów 
autorskich, 
projektów 
edukacyjnych 

34 42 38 91 45 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2
stworzenie 
katalogu usług 
niezbędnych 
do 
prawidłowego 
rozwoju i 
wsparcia dzieci
i młodzieży 

Opracowanie 
diagnozy potrzeb 
uczniów 

1507 59 450 789 190 Zmienna

Liczba wspólnych 
inicjatyw nauczycieli
i rodziców

69 61 65 62 45 Zmienna

Liczba spotkań 
promujących wiedzę 
zespołów 
interdyscyplinarnych

25 13 32 38 19 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3 
pozyskiwanie 
specjalistycznej 
kadry 
(psychologowie i
terapeuci) 
wspomagającej 
kadrę 
nauczycielską w 
pracy 
dydaktyczno-
wychowawczej 

Liczba szkoleń 
dla Rad 
Pedagogicznych

36 42 39 44 37 Zmienna

Liczba 
uczestników 
szkoleń 
prowadzonych 
przez 
specjalistów 

137 324 344 228 220 Zmienna

Liczba 
kontaktów 
pomiędzy 
szkołami a PPP

50 148 113 112 126 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.4 
zapewnienie 
odpowiedniej 
bazy lokalowej i 
wyposażenie 
placówek w 
pomoce 
dydaktyczne 

Kwoty pozyskane 
na wyposażenie 
placówek

475.426,08 920.368,27 363.079,02 60.735,90 51.112,73 Zmienna

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanych 

3 7 5 5 3 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.5 
stałe 
podnoszenie i 
doskonalenie 
umiejętności 
zawodowych 
nauczycieli 

Liczba 
nauczycieli i 
pedagogów 
uczestniczących 
w szkoleniach 

216 302 247 197 304 Zmienna

Liczba 
uczestników 
studiów 
podyplomowych

29 38 33 22 12 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.6 
pogłębienie 
współpracy 
placówek 
oświatowych ze 
środowiskiem 
lokalnym

Liczba spotkań i 
zajęć 
przeprowadzonych
dla środowiska 
lokalnego

79 102 76 60 19 Zmienna

Liczba imprez 
środowiskowych

17 48 34 45 8 Zmienna

Liczba 
absolwentów 
obecnych na 
spotkaniach 
promujących 
lokalne gimnazja 

104 0 0 0 0 Malejąca
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.7 
stale 
podnoszenie 
poziomu 
bezpieczeństwa
w placówkach 
oświatowych 

Liczba 
uczestników 
spotkań 
dotyczących 
bieżących 
zagrożeń 

1845 1475 1238 1608 1109 Zmienna

Liczba placówek 
stale 
współpracujących
z Policja, Strażą 
Miejską oraz 
kuratorami

 15  16 15 15 15 Zmienna

CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
tworzenie 
przyjaznego 
klimatu 
inwestycyjnego 
dla 
potencjalnych i 
obecnych 
przedsiębiorców
pragnących 
tworzyć miejsca 
pracy w 
Czeladzi 

Liczba spotkań z
pracodawcami

1 2 3 3 1 Zmienna

Liczba nowych 
miejsc pracy na 
lokalnym rynku

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia tendencji

z uwagi na brak
danych

porównawczych
Liczba nowo 
powstałych firm

32 34 31 24 9 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
wypracowanie 
partnerstwa na 
rzecz 
zatrudnienia w 
oparciu o wiedzę
i doświadczenie 
kadr instytucji 
rynku pracy, 
samorządu 
lokalnego, 
MOPS i NGO 

Liczba 
uczestników 
lokalnych 
partnerstw na 
rzecz 
zatrudnienia

5 7 9 6 3 Zmienna

Liczba 
uczestników 
spotkań 
dotyczących 
dobrych praktyk
(aktywizacja 
społ.-
zawodowa)

28 122 2 3 0 Zmienna

  

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3
przygotowanie 
systemu 
wspierającego 
rodziców, 
młodzież i 
placówki 
edukacyjne w 
wyborze ścieżki 
kariery

Liczba 
placówek 
edukacyjnych 
uczestniczących 
w preorientacji 
zawodowej

2 5 6 16 8 Zmienna

Liczba uczniów 
uczestniczących 
w spotkaniach o 
tej tematyce

68 361 625 1052 813 Zmienna
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Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych 
firmach 

