
Raport 
z realizacji 

Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów

Społecznych 
dla Miasta Czeladź 
na lata 2016-2022 

za rok 2021

Czeladź 2022



SPIS TREŚCI:

1. Wstęp ………………………………………………………………………………………... 3

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

    dla Miasta Czeladź za rok 2021 ………………………………………................................... 6  

3.  Analiza wskaźników pomiaru działań Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów

   Społecznych dla Miasta Czeladź za lata 2016 - 2021 ………………………………………... 38

4. Podsumowanie ……………………………………………………………………………….. 76

2



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 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.

W kontekście  wdrażania  strategii  istotne  jest  ujęcie  Gminy  Czeladź  jako  jednego  z  elementów

społeczno-gospodarczego systemu Polski. Wpływ na sytuację w gminie mają w związku z tym zjawiska oraz
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wydarzenia dziejące się w innych częściach kraju oraz poza jego granicami. W tym kontekście główną rolą

władz  gminy  staje  się  sprawne  i  efektywne  zarządzanie  rozumiane  jako  optymalne  kreowanie  oraz

wykorzystywanie  zasobów  (np.  przestrzennych,  przyrodniczych,  ludzkich,  finansowych)  oraz  procesów

rozwojowych do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest poprawa warunków życia ludności w istniejących

ramowych warunkach działania,  tkwiących zarówno wewnątrz  gminy (jej  silne  i  słabe  strony),  jak i  w

otoczeniu (szanse i zagrożenia). 

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 2021 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

19. Przedszkole nr 11

20. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
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21. DPS „Senior” Czeladź

22. MOSiR Czeladź

23. MZGK Czeladź

24. Miejska Biblioteka Publiczna

25. Muzeum Saturn

26. CTBS-ZBK Czeladź

27. Straż Miejska Czeladź

28. Policja Czeladź

29. Szpital Czeladź

30. PUP Będzin

31. PCPR Będzin

32. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Czeladź

W  przedstawionych  poniżej  tabelach  znalazł  się  poziom  realizacji  poszczególnych  wskaźników

w 2021r., jak również analiza pięciu lat obowiązywania Strategii.
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2.  Sprawozdanie  z  realizacji  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych dla Miasta Czeladź za rok 2021.

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 2021
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

50

Liczba osób 
usamodzielnionych poprzez 
podjęcie zatrudnienia i 
uzyskanie niezależności 
ekonomicznej 

552

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej

0

W  2021  roku  z  ewidencji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Będzinie  z  tytułu  podjęcia  zatrudnienia

wyrejestrowano  2 672  osoby,  które  stanowiły  65,22%  odpływu  z  bezrobocia  w  roku  biegłym.

W porównaniu z rokiem 2020 liczba osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia zatrudnienia zwiększyła się

o 237 osób tj.  o 9,7%  (2020 r.  – 2 435 osób,  2019 r.  – 2 803 osoby,  2018 r.  – 3 379 osób,  2017 r.  –  

4 019 osób). Wśród ww. osób wyłączonych z ewidencji PUP Będzin z tytułu podjęcia zatrudnienia - 549

osób (20,5%) pochodziło z gminy Czeladź tj. o 3 osoby mniej niż w roku 2020 (552 osoby – 2020 r., 591

osób- 2019 r., 722 osoby – 2018 r., 849 osób – 2017 r.).

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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)

452

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

130

Liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej na 1000 
mieszkańców

32

Liczba projektów 
socjalnych oraz osób nimi 
objętych 

0

Na koniec grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie zarejestrowane były 3 124 osoby,

w tym 1 552 kobiety. Osoby z terenu gminy Czeladź stanowiły 21 % ogółu zarejestrowanych – 657 osób, w

tym  308  kobiet.  W  porównaniu  z  analogicznym  okresem  2020  roku  liczba  osób  zarejestrowanych
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zmniejszyła  się  o  446  osób  (12,5%).  Podobnie  zmniejszeniu  uległa  liczba  osób  bezrobotnych  z  terenu

Czeladzi – spadek o 100 osób (13,2%).

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

21.652

Liczba miejsc w ośrodkach 
wsparcia

0

Liczba osób obje tych 
pomocą w ośrodkach 
wsparcia 

0

Liczba wolontariuszy i 
godzin wparcia 
skierowanych do osób 
starszych 

16 osób
- 953,5
godzin

Liczba wolontariuszy i 
godzin pracy 
wolontarystycznej seniorów

0

Ilość osób korzystających z 
karty seniora  

1946 kart

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

1 Klub Seniora -
28 osób

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 

5

Ilość osób objętych 
projektami socjalnymi oraz 
wsparciem przez 
poszczególnych partnerów 

290

Ilość osób uzyskujących 
wsparcie w zakresie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej  

62

Liczba placówek dla osób 
niepełnosprawnych

2

Na koniec grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie zarejestrowanych było 231 osób

bezrobotnych  niepełnosprawnych,  stanowiących  7,4%  ogółu  zarejestrowanych.  W  porównaniu  

z 2020 rokiem liczba osób niepełnosprawnych zwiększyła się o 37 osób tj. O 19%. W 2021 roku Powiatowy

Urząd  Pracy  w  Będzinie  usługami  i  instrumentami  rynku  pracy  objął  27  osób  bezrobotnych

niepełnosprawnych  oraz  1  osobę  ze  stopniem  niepełnosprawności  poszukującą  pracę  niepozostającą  w

zatrudnieniu. Wśród ww. osób – 3 (11%) osoby z gminy Czeladź podjęło staż. W 2020 roku Powiatowy

Urząd  Pracy  w  Będzinie  usługami  i  instrumentami  rynku  pracy  objął  13  osób  bezrobotnych

niepełnosprawnych  oraz  1  osobę  ze  stopniem  niepełnosprawności  poszukującą  pracy  niepozostającą  w

zatrudnieniu. Wśród ww. osób - 2 (15,4%) osoby z gminy Czeladź podjęło staż.
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

50
programów

-4126
osób

Ilość osób objętych 
poradnictwem 
specjalistycznym 

859

Ilość osób objętych 
psychoterapią 

16

Ilość osób objętych szkołą 
dla rodziców 

10

Ilość osób korzystających z 
karty dużej rodziny 

221
nowych

Kart
- 1523

od 2014r.
Ilość rodzin zastępczych z 
terenu miasta Czeladź

59

Ilość utworzonych nowych 
miejsc w żłobkach 

71

Ilość miejsc w żłobkach na 
1000 mieszkańców

6,16

W roku 2021 w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowano następujące programy profilaktyczne, edukacyjne i

korekcyjne:

1.  Szkolny Program Profilaktyczno –  Wychowawczy –  objęta  cala  społeczność  szkolna  ok.  1000 osób

( uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkolni)

2. Klasy 1- 3 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.  

3. Szkoła 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.

4. Szkoła bierze udział 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.
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Programy realizowane w Szkole Podstawowej Nr 5:

1. Międzynarodowy projekt „Emocja” – (klasa 3b– 25 uczniów)

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

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

4. Program „Działaj z Impetem” – klasa 2a

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

zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia.

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

pandemii” – warsztaty przeprowadzone w klasach 7 -8

7. Warsztaty dla klas 7 – 8 – profilaktyka uzaleznień – 79 uczniów

8. Program autorski „Bezpieczna szkoła” – spotkania z policją i strażą pożarną 1-3

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi w roku 2021 w ramach realizacji

Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  przeprowadził następujące zadania:

- Organizowanie zajęć  dla wychowanków placówki (Realizacja programu profilaktycznego „Wakacyjna

przygoda” –udział wzięło 19 dzieci)

-  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  –   „Dzień  Babci  i  Dziadka”,  „Boże

Narodzenie” (kartki okolicznościowe, drobne upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Babci i

Dziadka”)

-  Uczestnictwo  w  zajęciach  stałej  grupy  wychowawczej  (zajęcia  edukacyjne,  zajęcia  o  charakterze

terapeutycznym, zajęcia profilaktyczne, rozmowy indywidualne, pogadanki)

- Udział w konkursach plastycznych: „Mam Prawa”, „Plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji”

(prawa dziecka, dzieciństwo bez przemocy, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja)

-  Organizowanie zajęć  w czasie wakacji  letnich i  ferii  zimowych  (  w roku 2021 z  uwagi na panującą

pandemię  COVID-19  w  okresie  ferii  zimowych  Ośrodek  był  zamknięty  –  kontakt  zdalny  z  rodzinami

podopiecznych)

- Organizacja Zespołu ds. okresowej oceny wychowanka z udziałem przedstawicieli służb społecznych

- Umożliwianie podopiecznym OWDiR – Filii w Czeladzi udziału w kulturze, wypoczynku. W roku 2021

podopieczni Ośrodka mieli możliwość uczestnictwa w: wyjazdach do kina Helios w Dąbrowie Górniczej,

wycieczce do Żarek (udział w warsztatach cukierniczych, wyplatania z wikliny i warsztatach robienia pizzy),

Wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej Górnej (zwiedzanie jaskini, lekcja prehistorii, warsztaty malowania na

kamieniu,  jaskiniowe  grillowanie),  Warsztaty  mydlarskie  na  terenie  Ośrodka  (wykonywanie  mydełek

glicerynowych), wyjazdy do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (udział w ekolekcji,

warsztatach,  spotkanie z policją i  strażą pożarną,  wspólne grillowanie),  wyjazdy do Parku Rozkówka w

Będzinie  (spacer  ścieżką edukacyjną,  wizyta  w stadninie  koni,  zajęcia  rekreacyjne na placu zabaw) itp.
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Ponadto wychowankowie wzięli  udział w spotkaniu wigilijnym, a także otrzymali  paczki mikołajkowe i

bożonarodzeniowe.

