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ROZDZIAŁ I
WSPÓŁPRACA MIASTA CHEŁM Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Współpraca Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 roku przebiegała w oparciu o zapisy art. 5
cytowanej ustawy jak również przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/287/20 Rady Miasta Chełm
z dnia 25 listopada 2020 r. Program współpracy Miasta Chełm z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok.
Współpraca ta w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej
powyżej ustawy ma charakter finansowy i pozafinansowy oraz jest realizowana
z uwzględnieniem następujących zasad:
1) partnerstwa – należy rozumieć ją jako dążenie do ściślejszej współpracy pomiędzy
samorządem Miasta Chełm, a podmiotami Programu, oznacza ona również równość
stron, wspólne definiowanie problemów i celów oraz łączenie zasobów do ich
realizacji,
2) pomocniczości (subsydiarności) – zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego
zakresu zadań publicznych powinna odbywać się poprzez struktury usytuowane jak
najbliżej obywateli, zaś samorząd Miasta Chełm podejmuje działania na rzecz
pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego,
3) suwerenności

stron

–

polega

na

wzajemnym

poszanowaniu

autonomii

współpracujących podmiotów i jest ściśle powiązana z zasadą partnerstwa,
4) jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą samorząd Miasta Chełm
udostępnia

podmiotom

Programu

wszelkie

niezbędne

informacje

o

celach

i priorytetach realizowanych zadań publicznych oraz o środkach dostępnych na ich
realizację,
5) efektywności – w myśl której samorząd Miasta Chełm zleca wykonanie zadań
publicznych

podmiotom

Programu

uwzględniając

kryterium

racjonalności

i efektywności,
6) uczciwej konkurencji – co oznacza, że samorząd Miasta Chełm zlecać będzie
wykonanie zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert.
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Dane statystyczne dotyczące organizacji pozarządowych
Z danych będących w posiadaniu tut. Urzędu zawartych w Tabeli Nr 1 wynika,
iż w 2021 roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: cztery fundacje
i dwa stowarzyszenia mające swoją siedzibę na terenie Miasta Chełm. Jedno
stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę z Lublina na miasto Chełm.
o

wykreśleniu

stowarzyszeń

z

Krajowego

Rejestru

Brak informacji

Sądowego.

Liczba

kół

i oddziałów terenowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Chełm zmniejszyła się
o jeden oddział i wynosiła na koniec 2021 r. - 35.

Liczba Uczniowskich Klubów

Sportowych utrzymuje się na tym samym poziomie od 2018 roku. Z Ewidencji
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej wykreślono
jedno stowarzyszenie.
Tabela Nr 1 Liczba zarejestrowanych podmiotów
Lp.

Podmiot pozarządowy

1.

2.
3.
4.
5.

Fundacje

Uczniowskie Kluby Sportowe
Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej
Koła i Oddziały Terenowe
Stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe

Razem:

Lata
2016

2017

2018

2019

2020

2021

14

15

22

28

32

14
16

14
16

15
(jedna
fundacja
zmieniła swoją
siedzibę z
miasta Chełm
na miasto
Warszawa)
15
16

15
16

15
17

15
16

36
124

36
126

36
128

36
132

36
134

35
137

204

207

210

221

230

235

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Chełm za rok 2016 - 2021

Wykaz podmiotów zawartych w powyższej tabeli zamieszczony jest na stronie
internetowej

Urzędu

Miasta

Chełm

https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm/wykaz-

organizacji-pozarzadowych.
W 2021 r. na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), przeprowadzono nadzór nad
jedenastoma stowarzyszeniami. Ze względu na czas pandemii dwóm ze stowarzyszeń
przedłużono termin przekazania dokumentów z Walnego Zebrania Członków.
W 2021 r. do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Chełm wpisano 1 stowarzyszenie zwykłe. Ogółem liczba stowarzyszeń zwykłych
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wpisanych do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Chełm na koniec 2021 r. wynosiła 8.
Z danych zawartych na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – wykaz
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2020, sporządzonym zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057 z późn. zm.) - stan na dzień 09 grudnia 2021 roku - wynika, iż na terenie miasta
Chełm funkcjonuje 22 organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku
publicznego.
Z kolei z danych zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://
ems.ms.gov.pl/krs/ w Krajowym