0 0 8 21 4 Zmienna

   

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C4. 
podejmowanie 
działań na rzecz 
przezwyciężania
długotrwałego 
bezrobocia 

Liczba programów 
i projektów 
wypracowanych na
rzecz osób 
defaworyzowanych

4 7 5 3 2 Zmienna

Liczba praktyk i 
staży 
zorganizowanych 
w lokalnych 
firmach 

107 93 60 57 7 Malejąca

Liczba NGO 
zaangażowanych w
wsparcie 
bezrobotnych 

1 2 1 1 0 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.5 
zastosowanie 
instrumentów na 
rzecz redukcji 
społeczno- 
psychologicznych 
i ekonomicznych 
skutków 
bezrobocia 

Liczba spotkań 
promujących 
ekonomię 
społeczną 

1 0 0 20 3 Zmienna

Liczba osób 
uczestniczących w
formach 
subsydiowanych

12 Brak
danych

Brak 
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia

tendencji z uwagi
na brak danych
porównawczych
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Liczba  
aktywizowanych 
długotrwale 
bezrobotnych 

162 167 95 60 10 Zmienna

Ilość programów 
specjalnych 
realizowanych z 
PUP

1 2 3 2 0 Zmienna

4. Cele strategiczne dla obszaru: Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa mieszkańców  

Cel główny: Stworzenie warunków do rozwijania aktywności  społecznej, kulturalnej i sportowej mieszkańców Czeladzi

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.1. 
podtrzymanie 
sprzyjającego 
klimatu w mieście
dla dalszego 
rozwoju 
istniejących 
organizacji 
społecznych 
realizujących 
zadania pożytku 
publicznego w 
Mieście

Liczba dokumentów 
konsultowanych z 
GRDDP i 
organizacjami 
pozarządowymi

6 3 3 3 1 Malejąca

Liczba spotkań z 
organizacjami, w 
których uczestniczyli
przedstawiciele 
urzędu miejskiego

3 4 3 1 0 Zmienna

Liczba szkoleń z 
pozyskiwania 
środków ze źródeł 
zewnętrznych oraz 
innych szkoleń 
tematycznych

5 2 2 1 0 Malejąca
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Liczba pozyskanych 
przez organizacje 
środków z źródeł 
innych niż budżet 
Miasta

Brak
danych

4 2 Brak
danych

Brak
danych

Brak
możliwości

ustalenia
tendencji z

uwagi na brak
danych

porównawczych
Liczba projektów 
partnerskich – 
międzysektorowych

0 1 1 Brak
danych

Brak
danych

Brak
możliwości

ustalenia
tendencji z

uwagi na brak
danych

porównawczych
Liczba organizacji, 
które ubiegają się o 
dotację z miasta w 
otwartych 
konkursach

23 19 21 26 24 Zmienna

Liczba organizacji, 
które ubiegają się o 
mały grant

17 8 9 13 2 Zmienna

Liczba organizacji, z 
którymi Miasto 
współpracuje w inny 
sposób, niż poprzez 
udzielenie dotacji na 
realizację zadania

31 29 29 28 29 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 2. 
przyciąganie 
nowych 
organizacji do 
Czeladzi oraz 
zachęcanie 
mieszkańców do 
samoorganizacji 
wokół 
problemów, 
potrzeb 
społecznych

Liczba organizacji z 
siedzibą poza 
Czeladzią, które 
prowadzą działania 
na terenie Miasta

5 3 3 5 4 Zmienna

Liczba nowych 
organizacji 
działających w 
Czeladzi

4 0 0 1 2 Zmienna

Ilość udostępnionych
lokali na działalność 
społeczną

28 12 10 10 10 Malejąca

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.3. 
współpraca z 
grupami 
nieformalnymi i 
rozwój 
wolontariatu

Liczba projektów 
zgłaszanych do 
budżetu 
partycypacyjnego

16 17 10 13 0 Zmienna

Odsetek 
mieszkańców, którzy
biorą udział w 
głosowaniu na 
projekty w budżecie 
partycypacyjnym

6,26% 7,1% 9,07% 13,8% 0% Zmienna
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Liczba uczestników 
szkoleń z 
przygotowania 
wniosków do 
konkursów o małe 
granty adresowanych
do grup 
nieformalnych i 
nowopowstałych 
organizacji oraz 
liczba wniosków o 
inicjatywę lokalną