Podopieczni Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filii w Czeladzi objęci są stałą pomocą i

wsparciem pedagogicznym oraz edukacyjnym. 

W roku 2021 z oferty Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filii w Czeladzi skorzystało

łącznie:  31 dzieci – stała grupa wychowawcza

-  Liczba  konsultacji  wychowawczych  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  w  ramach  stałych  grup

wychowawczych – 351 konsultacji 

-  Liczba  konsultacji  /porad  pedagogicznych/psychologicznych  udzielonych  rodzinom  zastępczym:  84

konsultacje

-  Liczba  konsultacji  /porad  pedagogicznych/psychologicznych  udzielonych  mieszkańcom  Czeladzi-  186

konsultacji 

-  Realizacja  kontaktów  rodziców  z  dziećmi  na  mocy  Postanowienia  Sądowego  –  1  rodzina  

( spotkania realizowane 2 razy w miesiącu)

W  roku  2021  Przedszkole  Publiczne  nr  11  im.  Kolorów  Tęczy  w  Czeladzi   podjęło  się  realizacji

następujących celów:

Spotkania o tematyce ekologicznej:

Założenie mini ogródka-rabaty dla ptaków 

1) Warsztaty pszczelarskie-założenie rabaty dla ppeszczół-rośliny miododajne

2) Udział w targach ekologicznych -um czeladź

3) Współpraca  z  zespołem  parków  krajobrazowych  woj.  Śląskiego(wyjazdowe  warsztaty

ekologiczne -wycieczka edukacyjna)

4) Śląski ogród zoologiczny- wycieczka edukacyjna 

5) Egzotarium w sosnowcu-wycieczka edukacyjna 

6) Palmiarnia w gliwicach-wycieczka  edukacyjna

7)  Programy własne realizowane w przedszkolu

,,z komputerem na ty”-realizowany  we wszystkich grupach wiekowych

,, przedszkolaki dbają o zdrowie ’ realizowany w grupie 5-6 latków

Innowacje pedagogiczne

8) ,, jesteśmy ciekawscy i kreatywni”

9) ,,ruchowo znaczy zdrowo” skierowany do dzieci 3-4 letnich 

Udział w  programach i projektach: 

10) Narodowy  program rozwoju czytelnictwa

11) Projekt ,,zdrowo jem, więcej wiem’’ objęty honorowym patronatem agaty kornahauser-dudy.

12) Bohater-on-ogólnopolski projekt o tematyce historycznej

13) Rekord dla niepodległej
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14) Akcja „szkoła pamięta”

15) Sprzątanie świata,

16) Cała polska czyta dzieciom

17) Szkoła do hymnu

18) Piramida zdrowego żywienia

19) ,,akademii zdrowego uśmiechu’’ 

20)  „Góra grosza’’

21) ,,pełna miska dla schroniska’’

22) ,, mikołaj na kresach”

23) ,,światowy dzień mycia rąk’’,

24)  ,,dzień ziemi’’

25)  ,,kasperek’’ ( zbieranie nakrętek – dla ofiar wypadków drogowych)

26) „Reba”.(ZBIERANIE  Zużytych  baterii-selektywna  zbiórka;  poszerzenie  świadomości

ekologicznej)

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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) 

61

Liczba osób i rodzin 
objętych wsparciem grup 
roboczych

317
osób

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

424

Liczba osób 
doświadczających 
przemocy objętych 
wsparciem Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej

0

Ilość szkoleń dla kadry 
rozwiązującej problemy 
przemocy domowej 

6

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

327

Ilość miejsc w 
mieszkaniach chronionych 

0

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
C.7
przeciwdziałanie 
uzależnieniom i pomoc 
dla uzależnionych 

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

Liczba osób i godzin 
poradnictwa 
specjalistycznego w 
zakresie problemów 
alkoholowych 

312 osób
- 4082
godzin
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Ośrodek Wspierania 
Dziecka i Rodziny w 
Będzinie – Filia w Czeladzi,
PZZOZ w Będzinie 
Poradnia Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w 
Czeladzi

Ilość programów 
profilaktycznych i osób 
nimi objętych 

13
programów
-3771 osób

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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)

35

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
C.9 
rozwój potencjału 
ośrodka pomocy 
społecznej

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

23

Liczba pracowników 
socjalnych na 2000 
mieszkańców

0,89

Liczba osób objętych asystą
rodzinną

41

Liczba osób otrzymujących 
poszczególne świadczenia i 
zasiłki 

584

Ilość osób objętych 
poszczególnymi usługami 
społecznymi

1095

2. Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne

CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
C.1 
poprawa 
bezpieczeństwa w 
zagrożonych dzielnicach

Urząd Miasta  w Czeladzi, 
Straż Miejska w Czeladzi,
Policja 

Liczba patroli Policji i 
Straży Miejskiej 

3806

Liczba interwencji Policji i 
Straży Miejskiej

8521

Liczba wykroczeń, 
dewastacji, kradzieży

6733

Liczba kontroli miejsc 
zagrożonych 
przestępczością

12.095

Liczba zabezpieczeń imprez
kulturalnych, sportowych, 
uroczystości kościelnych

81
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Liczba kontroli prywatnych 
posesji    (ustawa o 
utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach )

227

Liczba odwiezionych do 
Izby Wytrzeźwień

676

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do domu

99

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do jednostek 
Policji

209

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do podmiotów
leczniczych

69

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

28

Liczba uczestników zajęć 
pozalekcyjnych 

3107

Ilość środków pozyskanych 
na zajęcia pozalekcyjne 

128.710

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

14

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o  tematyce w 
zakresie bezpieczeństwa 
publicznego

979

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

1

Liczba podjętych inicjatyw 14
Liczba warsztatów i szkoleń 9

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

40

Wspólne inicjatywy Straży Miejskiej i Policji:  

1. Akcja „ Bezpieczne Ferie 2021”

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Bożego Ciała”.

3. Akcja „ Bezpieczne Wakacje 2021”.

4. Zabezpieczenie terenu w związku z odbywającym się Festiwalem „Ave Maria”

5. Wspólne działania, wspólne patrole związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV- 

    2.
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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

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 2021
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- 57 %

· Matematyka– 41 %

· J.angielski–     65 %

Liczba dzieci z 
korzystających z 
programów indywidualnych

114

Liczba wdrożonych 
programów autorskich, 
projektów edukacyjnych 

175

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 2

-  Udział  w projekcie  badawczym pt.”  Zaangażowanie  we  współpracy  -  uczeń  edukacji  początkowej  w

zespołowych formach działań” w ramach współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w

Katowicach – projektem objęte zostały klasy III szkoły podstawowej.

- Realizacja projektu pt. "Inside Out" w ramach programu unijnego Erasmus+ (2019 - 2022)
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-  „Młodzi  Jałmużnicy”  –  udział  w  projekcie  dla  wolontariuszy  zrzeszonych  w  Szkolnym  Klubie

Wolontariatu  mający  na  celu  pomoc  osobom  potrzebującym  oraz  wspieranie  rozwoju  i  zaangażowania

uczniów. 

- Projekt edukacyjny - Uniwersytet dzieci - Ciekawscy drugoklasiści

- Akcja edukacyjna - Dzieci Uczą Rodziców

- Akcja edukacyjna -Wirusoochrona

- Ogólnopolski program -Czyściochowa akademia 

- Międzynarodowy projekt edukacyjny – Emocja

- Akcja edukacyjna - Wspólne śniadanie

- Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z

klasą lekturki spod chmurki”

- Ogólnopolski program edukacyjny „MegaMisja”, podnoszący kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli 

- Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować”, rozwijający umiejętności kodowania i  podstaw

programowania

- Wokół twórczości Stanisława Lema - klasy siódme.

- Spotkania z książką w bibliotece szkolnej - klasy pierwsze.

- Wokół Bożego Narodzenia.

- Projekt "BohaterOn w Twojej Szkole" organizowany przez Fundację Rosa, Fundację Sensoria, Fundacje

Pokolenia Kolumbów,

- "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!”

-  Realizacja  Rekomendowanego  Programu  Profilaktyki  Pozytywnej  -  ,,Apteczka  Pierwszej  Pomocy

Emocjonalnej’’

- Realizacja programu ,,Świadomość procentuje” 

- Program Profilaktyki Zintegrowanej ,,Nawigacja w Każdą Pogodę’’

-  ,,Ogólnopolska  Diagnoza  Społeczna  Uczniów  2020’’  dla  miast  i  gmin  biorących  udział  w

kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020’’ - badania miały miejsce w październiku i listopadzie 2021 

-Projekt  "PoczytajMy"  projekt  organizowany  przez  CEO  w  Warszawie  (II  półrocze  roku  szkolnego

2020/2021) 
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- "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!" - organizowany przez

Śląskiego Kuratora Oświaty,

- Udział w projekcie społecznościowym Credo 13 

-Udział w projekcie etapu astropi -misja laboratorium - konkurs europejski organizowany przez Europejską

agencję kosmiczną 

- Udział w projekcie astro PI misja zero 

Programy realizowane w Szkole Podstawowej Nr 5: 

1. Program „Dzieci uczą rodziców” – klasy 1-3

2. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – klasy 1-3

3. „Wirusoochrona” – klasy 1-3

2. Program „Bezpieczna szkoła” – klasy 1-8

3.  Programy  międzynarodowe  Erasmus  +  -  2  projekty  -  EAT  HEALTHY.  ACT  RESPONSIBLY”,

„Mithomania in open air museum”.