Rejestrze Sądowym wpisane są cztery spółdzielnie

socjalne, których siedzibą jest Miasto Chełm. Są to podmioty socjalne posiadające
specyficzną formę przedsiębiorstwa społecznego. Spółdzielnie socjalne na terenie miasta
Chełm: Spółdzielnia ,,SOC PROJEKT”, Spółdzielnia Socjalna ,,AMBROZJA”, Spółdzielnia
Socjalna "TĘCZA" oraz Spółdzielnia Socjalna "BLACK PEARL", które świadczą usługi:
•

komputerowe,

•

remontowo – budowlane,

•

gastronomiczne,

•

działalność rozrywkową i rekreacyjną.
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ROZDZIAŁ II
WSPÓŁPRACA MIASTA CHEŁM Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W FORMIE FINANSOWEJ
1. Zlecanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert
w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2021 współpraca finansowa Miasta Chełm z organizacjami
pozarządowymi opierała się na zlecaniu podmiotom programu realizacji zadań publicznych
w formie:
‒

wspierania

wykonania

zadań

publicznych,

wraz

z

udzieleniem

dotacji

wraz

z

udzieleniem

dotacji

na dofinansowanie ich realizacji, lub
‒

powierzenia

wykonania

zadań

publicznych,

na finansowanie ich realizacji.
Prezydent Miasta Chełm w 2021 roku ogłosił 14 otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych na które organizacje pozarządowe złożyły 86 ofert, z tego
24

oferty

zostały

odrzucone

z

przyczyn

formalnych

lub

merytorycznych,

3 stowarzyszenia nie podpisało umów (zrezygnowało z przyznanych dotacji). Zawarto
59 umów na realizację zadań publicznych.
Zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku były zlecane w n/w
sferach zadań publicznych:
⁻

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

⁻

pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

⁻

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

⁻

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

⁻

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

⁻

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

⁻

turystyka i krajoznawstwo,

⁻

promocja i organizacja wolontariatu,

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

strona 6 z 80

⁻

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

⁻

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

⁻

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Z

postępowań

konkursowych

przeprowadzonych

przez

poszczególne

Departamenty Urzędu Miasta Chełm w 2021 roku wynika, iż na realizację zadań w w/w
zakresie zaplanowano dotację w wysokości ogółem: 2 282 020,00 zł natomiast ogólna
kwota przyznanych dotacji wynosi ogółem 2 127 210,00 zł w tym:
1)

w zakresie Departamentu Spraw Obywatelskich – 549 210,00 zł,

2)

w zakresie Departamentu Promocji, Kultury i Sportu – 1 546 000,00 zł,

3)

w zakresie Departamentu Oświaty – 32 000,00 zł.

2. Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
W dniu 02 listopada 2020 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert
na powierzenie w roku 2021 prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zadanie to będące zadaniem
zleconym z zakresu administracji rządowej, zlecane było organizacjom pozarządowym
w ramach działania merytorycznego Departamentu Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki
Społecznej.
Na konkurs złożono 6 ofert. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zawarto
1 umowę na kwotę 64 020,00 zł. Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera
Tabela Nr 2.
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Razem:

Punkt
udzielania
nieodpłatnej
pomocy
prawnej

0

64 020,00

0

64 020,00

0

64 020,00

0

Efekty liczbowe –
ilość uczestników

64 020,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

ARS LEGIS
Stowarzyszenie
im. Św. Ivo Helory
Patrona
Prawników
z siedzibą
w Krakowie

Nazwa
zadania

Wysokość wkładu własnego

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa udzielania nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

1

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 2 – Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Udzielanie porad prawnych w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej przez Stowarzyszenie miało
miejsce w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Porady odbywały się przy Pl. Niepodległości 1
w Chełmie w pokoju 142 na I piętrze. Nieodpłatną
pomoc prawną świadczyli adwokaci zgodnie
z zawartymi umowami lub osoby ich zastępujące
w wymiarze 4 godzin dziennie od poniedziałku do
piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
Łącznie zrealizowano 1016 godzin nieodpłatnej
pomocy prawnej, z której skorzystało 373 osoby
uprawnione. Potwierdzeniem liczby uczestników,
którym została udzielona nieodpłatna pomoc prawna
były karty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dziedzina
prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy
prawnej:
1) prawo rodzinne,
2) prawo pracy,
3) sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności
gospodarczej ,
4) prawo cywilne,
5) prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki
zdrowotnej,
6) prawo administracyjne z wyjątkiem prawa
podatkowego,
7) prawo podatkowe,
8) prawo karne,
Stowarzyszenie zrealizowało także zadanie
w zakresie edukacji prawnej, tj. zostały opracowane
dwa poradniki w wersji elektronicznej
– ,,Pokrzywdzony w postępowaniu karnym” oraz
„Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym”.

373

373

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 19 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ) jest finansowane z budżetu państwa w części będącej
w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

3. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób
W dniu 25 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób. Zadania te były zlecane w ramach działania merytorycznego Departamentu Spraw
Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

strona 8 z 80

Na konkurs złożono 2 oferty. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych
ofert zawarto 1 umowę na kwotę 182 500,00 zł. Wykorzystana kwota dotacji uzależniona
była od liczby osób bezdomnych przebywających w schronisku w 2021 roku. Dotacja
przekazywana była Stowarzyszeniu w miesięcznych transzach i stanowiła iloczyn liczby
dni oraz liczby osób bezdomnych przebywających w schronisku w danym miesiącu.
Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera Tabela Nr 3.