0 0 0 0 0 Stała
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.4. 
zwiększenie 
dostępu 
mieszkańców 
do 
wartościowej 
oferty 
kulturalnej

Liczba nowych 
pozycji 
książkowych 
dostępnych dla 
czytelników w 
Miejskiej 
Bibliotece

* książki:
4.278 (z 
zakupu 
2.650)
*audiobooki:
95 (z zakupu 
32)

* książki:
4.406 (z 
zakupu 
2.658)
*audiobooki
:96

* zbiory 
książkowe:
4.094 (z 
zakupu 
2.892)
zbiory 
specjalne: 
404

* zbiory 
książkowe:
4.327 (z 
zakupu 
2.950)
zbiory 
specjalne:
109

*zbiory 
książkowe:
4.018 (z zakupu 
3023)
zbiory specjalne: 
308
*10,29 napływ 
woluminów na 
100 mieszkańców
(łącznie z darami 
i zbiorami 
specjalnymi: 
14,73)

Zmienna

Wskaźnik 
czytelnictwa

19,14% 19,15% 17,76% 18,76% 16,36% Zmienna

Liczba 
odwiedzających 
Galerię 
Elektrownia

15.099 13.750 11.177 12.050 2772 Zmienna

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Elektrowni

94 26 57 35 10 Zmienna

Liczba koncertów 
muzycznych

8 15 16 46 8 Zmienna

Liczba wydarzeń 
z obszaru filmu i 
teatru w mieście 
w ciągu roku

7 64 2 400 4 Zmienna

Liczba imprez 
plenerowych 
zorganizowanych 
w mieście

39 11 36 59 7 Zmienna
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Wielkość alokacji 
budżetu 
partycypacyjnego 
na projekty 
kulturalne

0 0 0 0 0 Stała

Liczba instytucji/
organizatorów 
kultury i z innych 
miast oferujących 
swoje usługi na 
preferencyjnych 
warunkach 
mieszkańcom 
Czeladzi.

21 24 Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia

tendencji z uwagi
na brak danych
porównawczych

Liczba osób 
objętych 
wsparciem 
socjalnym 
służącym 
pełniejszemu 
uczestnictwo w 
kulturze (np. 
bonem na kulturę)

0 0 0 0 0 Stała

Liczba wydarzeń, 
w wyniku 
współpracy co 
najmniej dwóch 
różnych 
organizatorów 
kultury

42 58 35 23 4 Zmienna

Liczba 
organizowanych 
wydarzeń 
historyczno-
kulturalnych

72 14 72 37 9 Zmienna
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Liczba 
uczestników 
imprez 
kulturalnych w 
Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej

- 11.583 11.013 10.188 3015 Malejąca

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Miejskiej 
bibliotece 
Publicznej

- 691 666 578 164 Malejąca

Liczba 
odwiedzających 
Kopalnię Kultury

- 20.605 14.150 24.703 9010 Zmienna

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Kopalni Kultury

- 66 103 95 31 Zmienna

Liczba 
odwiedzających 
kino Kopalni 
Kultury

- 3500 9033 8.834 4419 Zmienna

Liczba koncertów 
muzycznych w 
Kopalni Kultury

- 10 6 9 3 Zmienna

Liczba 
odwiedzających 
Muzeum Saturn w
Czeladzi

- 6768 7658 6183 5282 Zmienna

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Muzeum Saturn

- 24 78 73 18 Zmienna
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Liczba wszystkich
wydarzeń 
kulturalnych 
organizowanych 
w Muzeum Saturn
i Galerii 
Elektrownia w 
Czeladzi

- 123 135 108 28 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA
CS.5. 
stwarzanie 
warunków do 
aktywności 
mieszkańców 
miasta w 
obszarze sportu
i rekreacji

Liczba obiektów, w 
których 
przeprowadzono 
remont/modernizację

0 0 5 4 6 Zmienna

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/
zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych

0 0 0 2,822
km

7,773
km

Rosnąca

Liczba utworzonych 
siłowni na świeżym 
powietrzu

3 1 3 1 1 Zmienna

Liczba organizacji 
pozarządowych 
współpracujących z 
Miastem w realizacji 
zadań z obszaru 
sportu i rekreacji