4. Innowacja pedagogiczna – „Edukacja wczesnoszkolna” klasa 2

5. „Działaj z Impetem” – program o ekologii w klasach 1-3

Programy realizowane w Przedszkolu Nr 1:

1. "Podano na tacy"- program logopedyczny

2. Lubię siebie i innych - program profilaktyczny realizowany w grupach 3-6 lat 

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

4. Udział w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

5. Udział w projekcie edukacyjnym "Akademia Kici Koci"

6. Udział w akcji edukacyjnej BohaterOn

7. Udział w akcji informacyjno- edukacyjnej #Wirusoochrona

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 

161

Liczba wspólnych inicjatyw
nauczycieli i rodziców

74

Liczba spotkań 
promujących wiedzę 
zespołów 
interdyscyplinarnych

30
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Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny organizował Warsztaty profilaktyczne w Kopalni Kultury „Chce być

szczęśliwy” we współpracy z SP 7, SP 1, SP 5, ponadto uczniowie SP 2  brali udział w warsztatach dla

uczniów „Bezpieczne dzieci w sieci” – „Dekalog bezpiecznego internetu” . 

W Przedszkolu Nr 11 odbyły się webinaria o tematyce:

 ,,wspieranie zdrowia psychicznego i dobrostanu uczniów i nauczycieli”

 ,,kondycja  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  w  aktualnej  sytuacji  lockdownu  w  kontekście

przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i przestępczym”

 Świateczne warsztaty integracyjne dla rodziców z dziećmi i kadrą pedagogiczna przedszkola 

 Recytatorski konkurs patriotyczny dla dzieci – udział rady rodziców

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CEL 2021
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

53

Liczba uczestników szkoleń
prowadzonych przez 
specjalistów 

446

Liczba kontaktów pomiędzy
szkołami a PPP

129

W Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się spotkania o tematyce:

Data Nazwa Ilość uczest.
25.03.2021 Zachowania depresyjne wśród dzieci i młodzieży. 53

10.05.2021 Egzamin ósmoklasisty 60
30.06.2021 Integracja grona pedagogicznego po pandemii. 37
07.10.2021 Wspieranie ucznia w powrocie do szkoły. 

Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych. 
Pierwsza pomoc.

39

04.11.2021 Dziecko w szkole z chorobą przewlekłą. 41

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
C.4 
zapewnienie 
odpowiedniej bazy 
lokalowej i wyposażenie 
placówek w pomoce 
dydaktyczne 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, placówki 
edukacyjne

Kwoty pozyskane na 
wyposażenie placówek

431.576,66

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanych 

5

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano w 2021r. zakupy w ramach pomocy dydaktycznych na 

kwotę 171.090,60 zł , w tym m. in.:

- 139.511,15 zł „Laboratoria Przyszłości”

- 20.330,67 zł projektory 
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- 3.056,92 zł komputery do biblioteki

- 3.307,87 zł głośniki, słuchawki, kamerki do nauki zdalnej

- 2.261,98 zł sprzęt sportowy

- 1.189,00 zł tablice

- 356,01 zł instrumenty muzyczne

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 

264

Liczba uczestników studiów
podyplomowych 

24

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

16

Liczba imprez 
środowiskowych

7

Liczba absolwentów 
obecnych na spotkaniach 
promujących lokalne 
gimnazja 

0

Przedszkole  Nr  1  wzięlo  udział  w akcjach  charytatywnych "Szafowanie  dla  Oliwki"  i  "Szafowanie  dla

Adelki". Zorganizowało przedszkolny konkurs plastyczny - "Magiczne życzenia- kartka bożonarodzeniowa",

którego celem było m.in. zachęcenie rodziców do współpracy, a kartki biorące udział w konkursie zostały

przekazane podopiecznym hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021

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 

586

Liczba placówek stale 
współpracujących z Policja, 
Strażą Miejską oraz 
kuratorami

15

W grudniu 2021r. Uczniowie SP 2 klas VII (łącznie 47 osoby) wzięły udział w zajęciach warsztatowych dot.

„Zaplątani  w  sieci” finansowanych  przez  Wydział  Edukacji  i  Polityki  Społecznej  UM  w  Czeladzi.

Warsztaty obejmowały tematykę dot. nieumiejętnego korzystania z komputera i mediów.
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CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i 
zagrożonych utratą pracy 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021

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

0

Liczba nowych miejsc 
pracy na lokalnym rynku

Brak
danych

Liczba nowo powstałych 
firm

26

W 2021 roku  Powiatowy Urząd  Pracy kontynuował  współpracę  z  Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych

o/Sosnowiec.  W  dniu  26  marca  2021  r.  pracownicy  ZUS  pełnili  dyżur  telefoniczny  dla  klientów

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Będzinie,  udzielając  informacji  na  temat  rozpoczęcia  działalności

gospodarczej,  ulg w składkach, kontaktów z ZUS, PUE i e-wizyty . Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

wsparciem w ramach środków przyznawanych jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej objął 161

osób  bezrobotnych,  w  tym  26  osób  bezrobotnych  z  gminy  Czeladź.  W 2020  roku  liczba  osób,  które

otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej była mniejsza i wyniosła 117, w tym 19

z terenu gminy Czeladź (2019 r. – 155, 1 osoba poszukująca pracy niepełnosprawna, 24 osoby z Czeladzi,

2018 r.- 137 osób, w tym 31 z Czeladzi, 2017 r. 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 2021
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

1

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

0

W 2021 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

względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych
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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 2021

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

13

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o tej tematyce

791

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

3

Systematyczne prowadzone jest badanie lokalnego rynku pracy m. in. poprzez realizację badania Barometr

zawodów dla Powiatu Będzińskiego.  Uczniowie dwóch najstarszych roczników Szkoły Podstawowej Nr 2

(kl.  VII  i  VIII)  uczestniczyli  w  zajęciach  z  doradztwa  zawodowego  (10  godzin/rok  szkolny)  według

programu opracowanego przez doradcę zawodowego w ramach WSDZ. Treści z orientacji zawodowej były

realizowane w klasach IV – VI przez wychowawców na lekcjach wychowawczych zgodnie z opracowanym

programem.  W  klasach  I  –  III  wychowawcy  realizowali  cele  preorientacji  zawodowej  na  zajęciach

edukacyjnych.    

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

5

Liczba praktyk i staży 
zorganizowanych w 
lokalnych firmach 

29

Liczba NGO 
zaangażowanych w 
wsparcie bezrobotnych 

0

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

współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego ,

w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Podziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego

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

01.01.2021 – 31.12.2022. Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29

roku życia pozostających bez pracy w powiecie będzińskim. 

Formy  wsparcia  przewidziane  w  ramach  projektu:  pośrednictwo  pracy,  staże  (w  tym  zwrot  kosztów

przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz refundacja kosztów opieki

nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnym), bony na

zasiedlenie, prace interwencyjne,  środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej,

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
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2. 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: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r. 

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

zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Będzinie.  Formy wsparcia  przewidziane  w ramach

projektu: pośrednictwo pracy, staże (w tym zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca

odbywania  stażu  i  z  powrotem oraz  refundacja  kosztów opieki  nad  dziećmi  do  6  roku  życia,  dziećmi

niepełnosprawnymi  do  7  roku  życia  lub  osobami  zależnym),  prace  interwencyjne,  środki  przyznawane

jednorazowo  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  refundacja  kosztów  wyposażenia   lub  doposażenia

stanowiska pracy, Instrumenty dofinasowania - wskazane w art. 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 2 marca

2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.

2095 z późn. zm.).

3. Z  POWER-  em  do  pracy!  Projekt współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  I  Rynek  pracy  otwarty  

dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałania  1.2.1  Wsparcie  udzielane  z  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: 01.05.2021 – 30.04.2023.

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 osób młodych (16 kobiet i 14 mężczyzn) w

wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w Powiecie Będzińskim. W szczególności osób, które pozostają bez

pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii  wirusa SARS-CoV-2.  Formy wsparcia przewidziane w

ramach projektu: bony zatrudnieniowe, prace interwencyjne.

4. Projekt pilotażowy pn.: „Start w dorosłość” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy  

w ramach projektów pilotażowych pod nazwą: „Nowe spojrzenie  -  nowe możliwości".  Okres realizacji:

01.10.2021-31.12.2022.  Celem  głównym  projektu  jest  aktywizacja  zawodowa  osób  

do 30 roku życia, mieszkańców Powiatu Będzińskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Będzinie  jako  bezrobotni  i  poszukujący  pracy  i  ze  względu  na  swoją  sytuację  społeczno  zawodową

zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zawarł umowy z 24 pracodawcami i instytucjami z gminy

Czeladź w celu organizacji 29 stanowisk stażu. 

W 2020 roku w wyniku umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie z 20 pracodawcami oraz

instytucjami z terenu gminy Czeladź utworzono 22 stanowiska stażu, w 2019 roku zawarto umowy z 35

pracodawcami oraz instytucjami z terenu gminy Czeladź, w wyniku których utworzono 57 stanowisk stażu.
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W 2018 roku z 37 pracodawcami z terenu gminy Czeladź utworzono 60 stanowisk stażu (2017 r. – 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 2021 r. kontynuował współpracę z organizacjami pozarządowymi w

zakresie:

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

z pracy.

1.  Współdziałanie  w  zakresie  niesubsydiowanej  wymiany  informacji  o  możliwościach  uzyskania

zatrudnienia i szkolenia.

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

pozarządowej.

II. Promocji i organizacji wolontariatu.

1. Propagowanie idei odbywania wolontariatu w organizacjach pozarządowych wśród osób bezrobotnych i

poszukujących pracy.

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

społecznym.