Udzielanie
schronienia
osobom
bezdomnym na
terenie miasta
Chełm

155 125,00

182 500,00

0

155 125,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

0

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

182 500,00

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Razem:

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Towarzystwo
Pomocy
im. św. Brata
Alberta Koło
Chełmskie
Pomoc społeczna

1

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 3 – Zadanie w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Dzięki realizacji zadania publicznego udzielono
schronienia osobom bezdomnym, których ostatnie
miejsce zameldowania na pobyt stały znajdowało się na
terenie Miasta Chełm oraz prowadzono działania
ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej,
wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności
życiowej.
Podczas realizacji zadania publicznego:
1) prowadzono zajęcia edukacyjno – motywacyjne
– w grupach brało udział średnio 6 osób,
2) 4 mieszkańców odbyło leczenie odwykowe,
3) 2 mieszkańców uczęszczało do Centrum Integracji
Społecznych w Chełmie,
4) 1 mieszkaniec usamodzielnił się .

0

20

20

4. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
W dniu 15 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych. Zadanie te było zlecone w ramach działania merytorycznego
Departamentu Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadania publicznego w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz zaspokajania
zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chełm.
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Na konkurs złożono 1 ofertę. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zawarto
1 umowę na kwotę 75 000,00 zł. Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera
Tabela Nr 4.

Razem:

0

75 000,00

0

75 000,00

0

75 000,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

75 000,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Prowadzenie zajęć
terapii zajęciowej dla
osób
z
niepełnosprawnością
po 25 roku życia

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
25+ Nasza
Przyszłość

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

1

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 4 – Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach zadania od dnia 01 stycznia do 31 grudnia
2021 roku prowadzono zajęcia terapeutyczne dla
czterech osób z niepełnosprawnością powyżej 25
roku życia. Łącznie przeprowadzono 1280 godzin
zajęć terapeutycznych. Zajęcia były prowadzone od
poniedziałku do piątku maksymalnie 7 godzin
dziennie nie więcej niż 30 godzin tygodniowo.

4
uczestników
1280 zajęć

4

5. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
W dniu 26 stycznia 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym. Zadanie te było zlecone w ramach działania merytorycznego Departamentu
Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadań publicznych wynikających z diagnozy sytuacji osób starszych mających na celu
zapewniających poprawę jakości i poziomu życia oraz integrację seniorów zamieszkałych
na terenie Miasta Chełm.
Na konkurs złożono 1 ofertę. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zawarto 1
umowę na kwotę 14 700,00 zł. Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera Tabela
Nr 5.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

strona 10 z 80

Razem:

0

14 700,00

0

14 700,00

0

14 700,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

14 700,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Centrum Wsparcia
Aktywności
i Integracji Seniorów

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
Ośrodek
Wspierania
Rodziny
w Chełmie

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

1

Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 5 – Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W ramach zadania od dnia 01 marca do 31 grudnia
2021 roku zrealizowano następujące działania:
- psychologiczne warsztaty informacyjno
– motywacyjne (32 godz. warsztatów w których
uczestniczyło 38 seniorów),
- warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia
– zdrowego i higienicznego trybu życia dla
seniorów (24 godz. warsztatów w których
uczestniczyło 53 seniorów),
- trening uważności, jako metoda redukcji stresu
(32 godz. treningów w których uczestniczyło 53
seniorów),
- poprawa aktywności fizycznej, edukacyjno
– historycznej oraz kulturalnej (zorganizowano
4 wycieczki po 4 godziny).

53
uczestników

53

6. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób
W dniu 31 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Chełm po raz kolejny ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadania te były zlecane w ramach działania
merytorycznego Departamentu Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej.

Na konkurs złożono 1 ofertę. Zawarto 1 umowę na kwotę 164 250,00 zł. Wykorzystana
kwota

dotacji

uzależniona

była

od

liczby

osób

bezdomnych

przebywających

w schroniskach w 2021 roku. Dotacja przekazywana była Stowarzyszeniu w miesięcznych
transzach i stanowiła iloczyn liczby dni oraz liczby osób bezdomnych przebywających
w schronisku w danym miesiącu. Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera
Tabela Nr 6.
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Udzielanie
schronienia
osobom
bezdomnym na
terenie miasta
Chełm

Razem:

93 100,00

164 250,00

0

93 100,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

0

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

164 250,00

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
MONAR
Schronisko dla
osób
bezdomnych
MARKOT
w Chełmie

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Pomoc społeczna

1

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 6 – Zadanie w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Dzięki realizacji zadania publicznego zabezpieczono
podstawowe potrzeby bytowe 18 osób bezdomnych
z terenu miasta Chełm. W ramach zadania
sfinansowano częściowo wynagrodzenie personelu
schroniska tj. opiekunów, specjalisty terapii uzależnień,
pokryto część kosztów opału i energii elektrycznej.