5 6 8 7 8 Zmienna

Liczba 
użytkowników 
przenośnego 
lodowiska

7.000 15.000 4500 4500 4000 Zmienna
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5. Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością 

CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia 

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
podniesienie 
poziomu 
wiedzy 
mieszkańców
Czeladzi o 
miejscach 
realizacji 
świadczeń 
zdrowotnych

Krótszy okres
oczekiwania 
na wizytę u 
specjalisty

1 miesiąc Średni czas
oczekiwania

(niezależnie od
trybu przyjęcia)
na świadczenia

medyczne w
leczeniu

szpitalnym,
ambulatoryjnej

opiece
specjalistycznej,

rehabilitacji,
opiece

długoterminowej
, psychiatrii na
31.12.2017r.

wynosił 137 dni

Średni czas
oczekiwania

(niezależnie od
trybu przyjęcia)
na świadczenia

medyczne w
leczeniu

szpitalnym,
ambulatoryjnej

opiece
specjalistyczne,

rehabilitacji,
opiece

długoterminowej,
psychiatrii na
31.12.2018r.

wynosił 70 dni

Średni czas
oczekiwania

we
wszystkich
komórkach
(Poradnie +

Oddziały
Szpitala)
wyniósł:
68,7 dnia

Średni czas
oczekiwania

we
wszystkich
komórkach
(Poradnie +

Oddziały
Szpitala)
wyniósł: 

74,21 dnia

Zmienna

Liczba osób 
posiadających
informację o 
usługach 
zdrowotnych

350 39.387 wejść na
stronę

internetową
szpitala

358.010 odsłon
strony

internetowej
szpitala

353.601
odsłon 
strony

internetowej
szpitala

361.875
odsłon
strony

internetowej
szpitala

Zmienna

Liczba wejść 
na zakładkę 
informacyjną 
na stronie 
UM

Brak
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak możliwości
ustalenia

tendencji z
uwagi na brak

danych
porównawczych
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców 
Czeladzi w 
zakresie ich 
stanu 
zdrowia 

Liczba akcji 
promujących 
zdrowie

5 49 47 70 55 Zmienna

Liczba 
spotkań i 
eventów dla 
różnych grup 
mieszkańców 

12 2 36 11 6 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3
podejmowanie 
szeroko 
zakrojonych 
działań na 
rzecz 
kreowania 
„zdrowego 
stylu życia”  

Liczba 
inicjatyw z 
zakresu 
edukacji 
prozdrowotnej

90 122 32 123 41 Zmienna

Liczba 
wydarzeń 
promujących 
zdrowy tryb 
życia 

154 157 83 87 65 Zmienna
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Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
pomoc w 
doposażeniu 
placówek 
ochrony 
zdrowia 

Pozyskanie 
środków 
finansowych 
na zakup 
sprzętu 

Brak danych 3.008.093,80 zł 4.750.000 zł 0 2.428.488,02 zł Zmienna

Doposażenie 
placówek  
medycznych

0 72 500,00 zł 300 000,00 zł 0 315.000,00 zł Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
podniesienie 
jakości i 
dostępności 
usług 
medycznych 
na rzecz osób 
starszych 

Liczba osób 
starszych 
korzystających
z pakietu 
usług 
medycznych 

387 70.222
pacjentów

we
wszystkich
zakresach
świadczeń

82.900
pacjentów

we
wszystkich
zakresach
świadczeń

104.045
pacjentów

we
wszystkich
zakresach
świadczeń

87.552
pacjentów

we
wszystkich
zakresach
świadczeń

Zmienna

Liczba miejsc 
opieki i 
pielęgnacji 

30 20 30 30 30 Zmienna

Liczba 
uczestników 
szkoleń z 
zakresu pracy 
z seniorami 

3 0 0 0 0 Malejąca
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CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
edukacja 
o starości 

Liczba programów 
informacyjnych do 
seniorów i ich 
otoczenia

0 0 0 3 2 Zmienna

Liczba programów 
społ. na rzecz 
solidarności 
międzypokoleniowej
oraz liczba seniorów
uczestniczących w 
budowaniu oferty 
dla swojego  
środowiska 

1
program
20 osób

3
programy

–  270
osób

3
programy 
- 268 osób

3
programy

- 480 
osób

2
programy
- 28 osób

Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
aktywizowanie 
osób starszych w
środowisku 
lokalnym