1. 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 2021
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 

0

Liczba osób 
uczestniczących w formach 
subsydiowanych

Brak
danych

Liczba  aktywizowanych 
długotrwale bezrobotnych 

28

Ilość programów 
specjalnych realizowanych 
z PUP

0

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
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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  2021  roku  PUP  w  Bedzinie usługami  i  instrumentami  rynku  pracy  objął  183  osoby  długotrwale

bezrobotne, wśród ww. osób – 28 (15,3%) dotyczyło gminy Czeladź, w tym: 1 osoba podjęła zatrudnienie w

ramach prac interwencyjnych, 2 w ramach robót publicznych, 3 w ramach refundacji kosztów zatrudnienia, 1

osoba rozpoczęła szkolenie, 15 staż oraz 6 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności

gospodarczej.

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 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. 

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 2021

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

2

Liczba spotkań z 
organizacjami, w których 
uczestniczyli 
przedstawiciele urzędu 
miejskiego

0

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

2

Liczba pozyskanych przez 
organizacje grantów z 
źródeł innych niż budżet 
Miasta

Brak
danych

Liczba projektów 
partnerskich – 
międzysektorowych

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

24

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o mały grant

14

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

29

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

5

Liczba nowych organizacji 
działających w Czeladzi

1

Ilość udostępnionych lokali 
na działalność społeczną

10

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 2021
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

* książki:
2.632 
*audiobooki:65
Wskaźnik
czytelnictwa na 100
mieszkańców -
zakupiono 9,11 wol.
-przybyło 13,24 wol.
Łącznie z darami)
-przybyło 13,57 egz.
(łącznie ze zbiorami
specjalnymi)
Liczba czytelników
na 100 
mieszkańców:14,53
Liczba wypożyczeń
na 100 
mieszkańców:426,20

Wskaźnik czytelnictwa 14,53%
Liczba odwiedzających 
Galerię Elektrownia

1731

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Galerii 
Elektrownia

32

Liczba koncertów 
muzycznych

14

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

1

Liczba imprez plenerowych 
zorganizowanych w mieście

6

Wielkość alokacji budżetu 
partycypacyjnego na 
projekty kulturalne

0

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

Brak 
danych

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

7

Liczba organizowanych 
wydarzeń historyczno-
kulturalnych

20

Liczba uczestników imprez 
kulturalnych w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

1926
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Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Miejskiej 
bibliotece Publicznej

182

Liczba odwiedzających 
Kopalnię Kultury

10.903

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Kopalni 
Kultury

260

Liczba odwiedzających kino
Kopalni Kultury

3293

Liczba koncertów 
muzycznych w Kopalni 
Kultury

10

Liczba odwiedzających 
Muzeum Saturn w Czeladzi

2976

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Muzeum 
Saturn

37

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

69

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

2

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/
zmodernizowanych ścieżek 
rowerowych

8,962 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

1000

W hali  widowiskowo-sportowej  MOSiR oraz  budynku obsługi  stadionu w Czeladzi  dokonano poprawy

efektywności energetycznej - „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR

oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” Część A. Termomodernizacja budynku

Hali  Widowiskowo Sportowej  MOSiR w Czeladzi  (Hala)-  w formule  zaprojektuj  i  wybuduj,  Część  B.

Termomodernizacja  Budynku  Obsługi  Stadionu  w  Czeladzi  (BOS)-  w  formule  wybuduj.   Realizacja

inwestycji  w latach 2020-2021.  Ponadto prowadzone są od grudnia 2021 r  prace modernizacyjne w

wewnątrz budynku Obsługi Stadionu przy ul Sportowej. Zakończenie prac – czerwiec 2022r.

26



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 2021
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: 
49,17 dnia

Liczba osób posiadających 
informację o usługach 
zdrowotnych

372.294 odsłon
strony internetowej

szpitala
Liczba wejść na zakładkę 
informacyjną na stronie UM

Brak 
danych

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

72

Liczba spotkań i eventów 
dla różnych grup 
mieszkańców 

14

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

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.

Akcje profilaktyczne i happeningi:  

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

27



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

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

1. Od września  do grudnia  2021 r.  w szkole  był  realizowany Program Profilaktyczny „Zdrowo na

sportowo” w klasach 2 i 3 (ok. 60 uczniów). Cel główny programu to:

1) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

2) przygotowanie do alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego,

3) wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej

Celem programu  „Zdrowo  na  sportowo”  było  wszechstronne  oddziaływanie  profilaktyczne  realizowane

poprzez:

a) Profilaktyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe 

Odbyło się 90 godzin zajęć, a dostęp do nich był powszechny, w związku z tym mogły brać w nich udział

dzieci pochodzące z ubogich i trudnych wychowawczo, często patologicznych środowisk (rozbite rodziny,

zagrożenie alkoholizmem, agresją). 

b) Prelekcje profilaktyczne

Prelekcje  odbyły  się  5  razy,  oddzielnie  dla  każdej  klasy.  Prelekcje  prowadzone  były  przez  pedagoga

szkolnego. Podczas prelekcji zaprezentowane były zgubne skutki uzależnień, promowano zdrowy tryb życia,

zaprezentowane były możliwości aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

c) Teatrzyk o tematyce profilaktycznej

Teatrzyk o tematyce profilaktycznej zorganizowane był dwa razy (oddzielnie dla klas 2 i 3) Przedstawienia

odbyło się w  grudniu. Podczas przedstawienia  promowany był  zdrowy i aktywny tryb życia, przedstawione

były sposoby spędzania czasu wolnego. 

d) Profilaktyczna Olimpiada Sportowa 

Profilaktyczna Olimpiada Sportowa została zorganizowana w grudniu oddzielnie dla klas 2 i 3. Uczestnicy

uczestniczyli  w  grach  i  zabawach  sportowych  indywidualnych  i   zespołowych.  Sportowa  zabawa  i

rywalizacja umożliwiła realizację szeregu celów programu profilaktycznego, m. in. akceptację kolegów i

koleżanek pochodzących z różnych środowisk, zachowań w duchu fair play, radość z sukcesu, umiejętność

pogodzenia  się  z  porażką,  poczucia  akceptacji.  Koszt  to  7557,35zł  –  z  grantu  Urzędu  Miasta  Czeladź

„ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

2.  Udział  w  Kampanii  Zachowaj  Trzeźwy  Umysł  –  przeprowadzono  zajęcia  w  oparciu

oudostępnione  scenariusze  i  karty  pracy  ,,W poszukiwaniu  szczęścia’’ wśród  klas  IV-VIII,  przekazano

uczniom broszury i ulotki - II semestr roku szkolnego 2020/2021 udział brała cała szkoła SP2.

3. Udział w Kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! - rok szkolny 2020/2021 - klasy V-VIII

4. Lekcje o tematyce profilaktyczno – wychowawczej prowadzone przez specjalistów szkolnych (pedagog,

psycholog)  oraz  wychowawców,  m.in.:  ,,Alkohol,  e-papierosy,  energetyki  -  NIEBEZPIECZNA

MODA’’, ,,AIDS - epidemia XXI wieku’’, ,,Utrata wolności, czyli uzależnienia’’.
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5. Zgodnie z realizacją SPPW w klasach 7 i 8 zostały przeprowadzone zajęcia wychowawcze w oparciu o

materiały  przekazane  przez  pedagoga  szkolnego  dotyczące  profilaktyki  uzależnień  pod  hasłem

„UZALEŻNIENIOM NIE!” – profilaktyka AIDS.

6.  We wszystkich klasach 4 – 6 szkoły podstawowej odbyły się zajęcia profilaktyczno – wychowawcze

dotyczące szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie wykonywali plakaty  dot. tej tematyki. 

7.  Zostały opracowane procedury postępowania  nauczycieli  w sytuacjach zagrożenia  dzieci  i  młodzieży

przestępczością,  demoralizacją  oraz  w  przypadku  trudnych  sytuacji  wychowawczych  na  terenie  SP2

(uwzględniające sytuację związane z alkoholizmem  i narkomanią).

8.  We  wrześniu  2021  r.  w  szkole  powołany został  Zespół  ds.  Interwencji  Kryzysowej  pod kierunkiem

psychologa szkolnego.

9. Realizacja programu ,,Świadomość procentuje’’. Celem projektu jest edukowanie nowego pokolenia w

tematykach  zdrowotnych  w  sposób  kompleksowy  obejmujący  zarówno  ciało  jak   i  stronę  mentalną.

Wspólne,  holistycznie ujęte działanie,  może dać zadowalający efekt i  przełożyć się na wypracowanie w

całych rodzinach nawyków, które zapewnią poprawę jakości życia całych społeczności - 07.04-09.06.2021r.

– uczniowie, rodzice, nauczyciele.

10. Udział w Programie Profilaktyki Zintegrowanej ,,Nawigacja w Każdą Pogodę’’ – programem objęte dwie

klasy  VII  i  VI  –  umożliwia  wykonanie  autodiagnozy  środowiska  szkolnego  oraz  realizację  działań

profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. 

11.  Realizacja  Szkolnego  Programu  Profilaktyczno  –  Wychowawczego  szkoły  –  uwzględnione  treści

dotyczące alkoholizmu i narkomanii.

W Szkole Podstawowej Nr 5 zrealizowano

 „Akademię Bezpiecznego Puchatka” – klasy 1-3

 „Wirusoochrona” – klasy 1-3

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.

Przedszkole Nr 11 uczestniczyło w życiu kulturalnym poprzez:

1) Lekcje biblioteczne – biblioteka w czeladzi

2) Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie – udział w przedstawieniach teatralnych 

3) Centrum Kultury Chorzów – spektakl: ,,co w trawie piszczy?”

4) Udział uczniów w konkursach  ,,czeladzkie talenty” - konkurs plastyczny, konkurs kolęd 

Realizują treści  programowe  dotyczące  troski  o  postawę  moralną  i  obywatelską  dzieci,  zachowania

prospołeczne ; szacunek do osób starszych, poszanowania  godności osobistej człowieka, szacunku do pracy

oraz zdrowia – respektowanie praw dziecka – pogadanki, spotkania , gazetki. Współpracują z SP 3, SP 2,

biorą udział w zajęciach pokazowych, otwartych; wizyty uczniów w przedszkolu, obchodzą  ogólnopolski

dzień przedszkolaka,  -propagowane są  postawy prospołeczne;  szacunek do pracy i  osób starszych;  ,,dni

29



solidarności międzypokoleniowej - Kopalnia Kultury w Czeladzi, współpraca z Domem Pomocy Społecznej

Senior w Czeladzi- występy dzieci z różnych okazji np. Jasełka, dzień babci i dziadka. Przedszkole troszczy

się o postawę obywatelską i moralną poprzez udział dzieci w spotkaniach z przedstawicielami harcerskiego

kręgu  seniorów,  umożliwia  dzieciom  udział  w  zajęciach  drużyny  zuchowej-  6-latki,  udział  dzieci  w

przedszkolnym  recytatorskim  konkursie  patriotycznym,  udział  w  akcji  ,,szkoła  do  hymnu”,  udział  w

uroczystościach  miejskich  z  okazji  11  -go  listopada  (występy  dzieci),  spotkania  dzieci  ze  służbami

mundurowymi – np. Trening ewakuacyjny. Posiadają certyfikaty:

-certyfikat uczestnictwa w 26 akcji -sprzątania świata- nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy,

-mamo tato wolę wodę,

- certyfikat chronimy dzieci,

 -certyfikat akademii zdrowego przedszkolaka,

Realizowany jest:

-program profilaktyczny z zakresu edukacji zdrowotnej -5 porcji owoców i warzyw, 

-piramida zdrowego żywienia,

-certyfikat edukacjii, promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej, 

-certyfikat pwn za udział w programie sanford harmony,

-czyściochowe przedszkole” - Rossman

-certyfikat ,,czystego powietrza”

 -certyfikat wiedzy o roślinach egzotycznych -palmiarnia w Gliwicach

-ogólnopolski  konkurs  „bohater-on”  –  realizacja  modułów  przewidzianych  w  konkursie  i  uzyskanie

certyfikatu

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021

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

47

Liczba wydarzeń 
promujących zdrowy tryb 
życia 

122

Wykaz imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia realizowanych w MOSiR w Czeladzi.

1. XV Mistrzostwa Czeladzi w narciarstwie alpejskim oraz snowboardzie - 6 marzec - Istebna Zagroń

2. Urodzinowe granie z gwiazdami-11 kwiecień - MOSiR Czeladź

3. Test Coopera - MOSiR TKKF - 13 kwiecień - Stadion im. Józefa Pawełczyka

4.  Ogólnopolski  Bieg  Przełajowy o  paterę  Dziennika  Zachodniego  i  śl.TKKF -  25  kwiecień  -  obiekty

MOSiR

5. Mistrzostwa Czeladzi w tenisie ziemnym-15-16 maj - Stadion ul. Mickiewicza

6. IX Rodzinny rajd rowerowy - 29 maj - trasy rowerowe Czeladź

7. Strefa Kibica - Euro 2020 - 11 czerwiec - 11 lipiec - Rynek
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8. Piknik z reprezentacją Polski, Polska - Słowacja-14 czerwca - Rynek

9. Piknik z reprezentacją Polski, Hiszpania – Polska - 19 czerwca - Rynek

10. Piknik z reprezentacją |Polski, Szwecja – Polska - 23 czerwca - Rynek

11.Wakacje z MOSiRem: mini mistrzostwa Czeladzi w piłce siatkowej, mini mistrzostwa Czeladzi w tenisie

ziemnym, mini mistrzostwa Czeladzi w koszykówce, mini mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej, wycieczki-

26 lipiec - 31 sierpień-obiekty MOSiR, wycieczki 12/26 sierpień

12. Bieg Lato 2021-7 sierpień - Park Grabek

13. V Nocny turniej piłki nożnej - 3 wrzesień - obiekty MOSiR

14. 25 lecie - MOSiR Czeladź - 11-12 wrzesień - obiekty MOSiR

15. Mistrzostwa Czeladzi w jeździe na rolkach - 25 wrzesień - Park Jordan

16. Mistrzostwa Czeladzi w jeździe na hulajnodze - 9 październik - Park Jordan

17. I Czeladzki międzypokoleniowy rajd rowerowy - 16 październik - Park Grabek

18. Mistrzostwa Czeladzi w kręglach - 23 październik - kręgielnia ośmiornica |D-G

19. Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości (ogólnopolski)-11 listopad - MOSiR Czeladź

20. I Nocny turniej piłki halowej -19 listopad - MOSiR Czeladź

21. Family Cup w tenisie stołowym - 20 listopad - MOSiR Czeladź

22.Turniej Tańca Towarzyskiego – akcent - 21 listopad - MOSiR Czeladź

23. V Turniej Andrzejkowy w piłce siatkowej - 28 listopad - MOSiR Czeladź

24. Mikołajki z MOSiRem - 5 grudzień - Park Kościuszki

Przedszkole  nr  10  realizowało  warsztaty  stomatologiczne,  ogólnopolskie  projekty  edukacyjne:  „  Klub

Mleczaka”, „ Zdrowo jem, więcej wiem”, realizacja programu autorskiego : „ Uczę się zdrowo i bezpiecznie

żyć w rodzinie, przedszkolu, środowisku”, mycie zębów w przedszkolu – akcja promująca zdrowy styl życia.

Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 

1.368.884,95 zł

Doposażenie placówek  
medycznych

304.844,49 zł

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 

84.347
pacjentów we

wszystkich zakresach
świadczeń

Liczba miejsc opieki i 
pielęgnacji 

30

Liczba uczestników szkoleń
z zakresu pracy z seniorami 

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

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

5

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

8 programów
- 35 osób

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

328

Liczba seniorów 
uczestniczących w  
zajęciach  sportowo-
rekreacyjnych

3769

Liczba lokali-miejsc 
integracji środowiskowej 
seniorów 

3

Wykaz imprez sportowych w których seniorzy brali czynny udział:

- XV Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

- Bieg Lato 2021

- Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy Integracja Międzypokoleniowa w ramach 25-lecia MOSiR Czeladź 

- Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach 

- Strefa kibica

- Mikołajki z MOSiR-em

- Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości

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

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021

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

15

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
korzystających ze 
zorganizowanych 
środowiskowych form 
wsparcia 

47
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Liczba wolontariuszy 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych

0

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

148

W ramach dofinansowania zadania pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka w 2021r. Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie zawarło 16 umów z 9 Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

na  łączną  kwotę  109  058,00  złotych,  natomiast  wykorzystano  105  197,60  złotych  (Stowarzyszenia

dokonały zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w wysokości 3 860,40 złotych). 

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. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych  na  lata  2021-2025  przyjęty  został  Uchwałą  Nr  XXV/292/2021  Rady  Powiatu

Będzińskiego z dnia 26 kwietnia 2021r.  Głównym celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych  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 46 osób niepełnosprawnych, -

likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 29 osób niepełnosprawnych

( 4 architektoniczne, 17 komunikowanie,  8 techniczne) - zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych dla 44 osób. 

W 2021 roku do PUP W Będzinie pracodawcy zgłosili  8 494 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

zawodowej, w tym 114 (1,3%) dla osób niepełnosprawnych, spośród których 16 z gminy Czeladź. W 2020

roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zgłoszono 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 2017 r. – 6 830 ofert. 
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 

2

Liczba pracodawców 
poinformowanych o 
korzyściach wynikających  
z  zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

0

W rehabilitacji  społeczno-zawodowej  w Warsztatach Terapii  Zajęciowej  w Będzinie  w 2021 roku brało

udział  60  uczestników  w  tym  15  mieszkańców  Miasta  Czeladź.  W  2021  roku  3  osoby  bezrobotne

niepełnosprawne z terenu gminy Czeladź rozpoczęły staż, w 2020 roku udział w stażu rozpoczęły 2 osoby

niepełnosprawne z Czeladzi.

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.

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 2021
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

40.193,6 m2

Liczba lokali socjalnych 166
Liczba mieszkań komunalnych 1850
Liczba lokali z zasobu 
komunalnego, w których 
podniesiono standard, w tym 
liczba lokali, które podłączono
do instalacji centralnego 
ogrzewania

48

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji

12

Liczba mieszkańców miasta 28.907
Liczba nowych mieszkańców 
miasta

498
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

277

Liczba nowych połączeń 
autobusowych w mieście

0

Liczba modernizacji 
prowadząca do usuwania 
barier architektonicznych

2

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych lub 
wybudowanych ścieżek 
rowerowych w mieście

8,963 km

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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

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

1

Liczba miejsc objętych 
monitoringiem wizyjnym

63

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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,  

0

Liczba kilometrów alejek 
parkowych

0

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

1

Liczba kamer w monitoringu 
miejskim

77

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 2021
C.1 
współpraca instytucji 
społecznych w obszarze 
rozwoju społeczno – 
gospodarczego  

MOPS w Czeladzi,
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,

Liczba projektów z zakresu 
reintegracji społeczno – 
zawodowej

2

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych

2073
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Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi
PUP w Będzinie

Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

40

Liczba powstałych podmiotów
ekonomii społecznej 

0

Liczba osób objętych 
wsparciem Centrum Usług 
Społecznych 

997

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 2021
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

38

Liczba zarejestrowanych i 
działających organizacji 
pozarządowych 

73

Liczba wniosków i projektów 
aplikujących na 
rozwiązywanie problemów 
społecznych

1

Liczba zrealizowanych 
projektów i osób nimi objętych

1 
projekt

-120 osób

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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 

53

Liczba spotkań edukacyjnych 
prowadzonych przez Policję i 
Straż Miejską 

Brak danych

Liczba postów, notek, 
informacji tematycznych 

91

Liczba szkoleń i spotkań –
procedura Niebieskiej karty

2

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
C.4  
rozwój współpracy 
pomiędzy instytucjami 
dla zapewnienia 
rozwoju społecznego

Samorząd miasta, 
placówki edukacyjne 

Ilość i rodzaj działań w 
zakresie rozwoju społecznego 

9

ilość projektów i ich wartość 
służących zaspakajaniu 
potrzeb społecznych

3
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Szkoła Podstawowa Nr 5 realizowała:

- Międzynarodowy projekt „Emocja” 

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

pandemii” – warsztaty przeprowadzone 4 – 8

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

- Profilaktyka cyberprzemocy 

- Lekcje wychowawcze

- Program „Dzieci uczą rodziców” – klasy 1-3

- „Dzień Autyzmu”

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2021
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.