Liczba seniorów
uczestniczących 
w budowaniu 
oferty dla 
swojego  
środowiska

280 530 457 1095 640 Zmienna

Liczba seniorów
uczestniczących 
w  zajęciach  
sportowo-
rekreacyjnych

1802 2582 5127 5079 2733 Zmienna
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Liczba lokali-
miejsc integracji
środowiskowej 
seniorów 

5 10 7 6 9 Zmienna

CEL GŁÓWNY IV: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością 

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
inicjowanie działań 
usprawniających i 
włączających osoby z 
niepełnosprawnością 
do społeczności 
lokalnej 

Liczba organizacji 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych

4 10 8 9 9 Zmienna

Liczba osób 
niepełnosprawnych
korzystających ze 
zorganizowanych 
środowiskowych 
form wsparcia 

27 34 109 65 48 Zmienna

Liczba 
wolontariuszy 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych

40 52 10 10 0 Zmienna

Liczba osób 
korzystających z 
usług 
specjalistycznych 
dla osób 
niepełnosprawnych
i ich rodzin

141 265 167 212 153 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
wsparcie  osób z 
niepełnosprawnością
w aktywizacji 
zawodowej

Liczba instytucji  
współpracujących w
tworzeniu systemu 
wsparcia na rynku 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

5 5 5 2 8 Zmienna

Liczba 
pracodawców 
poinformowanych o
korzyściach 
wynikających  z  
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

16 0 0 0 0 Malejąca
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6. Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia

Cel  główny:  Poprawa  jakości  życia  poprzez  stworzenie  warunków  do  mieszkania,  pracy
i wypoczynku i rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom 

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU 

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 1. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych

Powierzchnia 
działek 
przygotowanych/sp
rzedanych pod 
rozwój 
budownictwa 
indywidualnego i 
wielorodzinnego

29.231 m2 43.118 m2 80.000 m2 42.887 m2 11.717 m2 Zmienna

Liczba lokali 
socjalnych

222 222 216 196 195 Malejąca

Liczba mieszkań 
komunalnych

1993 1965 1985 1948 1917 Zmienna

Liczba lokali z 
zasobu 
komunalnego, w 
których 
podniesiono 
standard, w tym 
liczba lokali, które 
podłączono do 
instalacji 
centralnego 
ogrzewania

174 Brak
danych

11 20 29 Zmienna

Liczba budynków 
poddanych 
termomodernizacji

13 13 3 0 5 Zmienna
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Liczba 
mieszkańców 
miasta

31.318 30.506 30.180 29.815 29.369 Malejąca

Liczba nowych 
mieszkańców 
miasta

578 Brak
danych

426 629 408 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.2. 
poprawa sytuacji 
komunikacyjnej i
jakości 
transportu 
publicznego w 
mieście

Liczba miejsc 
parkingowych w 
mieście, w tym 
miejsc 
parkingowych przy 
siedzibach instytucji
publicznych

41 0 0 0 60 Zmienna

Liczba nowych 
połączeń 
autobusowych w 
mieście

1 0 0 0 0 Malejąca

Liczba modernizacji
prowadząca do 
usuwania barier 
architektonicznych

Brak
danych

7 7 1 20 Zmienna

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych 
lub wybudowanych 
ścieżek rowerowych
w mieście

800 m2 0 0 2,822 km 7,773 km Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 3. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych

Liczba 
kilometrów 
alejek 
parkowych

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km 0,28 km Zmienna

Liczba nowo 
zainstalowanych
/odnowionych 
obiektów 
rekreacyjnych 
(place zabaw, 
siłownie 
zewnętrzne ect.)

5 4 6 4 1 Zmienna

Liczba miejsc 
objętych 
monitoringiem 
wizyjnym

1 13 31 31 59 Rosnąca
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 4. 
dbałość o 
przestrzeń 
wspólną i 
infrastrukturę 
publiczną 
miasta

Liczba skarg na 
nieregularnie 
koszone 
trawniki, 
przepełnione 
kosze na śmieci, 

0 0 0 0 11 Rosnąca

Liczba 
kilometrów 
alejek 
parkowych

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km 0,28 km Zmienna

Liczba nowo 
zainstalowanych
/odnowionych 
obiektów 
rekreacyjnych 
(place zabaw, 
siłownie 
zewnętrzne ect.)