10.000
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3. Analiza wskaźników pomiaru działań Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź za
lata 2016-2021.

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 2021 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 50 Zmienna

Liczba osób 
usamodzielnionych
poprzez podjęcie 
zatrudnienia i 
uzyskanie 
niezależności 
ekonomicznej 

 985 849 729 591 552 552 Malejąca

Liczba podmiotów 
ekonomii 
społecznej

- 1 2 1 0 0 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

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

Liczba 
mieszkańców 
żyjących w 
ubóstwie (wg 
kryterium 
dochodowego)

794 707 607 480 423 452 Zmienna

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

107 344 331 332 159 130 Zmienna

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy
społecznej na 1000
mieszkańców

62 56 51 43 35 32 Malejąca

Liczba projektów 
socjalnych oraz 
osób nimi objętych

0 0 1
projekt

- 7
osób

0 0 0 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 27.824,5
0

31.718 23.424 21.652 Zmienna

Liczba miejsc w 
ośrodkach 
wsparcia

0 0 0 0 0 0 Stała

Liczba osób 
objętych pomocą 
w ośrodkach 
wsparcia 

0 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

16 osób
- 953,5
godzin

Zmienna

Liczba 
wolontariuszy i 
godzin pracy 
wolontarystycznej 
seniorów

 9 osób – 
 60

godzin

7 osób -  
147

godz.

7 osób –
158

godz.

0 0 0 Malejąca

Ilość osób 
korzystających z 
karty seniora  

1334
karty

1552
kart

 1678
kart

1810 kart 1873 kart 1946 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

1 Klub
Seniora -
28 osób

Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 5 Zmienna

Ilość osób objętych 
projektami 
socjalnymi oraz 
wsparciem przez 
poszczególnych 
partnerów 

111 148 298 350 289 290 Zmienna

Ilość osób 
uzyskujących 
wsparcie w zakresie 
rehabilitacji 
społecznej i 
zawodowej  

74 166 104 43 44 62 Zmienna

Liczba placówek dla
osób 
niepełnosprawnych

1 4 2 2 2 2 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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

50
programów

-4126
osób

Zmienna

Ilość osób 
objętych 
poradnictwem 
specjalistycznym 

342 120 162 375 333 859 Zmienna

Ilość osób 
objętych 
psychoterapią 

0 15 1 14 30 16 Zmienna

Ilość osób 
objętych szkołą 
dla rodziców 

46 73 12 32 8 10 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.

221
nowych

Kart
- 1523

od 2014r.

Rosnąca

Ilość rodzin 
zastępczych z 
terenu miasta 
Czeladź

58 46 58 54 47 59 Zmienna

Ilość 
utworzonych 
nowych miejsc w
żłobkach 

16 24 16 32 20 71 Zmienna

Ilość miejsc w 
żłobkach na 1000
mieszkańców

2,1 2,74 3,44 4,56 4,27 6,16 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej
w obszarze 
przemocy domowej 

Liczba przypadków 
przemocy domowej 
(Niebieskie Karty) 

90 89 89 71 71 61 Malejąca

Liczba osób i rodzin 
objętych wsparciem 
grup roboczych

122
osób

 270
osób

284
osoby

206
osób

329 
osób

317
osób

Zmienna

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

127 618 361 386 252 424 Zmienna

Liczba osób 
doświadczających 
przemocy objętych 
wsparciem Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej

3 3 0 6 0 0 Zmienna

Ilość szkoleń dla 
kadry rozwiązującej 
problemy przemocy 
domowej 

14 1 2 7 2 6 Zmienna

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

109 410
 

414 395 248 327 Zmienna

Ilość miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

0 0 0 0 0 0 Stała
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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

312 osób
- 4082
godzin

Zmienna

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

13
programów
-3771 osób

Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.8 
rozwój usług 
społecznych na 
rzecz 
rozwiązywania 
problemów 
bezdomności 

Ilość osób 
bezdomnych w 
stosunku do 1000 
mieszkańców 

2 2 2 2 1 1 Malejąca

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi 
formami wsparcia
(ogrzewalnia, 
łaźnia)

53 43 62 63 32 35 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.9 
rozwój 
potencjału 
ośrodka pomocy
społecznej

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

0 0 0 0 0 23 Rosnąca

Liczba 
pracowników 
socjalnych na 
2000 mieszkańców

1,34 1,19 1,06 1,07 0,88 0,89 Zmienna

Liczba osób 
objętych asystą 
rodzinną

66 87 68 44 35 41 Zmienna

Liczba osób 
otrzymujących 
poszczególne 
świadczenia i 
zasiłki 

963 909 824 722 619 584 Malejąca

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi 
usługami 
społecznymi

1576 1479 1321 1200 1006 1095 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 2021 TENDENCJA

C.1 
poprawa 
bezpieczeństwa 
w zagrożonych 
dzielnicach

Liczba patroli 
Policji i Straży 
Miejskiej 

3918 3613 3216 3023 3161 3806 Zmienna

Liczba interwencji
Policji i Straży 
Miejskiej

6591 6969 7309 7718 7131 8521 Zmienna

Liczba 
wykroczeń, 
dewastacji, 
kradzieży

4020 3320 1498 1342 1541 6733 Zmienna

Liczba kontroli 
miejsc 
zagrożonych 
przestępczością

8552 10.573 10.970 9629 11.797 12.095 Zmienna

Liczba 
zabezpieczeń 
imprez 
kulturalnych, 
sportowych, 
uroczystości 
kościelnych

196 297 198 162 79 81 Zmienna

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

1241 314 460 362 221 227 Zmienna
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Liczba 
odwiezionych do 
Izby Wytrzeźwień

604 474 570 620 411 676 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do 
domu

88 86 68 75 93 99 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do 
jednostek Policji

16 53 49 50 67 209 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do 
podmiotów 
leczniczych

12 18 17 23 25 69 Zmienna

CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

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

Liczba inicjatyw
na rzecz 
środowisk 
zagrożonych

33 57 22 23 13 28 Zmienna

Liczba 
uczestników 
zajęć 
pozalekcyjnych 

1130 1364 2825 4505 3917 3107 Zmienna

Ilość środków 
pozyskanych na 
zajęcia 
pozalekcyjne 

116.998,68 404.660,14 185.108,63 294.160,79 112.248,43 128.710 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.3 
wzrost 
świadomości 
społecznej w 
zakresie 
bezpieczeństwa
publicznego 

Liczba placówek
w których 
prowadzono 
zajęcia

16 17 15 15 6 14 Zmienna

Liczba uczniów 
uczestniczących 
w spotkaniach o 
tematyce w 
zakresie 
bezpieczeństwa 
publicznego

173 872 913 1642 537 979 Zmienna

Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych 
firmach 

5 0 2 56 1 1 Zmienna

Liczba 
podjętych 
inicjatyw

5 9 2 50 18 14 Zmienna

Liczba 
warsztatów i 
szkoleń

22 8 10 33 12 9 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.4 
integracja 
podmiotów 
działających na 
rzecz 
bezpieczeństwa 
publicznego

Liczba 
wspólnych 
inicjatyw w 
zakresie 
bezpieczeństwa 

45 36 12 45 8 8 Zmienna

Liczba spotkań 
dotyczących 
prewencji i 
diagnozy 
zagrożeń

38 53 12 106 7 40 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 2021 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 
przyrodnicz
e– 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 %

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty:
· J. Polski- 57 %

· Matematyka– 41 %

· J.angielski–     65 %

Zmienna
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Liczba dzieci 
korzystających 
z programów 
indywidualnych

424 444 68 139 100 114 Zmienna

Liczba 
wdrożonych 
programów 
autorskich, 
projektów 
edukacyjnych 

34 42 38 91 45 175 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

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

Opracowanie 
diagnozy potrzeb 
uczniów 

1507 59 450 789 190 161 Zmienna

Liczba wspólnych 
inicjatyw 
nauczycieli i 
rodziców

69 61 65 62 45 74 Zmienna

Liczba spotkań 
promujących wiedzę
zespołów 
interdyscyplinarnych

25 13 32 38 19 30 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 53 Zmienna

Liczba uczestników 
szkoleń 
prowadzonych 
przez specjalistów 

137 324 344 228 220 446 Zmienna

Liczba kontaktów 
pomiędzy szkołami 
a PPP

50 148 113 112 126 129 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 51.112,73 431.576,66 Zmienna

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanych 

3 7 5 5 3 5 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.5 
stałe 
podnoszenie i 
doskonalenie 
umiejętności 
zawodowych 
nauczycieli 

Liczba nauczycieli i 
pedagogów 
uczestniczących w 
szkoleniach 

216 302 247 197 304 264 Zmienna

Liczba uczestników 
studiów 
podyplomowych 

29 38 33 22 12 24 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.6 
pogłębienie 
współpracy 
placówek 
oświatowych 
ze 
środowiskiem 
lokalnym

Liczba spotkań i zajęć
przeprowadzonych dla
środowiska lokalnego

79 102 76 60 19 16 Zmienna

Liczba imprez 
środowiskowych

17 48 34 45 8 7 Zmienna

Liczba absolwentów 
obecnych na 
spotkaniach 
promujących lokalne 
gimnazja 

104 0 0 0 0 0 Malejąca
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.7 
stale 
podnoszenie 
poziomu 
bezpieczeństwa
w placówkach 
oświatowych 

Liczba uczestników 
spotkań dotyczących 
bieżących zagrożeń 

1845 1475 1238 1608 1109 586 Zmienna

Liczba placówek 
stale 
współpracujących z 
Policja, Strażą 
Miejską oraz 
kuratorami

 15  16 15 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 2021 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 0 Zmienna

Liczba nowych 
miejsc pracy na 
lokalnym rynku

Brak
danych

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 26 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 1 Zmienna

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

28 122 2 3 0 0 Zmienna

  

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 13 Zmienna

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o tej 
tematyce

68 361 625 1052 813 791 Zmienna

Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych firmach 

0 0 8 21 4 3 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C4. 
podejmowanie 
działań na rzecz 
przezwyciężania
długotrwałego 
bezrobocia 

Liczba programów 
i projektów 
wypracowanych na
rzecz osób 
defaworyzowanych

4 7 5 3 2 5 Zmienna

Liczba praktyk i 
staży 
zorganizowanych 
w lokalnych 
firmach 

107 93 60 57 7 29 Zmienna

Liczba NGO 
zaangażowanych w
wsparcie 
bezrobotnych 

1 2 1 1 0 0 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

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

Liczba spotkań 
promujących 
ekonomię 
społeczną 

1 0 0 20 3 0 Zmienna

Liczba osób 
uczestniczących w
formach 
subsydiowanych

12 Brak
danych

Brak 
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia

tendencji z
uwagi na brak

danych
porównawczych

Liczba  
aktywizowanych 
długotrwale 
bezrobotnych 

162 167 95 60 10 28 Zmienna

Ilość programów 
specjalnych 
realizowanych z 
PUP

1 2 3 2 0 0 Zmienna
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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 2021 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 2 Zmienna

Liczba spotkań z 
organizacjami, w 
których 
uczestniczyli 
przedstawiciele 
urzędu miejskiego

3 4 3 1 0 0 Malejąca

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

5 2 2 1 0 2 Zmienna

Liczba pozyskanych
przez organizacje 
środków z źródeł 
innych niż budżet 
Miasta

Brak
danych 

4 2 Brak
danych

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
danych

Brak możliwości
ustalenia

tendencji z
uwagi na brak

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

23 19 21 26 24 24 Zmienna

Liczba organizacji, 
które ubiegają się o 
mały grant

17 8 9 13 2 14 Zmienna

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

31 29 29 28 29 29 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 5 Zmienna

Liczba nowych 
organizacji 
działających w 
Czeladzi

4 0 0 1 2 1 Zmienna

Ilość 
udostępnionych 
lokali na działalność
społeczną

28 12 10 10 10 10 Malejąca
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

CS.3. 
współpraca z 
grupami 
nieformalnymi i
rozwój 
wolontariatu

Liczba projektów 
zgłaszanych do 
budżetu 
partycypacyjnego

16 17 10 13 0 0 Zmienna

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

6,26% 7,1% 9,07% 13,8% 0% 0% Zmienna

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 0 Stała
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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)
*audioboo
ki: 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)

* książki:
2.632 
*audiobooki:
65
Wskaźnik
czytelnictwa 
na 100
mieszkańców
-zakupiono 
9,11 wol.
-przybyło 
13,24 wol.
Łącznie z 
darami)
-przybyło 
13,57 egz.
(łącznie ze 
zbiorami
specjalnymi)
Liczba 
czytelników
na 100 
mieszkańców
:14,53
Liczba 
wypożyczeń
na 100 
mieszkańców
:426,20

Zmienna

Wskaźnik 
czytelnictwa

19,14% 19,15% 17,76% 18,76% 16,36% 14,53% Zmienna

Liczba 
odwiedzających 
Galerię Elektrownia

15.099 13.750 11.177 12.050 2772 1731 Zmienna
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Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Elektrowni

94 26 57 35 10 32 Zmienna

Liczba koncertów 
muzycznych

8 15 16 46 8 14 Zmienna

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

7 64 2 400 4 1 Zmienna

Liczba imprez 
plenerowych 
zorganizowanych w 
mieście

39 11 36 59 7 6 Zmienna

Wielkość alokacji 
budżetu 
partycypacyjnego 
na projekty 
kulturalne

0 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 
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 0 Stała
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Liczba wydarzeń, w
wyniku współpracy 
co najmniej dwóch 
różnych 
organizatorów 
kultury

42 58 35 23 4 7 Zmienna

Liczba 
organizowanych 
wydarzeń 
historyczno-
kulturalnych

72 14 72 37 9 20 Zmienna

Liczba uczestników 
imprez kulturalnych
w Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej

- 11.583 11.013 10.188 3015 1926 Malejąca

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Miejskiej bibliotece 
Publicznej

- 691 666 578 164 182 Zmienna

Liczba 
odwiedzających 
Kopalnię Kultury

- 20.605 14.150 24.703 9010 10.903 Zmienna

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Kopalni Kultury

- 66 103 95 31 260 Zmienna

Liczba 
odwiedzających 
kino Kopalni 
Kultury

- 3500 9033 8834 4419 3293 Zmienna

Liczba koncertów 
muzycznych w 
Kopalni Kultury

- 10 6 9 3 10 Zmienna

Liczba 
odwiedzających 
Muzeum Saturn w 
Czeladzi

- 6768 7658 6183 5282 2976 Zmienna
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Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Muzeum Saturn

- 24 78 73 18 37 Zmienna

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

- 123 135 108 28 69 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 2 Zmienna

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/
zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych

0 0 0 2,822 km 7,773 km 8,962 km Rosnąca

Liczba utworzonych 
siłowni na świeżym 
powietrzu

3 1 3 1 1 1 Zmienna

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

5 6 8 7 8 8 Zmienna

Liczba użytkowników
przenośnego 
lodowiska

7.000 15.000 4500 4500 4000 1000 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 2021 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

Średni czas
oczekiwania

we
wszystkich
komórkach
(Poradnie +

Oddziały
Szpitala)
wyniósł: 

49,17 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

372.294
odsłon
strony

internetowej
szpitala

Zmienna

Liczba wejść 
na zakładkę 
informacyjną 
na stronie UM

Brak
danych

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 2021 TENDENCJA

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

Liczba akcji 
promujących 
zdrowie

5 49 47 70 55 72 Zmienna

Liczba spotkań 
i eventów dla 
różnych grup 
mieszkańców 

12 2 36 11 6 14 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

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

Liczba 
inicjatyw z 
zakresu 
edukacji 
prozdrowotnej

90 122 32 123 41 47 Zmienna

Liczba 
wydarzeń 
promujących 
zdrowy tryb 
życia 

154 157 83 87 65 122 Zmienna
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Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJ

I CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 1.368.884,95 zł Zmienna

Doposażenie
placówek  
medycznych

0 72 500,00 zł 300 000,00 zł 0 315.000,00 zł 304.844,49 zł Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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

84.347
pacjentów

we
wszystkich
zakresach
świadczeń

Zmienna

Liczba miejsc 
opieki i 
pielęgnacji 

30 20 30 30 30 30 Zmienna

Liczba 
uczestników 
szkoleń z 
zakresu pracy z
seniorami 

3 0 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 2021 TENDENCJA

C.1 
edukacja
o starości

Liczba programów
informacyjnych do
seniorów i ich 
otoczenia

0 0 0 3 2 5 Zmienna

Liczba programów
społ. na rzecz 
solidarności 
międzypokoleniow
ej 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

8
programów
- 35 osób

Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.2 
aktywizowanie
osób starszych
w środowisku 
lokalnym

Liczba seniorów
uczestniczących 
w budowaniu 
oferty dla 
swojego  
środowiska

280 530 457 1095 640 328 Zmienna

Liczba seniorów
uczestniczących 
w  zajęciach  
sportowo-
rekreacyjnych

1802 2582 5127 5079 2733 3769 Zmienna

Liczba lokali-
miejsc integracji
środowiskowej 
seniorów 

5 10 7 6 9 3 Zmienna
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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 2021 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 15 Zmienna

Liczba osób 
niepełnosprawnych
korzystających ze 
zorganizowanych 
środowiskowych 
form wsparcia 

27 34 109 65 48 47 Zmienna

Liczba 
wolontariuszy 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych

40 52 10 10 0 0 Zmienna

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

141 265 167 212 153 148 Zmienna

67



CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 2 Zmienna

Liczba 
pracodawców 
poinformowanych 
o korzyściach 
wynikających  z  
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

16 0 0 0 0 0 Malejąca

68



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 2021 TENDENCJA

CS. 1. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych

Powierzchnia działek 
przygotowanych/sprzed
anych pod rozwój 
budownictwa 
indywidualnego i 
wielorodzinnego

29.231 m2 43.118 m2 80.000 m2 42.887 m2 11.717 m2 40.193,6 m2 Zmienna

Liczba lokali 
socjalnych

222 222 216 196 195 166 Malejąca

Liczba mieszkań 
komunalnych

1993 1965 1985 1948 1917 1850 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 48 Zmienna

Liczba budynków 
poddanych 
termomodernizacji

13 13 3 0 5 12 Zmienna

Liczba mieszkańców 
miasta

31.318 30.506 30.180 29.815 29.369 28.907 Zmienna

Liczba nowych 
mieszkańców miasta

578 Brak
danych

426 629 408 498 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 60 277 Zmienna