3 strefy
aktywności
fizycznej, 

2 place
zabaw

4 6 4 1 Zmienna

Liczba kamer w 
monitoringu 
miejskim

13 16 54 53 73 Zmienna
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7. Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca międzysektorowa

CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie rozwiązywania problemów społecznych 

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
współpraca 
instytucji 
społecznych w
obszarze 
rozwoju 
społeczno – 
gospodarczego

Liczba 
projektów z 
zakresu 
reintegracji 
społeczno – 
zawodowej

0 1 1 2 1 Zmienna

Liczba 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych

32 Brak
danych

1994 2015 2033 Zmienna

Liczba nowych
podmiotów 
gospodarczych 

165 138 165 140 122 Zmienna

Liczba 
powstałych 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej 

Brak
danych

1 1 0 0 Malejąca

Liczba osób 
objętych 
wsparciem 
Centrum Usług
Społecznych 

0 0 0 0 254 Rosnąca

78



CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
rozwój 
systemu 
pomocy 
społecznej w
oparciu o 
współpracę 
z lokalnymi 
partnerami 

Liczba zadań 
powierzonych do
realizacji 
organizacjom 
pozarządowym

35 32 36 38 22 Zmienna

Liczba 
zarejestrowanych
i działających 
organizacji 
pozarządowych 

68 64 62 75 83 Zmienna

Liczba wniosków
i projektów 
aplikujących na 
rozwiązywanie 
problemów 
społecznych

0 4 7 8 0 Zmienna

Liczba 
zrealizowanych 
projektów i osób 
nimi objętych 

0 3
projekty 
-222 osób

7
projektów 
- 658 osób

8
projektów
- 322 osób

0 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3 
rozwój usług 
społecznych  
dla 
mieszkańców

Liczba 
uczestników 
akcji 
edukacyjnych  

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia tendencji z

uwagi na brak
danych

porównawczych
Liczba środowisk
objętych 
edukacją w 
obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy 

210 203 203 103 0 Malejąca

Liczba artykułów
tematycznych w 
Echu Czeladzi 

39 62 99 41 44 Zmienna

Liczba spotkań 
edukacyjnych 
prowadzonych 
przez Policję i 
Straż Miejską 

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

5 Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia tendencji z

uwagi na brak
danych

porównawczych
Liczba postów, 
notek, informacji
tematycznych 

4 1 4 5 320 Zmienna

Liczba szkoleń i 
spotkań –
procedura 
Niebieskiej karty

36 6 6 4 3 Malejąca
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.4  
rozwój 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami
dla 
zapewnienia 
rozwoju 
społecznego

Ilość i rodzaj 
działań w 
zakresie 
rozwoju 
społecznego 

Brak danych 59 70 57 13 Zmienna

ilość projektów 
i ich wartość 
służących 
zaspakajaniu 
potrzeb 
społecznych

2 
projekty

- 409.767,08

1 
projekt 

- 327.404,95

0 5
projektów
- 77.000

EUR

9 
projektów

- 200.000 zł

Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.5 

rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

oraz więzi 

pomiędzy 

mieszańcami a 

samorządem 

Ilość spotkań 
przedstawicieli 
samorządu z 
mieszkańcami 
oraz liczba osób
uczestniczących
w tych 
działaniach 

4 10 19 2 0 Zmienna

Ilość badań 
społecznych i 
analiz w 
zakresie 
parametrów 
społecznych i 
identyfikacji 
potrzeb 
mieszkańców.

2 Brak
danych

1 0 1 Zmienna

Ilość środków 
przeznaczanych
na realizację 
działań 
służących 
rozwiązywaniu 
problemów 
społecznych 
realizowanych 
przez lokalne 
organizacje 
pozarządowe.

180.000 93.030,30 108.710 53.646 0 Zmienna
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4. Podsumowanie.

Niniejszy raport  przedstawia wyniki monitoringu Strategii.  Celem raportu jest  określenie

stopnia  realizacji  założonych  celów  strategicznych  oraz  programów  operacyjnych.  Monitoring

sprowadza się do śledzenia ilościowych i jakościowych zmian analizowanych wielkości. Funkcją

niniejszego raportu jest  znalezienie odpowiedzi na pytanie,  czy  Strategia skutkuje pozytywnymi

zmianami  na  wielu  płaszczyznach.  Raport  ilustruje  ogół  zidentyfikowanych  przedsięwzięć,

realizowanych w Gminie  Czeladź od czasu uchwalenia Strategii. Dzięki temu możemy zauważyć

sprawność działania zaangażowanych instytucji oraz efekty tych działań.