Liczba nowych 
połączeń autobusowych
w mieście

1 0 0 0 0 0 Malejąca

Liczba modernizacji 
prowadząca do 
usuwania barier 
architektonicznych

Brak
danych

7 7 1 20 2 Zmienna

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych lub 
wybudowanych ścieżek
rowerowych w mieście

800 m2 0 0 2,822 km 7,773 km 8,963 km Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

CS. 3. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych

Liczba kilometrów 
alejek parkowych

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

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

5 4 6 4 1 1 Zmienna

Liczba miejsc objętych 
monitoringiem 
wizyjnym

1 13 31 31 59 63 Rosnąca

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 0 Zmienna

Liczba kilometrów 
alejek parkowych

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

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

3 strefy
aktywności
fizycznej, 

2 place
zabaw

4 6 4 1 1 Zmienna

Liczba kamer w 
monitoringu miejskim

13 16 54 53 73 77 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 2021 TENDENCJA

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

Liczba projektów z 
zakresu reintegracji 
społeczno – zawodowej

0 1 1 2 1 2 Zmienna

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych

32 Brak
danych

1994 2015 2033 2073 Rosnąca

Liczba nowych 
podmiotów 
gospodarczych 

165 138 165 140 122 40 Zmienna

Liczba powstałych 
podmiotów ekonomii 
społecznej 

Brak
danych

1 1 0 0 0 Malejąca

Liczba osób objętych 
wsparciem Centrum 
Usług Społecznych 

0 0 0 0 254 997 Rosnąca

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 38 Zmienna

Liczba 
zarejestrowanych i 
działających 
organizacji 
pozarządowych 

68 64 62 75 83 73 Zmienna

72



Liczba wniosków i 
projektów aplikujących
na rozwiązywanie 
problemów 
społecznych

0 4 7 8 0 1 Zmienna

Liczba zrealizowanych 
projektów i osób nimi 
objętych 

0 3
projekty 

-222 osób

7
projektów 
- 658 osób

8
projektów
- 322 osób

0 1 
projekt

-120 osób

Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA

C.3 
rozwój usług 
społecznych  dla
mieszkańców 

Liczba uczestników 
akcji edukacyjnych  

Brak
danych

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 0 Malejąca

Liczba artykułów 
tematycznych w Echu 
Czeladzi 

39 62 99 41 44 53 Zmienna

Liczba spotkań 
edukacyjnych 
prowadzonych przez 
Policję i Straż Miejską 

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

5 Brak
danych

Brak
danych

Brak
możliwości

ustalenia
tendencji z

uwagi na brak
danych

porównawczych
Liczba postów, notek, 
informacji 
tematycznych 

4 1 4 5 320 91 Zmienna
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Liczba szkoleń i 
spotkań –procedura 
Niebieskiej karty

36 6 6 4 3 2 Malejąca

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 9 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

3 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 0 Zmienna

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

2 Brak
danych

1 0 1 1 Zmienna
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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 10.000 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.

Strategia stanowi narzędzie długoterminowego programowania i wdrażania gminnej polityki

społecznej.  Jej  zakres zdecydowanie wykracza poza zadania pomocy społecznej.  Dokument ten

podchodzi do problemów społecznych bardzo szeroko, integrując zasoby i kompetencje samorządu

gminy oraz lokalnych partnerów obejmujące nie tylko sferę pomocy społecznej, ale również rynku

pracy, oświaty, kultury i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego. 

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

dziedzin w tym także z zakresu: edukacji,  kultury,  wypoczynku, ochrony zdrowia,  zatrudnienia

także poprzez zabezpieczenie potrzeb materialnych i mieszkaniowych. 

Podkreślić  należy,  iż  Strategia  nie  zawiera  precyzyjnego  określenia  oczekiwanych

rezultatów  oraz  docelowych  wartości  wskaźników.  Jednakże  całościowe  spojrzenie  na  ten

dokument  oraz  dotychczas  wdrożone  działania  pozwala  na  sformułowanie  wniosku,  iż  plan

strategiczny jest skutecznie realizowany. 

Rok 2021 to kolejny trudny rok ze względu na COVID-19, pandemia odciska 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. 
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W kolejnych latach realizacji strategii należy kontynuować oraz rozwijać skuteczne metody

pracy z rodzinami. Konieczna jest intensyfikacja działań profilaktycznych, interwencyjnych oraz

wspierających rodziny, zwłaszcza doświadczające lub zagrożone dysfunkcjami – poprzez działania

mające na celu utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku (rodzinie dziecka) lub powrotu do

niego  dziecka  umieszczonego  w  pieczy  zastępczej.  Ważne  będzie  również  doskonalenie  i

poszerzenie  współpracy  pomiędzy  przedstawicielami  instytucji  publicznych  oraz  organizacji

społecznych  mających  kontakt  z  dzieckiem  i  jego  rodziną.  Jednocześnie,  w  zależności  od

możliwości  pozyskania  środków  pomocowych,  powinny  być  uruchamiane  projekty  społeczne

uwzględniające  szeroko  rozumianą  edukację  rodzicielską,  profilaktykę  środowiskową  (m.in.  w

zakresie  uzależnień,  przemocy  w rodzinie,  zachowań  ryzykownych  młodzieży)  oraz  dostęp  do

zindywidualizowanych usług wsparcia. 

W  związku  z  postępującym  procesem  starzenia  się  społeczeństwa  w  kolejnych  latach

realizacji  strategii  należy  kłaść większy nacisk  na  rozwój  różnorodnych form aktywności  osób

starszych  (w  szczególności  poprzez  aktywizację  edukacyjną,  zdrowotna,  kulturalną,  sportowo-

rekreacyjną  oraz  społeczną).  Istotne  będzie  wspieranie  inicjatyw  senioralnych  oraz

międzypokoleniowych,  nastawionych nie  tylko na odbiór  przez osoby starsze,  ale  aktywnie ich

włączających w proces planowania i realizacji. Warto również promować wolontariat wewnątrz- i

międzypokoleniowy  oraz  inicjatywy  upowszechniające  integrację  międzypokoleniową,  a  także

zachęcać seniorów do aktywności od możliwie najwcześniejszego momentu przejścia na emeryturę.

Istotne  przy  tym  są  jednoczesne  działania  służące  likwidacji  barier  komunikacyjnych,

przestrzennych i architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu do przestrzeni publicznej osobom

o ograniczonej sprawności. 

Ważnym  kierunkiem  działań  podejmowanych  w  ramach  lokalnej  polityki  społecznej

powinna być edukacja społeczna, obejmująca w szczególności: 

 edukację  prozdrowotną  w  obszarach  takich  jak  zdrowe  starzenie  się,  przeciwdziałanie

występowaniu chorób cywilizacyjnych, aktywny tryb życia bez nałogów; 

 edukację  ekonomiczną  i  prawną  w  zakresie  m.in.  gospodarowania  budżetem  domowym,

zawierania  umów kupna-sprzedaży,  praw konsumenckich,  zakładania  lokat  oszczędnościowych,

zaciągania pożyczek i kredytów; 

 edukację ekologiczną, służącą kształtowaniu postaw dbania o środowisko naturalne, podniesienie

poziomu świadomości ekologicznej, promocję odnawialnych źródeł energii.

Możliwości  wdrażania,  różnorodność  oraz  skuteczność  inicjatyw  oddolnych  można

zwiększyć dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz ich pomnażaniu, a także animując dialog i

współpracę pomiędzy mieszkańcami, ich organizacjami i samorządem. W tym celu wskazane jest
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wzmacnianie roli lokalnych liderów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców

angażujących się lub chcących się zaangażować w życie lokalnej społeczności. Może to polegać na

realizacji  szkoleń,  włączaniu  ich  w gremia  zespołów zadaniowych  i  opiniodawczych.  Większy

nacisk  należałoby  położyć  na  aktywizację  społeczno-zawodową  osób  doświadczających

największych  trudności  w  codziennym funkcjonowaniu  oraz  w świadczeniu  pracy  zarobkowej,

przede  wszystkim  z  wykorzystaniem  instrumentów  ekonomii  społecznej.  Bezrobocie  wśród

mieszkańców Gminy Czeladź wykazuje tendencję spadkową, co stanowi odzwierciedlenie sytuacji

na krajowym i regionalnym rynku pracy. Warto jednak wskazać,  że zasadniczo nie zmienia się

sytuacja osób, które ze względu na różnorodne bariery, takie jak np. niepełnosprawność, wiek, brak

wykształcenia  i  doświadczenia  zawodowego,  niższy  potencjał  intelektualny,  samotne

macierzyństwo,  a  także  prezentowane  postawy  i  wykształcone  nawyki  (np.  roszczeniowość,

wyuczona bezradność), są najbardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem i biernością społeczną.

Podejmując  dalsze  działania  w  ramach  realizacji  strategii  trzeba  mieć  na  uwadze  dynamikę  i

nieprzewidywalność sytuacji społeczno-gospodarczej. Okres przygotowywania niniejszego raportu

to czas  pandemii  koronawirusa w Polsce,  Europie i  na  świecie,  która  spowodowała  zagrożenie

zdrowia  i  utratę  życia  wielu  ludzi,  wykazała  niewydolność  służby  zdrowia  w  okresie  dużego

natężenia zachorowań, a także przyczyniła się do kryzysu gospodarczego. W skali gminy skutki

pandemii  mogą  być  widoczne  w  utracie  płynności  finansowej  i  upadku  przedsiębiorstw,

zwiększeniu  bezrobocia,  a  co  za  tym idzie  także  ubóstwa  i  innych  problemów osób  i  rodzin.

Sytuacja  powinna  być  na  bieżąco  monitorowana,  ponieważ  może  być  konieczna  aktualizacja

Strategii z uwzględnieniem nowych uwarunkowań. 

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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