W roku 2020 w połowie realizacji Strategii przeprowadzona została ewaluacja, w jej ramach

przeprowadzono przegląd celów sformułowanych w Strategii.  Nie stwierdzono potrzeby rewizji

celów Strategii, czy konieczności pilnego rozpoczynania pracy nad nową strategią na kolejny okres,

z powodu dezaktualizacji któregokolwiek celu. Ewentualne rekomendacje w tym zakresie powinny

zostać uwzględnione dopiero na etapie prac nad nową Strategią na koniec okresu obowiązywania

obecnej. W ramach prowadzonej ewaluacji dokonano również przeglądu wskaźników przypisanych

do poszczególnych celów szczegółowych. Z porównania z zapisami w dokumentach strategicznych

sąsiednich  miast  system  monitoringu/wskaźników  Strategii  jest  niezwykle  rozbudowany  i

szczegółowy,  należy  uznać  ten  stan  rzeczy  jako  atut,  niż  wadę.  W dokumencie  znalazły  się

rekomendacje  dla  poszczególnych  obszarów,  co  powinno  interesariuszom  Strategii  pomóc  w

realizacji celów w latach następnych.   

Rok 2020 był niezwykle trudny ze względu na COVID-19, pandemia odcisnęła piętno na

każdym aspekcie życia społecznego, pomimo wielu utrudnień i ograniczeń na podstawie analiza

informacji uzyskanych od instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację Strategii, odnośnie

realizacji  poszczególnych  celów,  możemy uznać,  iż  działania  realizowane  w  ramach  Strategii

przynoszą  systematyczne efekty.  Na terenie  Gminy Czeladź istnieje  duży potencjał  podmiotów

życia społecznego, które w możliwie najszerszym zakresie wykorzystują własne zasoby kadrowe i

możliwości materialne niezbędne do rozwiązywania problemów społecznych i osiągnięcia celów

strategicznych.

Poczynione nakłady finansowe i wykorzystane umiejętności zasobów kadrowych, zostały

wykorzystane do zwiększenia potencjału organizowanych przedsięwzięć, projektów oraz wszelkich

innych działań zawartych w Strategii. 

Realizacja poszczególnych celów przyjętych w ramach Strategii przede wszystkim ma na

celu poprawienie standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej, a nie tylko

grup  marginalizowanych.  Tak  rozumiana  polityka  społeczna  obejmuje  zagadnienia  z  różnych
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dziedzin w tym także z zakresu:  edukacji,  kultury,  wypoczynku,  ochrony zdrowia,  zatrudnienia

także poprzez zabezpieczenie potrzeb materialnych i mieszkaniowych. 

Z  analizy  powyższego  materiału  wynika,  że  działania  podejmowane  w  ramach

poszczególnych  celów  operacyjnych  na  terenie  gminy  poprzez  różne  instytucje  publiczne,

pozarządowe  przyczyniają  się  do  zmniejszenia  zjawisk  wykluczenia  społecznego,  sprzyjają

ograniczeniu  zjawiska  bezrobocia  oraz  wyrównują  szanse  osób  niepełnosprawnych.  Działania

realizowane  w  ramach  strategii  rozwijają  świadomość  społeczną,  pogłębiają  wiedzę  na  temat

problemów  społecznych  i  skutecznego  ich  przeciwdziałania.  Strategia  umożliwia  rozwój

infrastruktury społecznej, wpływa na wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach

pomocy społecznej. Ponadto Strategia umożliwia pozyskanie środków m.in. z Unii Europejskiej, co

w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji szeregu zadań.

Strategia  systematycznie  przynosi  rezultaty. Realizowane działania  przybliżyły realizację

celu głównego wyznaczonego w  Strategii  czyli:  dynamicznego  i  zrównoważonego  rozwoju

społeczno  -  gospodarczego  zapewniającego  wzrost  jakości  życia  mieszkańców  Czeladzi  oraz

spójność wspólnoty lokalnej.
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