0

18 osób

18

7. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
W dniu 27 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2021 roku. Zadania te były zlecane w ramach działania merytorycznego
Departamentu Promocji, Kultury i Sportu.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadań publicznych w zakresie:
–

realizacji programów szkolenia sportowego, poprzez organizowanie i prowadzenie
zajęć szkoleniowych,

–

organizacji i udziału w obozach i zgrupowaniach sportowych,

–

organizacji i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
prowadzonego przez odpowiednie okręgowe i krajowe związki sportowe,

–

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, szkolenia kadry
ratowniczej, nauki pływania dla dzieci i młodzieży,

–

tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu,

–

organizacji i udziału w zawodach i imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, jeżeli
imprezy te przyczynią się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu,
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–

organizacji

i

udziału

w

rozgrywkach

i zawodach

sportowych

o

zasięgu

ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
–

treningów drużyn seniorskich,

–

organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego,

–

organizacji i udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turniejach i ligach
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych – mieszkańców miasta.
Na konkurs złożono 33 oferty. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Komisja

Konkursowa odrzuciła 6 ofert. Jedna organizacja zrezygnowała z przyznanej dotacji.
Zawarto 26 umów na łączną kwotę 998 000,00 zł
Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych oraz opis realizowanych zadań zawiera
Tabela Nr 7.

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Organizacja
szkolenia i udział
drużyny piłki
siatkowej mężczyzn
w rozgrywkach
PZPS piłki siatkowej
mężczyzn

150 000,00

23 000,00

150 000,00

15

Przeprowadzenie procesu szkolenia
sportowego zawodników klubu i organizacja
obozów sportowych i zgrupowań. Uczestnictwo
w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn pod
egidą PZPS i WZPS oraz przeprowadzenie
procesu szkolenia sportowego zawodników
klubu w okresie przygotowawczym
w sezonie zasadniczym oraz w fazach
dodatkowych w okresie przygotowawczym.
Organizacja szkolenia poprzez zorganizowanie
80 jednostek treningowych, udział drużyny piłki
siatkowej mężczyzn w rozgrywkach II ligi
mężczyzn, zapełnienia hali miejskiej
maksymalną dopuszczalną liczba kibiców.
Zespół zakwalifikował się do turniejów
barażowych o awans do I ligi.

Liczba
uczestników30 osób
sztabu
zespołu.
Szacunkowo
5000 kibiców.

Międzyszkolny
Klub Sportowy
Sambo
w Chełmie

Realizacja programu
szkolenia
sportowego
w sambo w 2021
roku

10 000,00

3 682,59

10 000,00

-

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte
zgodnie z założeniami opisanymi w ofercie.
Otrzymane środki zostały przeznaczone
na udział w zawodach krajowych, zakup
sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji
zajęć treningowych, organizację obozu
sportowego, opłaty za wynajem lokalu oraz
zakup nagród dla zawodników. W trakcie
realizacji zadania prowadzone było szkolenie
z zakresu sambo. Zawodnicy uczestniczyli
w obozie szkoleniowo - sportowym w Ośrodku
Rekreacyjno - Sportowym „Pod Wiatrakiem"
w Natalinie. Poprzez prowadzenie
systematycznych zajęć szkoleniowych
i treningów dzieci i młodzież podniosły swoją
sprawność fizyczną. Osiągnięte rezultaty
realizacji zadania publicznego to: poprawa
sprawności fizycznej trenującej i szkolonej
młodzieży i dzieci, organizacja letniego obozu
sportowo - szkoleniowego dla zawodników
Klubu, zdobywanie wysokich miejsc
medalowych na zawodach sportowych
i turniejach sportowych sambo, osiągnięcie
przez zawodników Klubu właściwych postaw
prorodzinnych i społecznych.

60
zawodników

Nazwa zadania
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Nazwa organizacji

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Wysokość wkładu własnego

Klub Sportowy
Arka
w Chełmie

Obszar współpracy

Kwota udzielonej
dotacji w zł

2

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

1

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Tabela Nr 7 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
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40 000,00

31 321,73

40 000,00

6

Klub prowadził systematyczne treningi
z zakresu piłki siatkowej w 4 grupach
wiekowych. Drużyny klubu uczestniczyły
w rozgrywkach ligowych w kategoriach senior,
młodzik, młodziczka. Ponadto drużyny
uczestniczyły w Finałach Wojewódzkich w Piłce
Siatkowej Plażowej w kategorii młodzik,
młodziczka, juniorka, kadetka, w Międzyrzeczu
Podlaskim i Lublinie oraz Finał MP młodziczek
w Warszawie I miejsce, kadetki Mysłowice 9-12
miejsce. Największym osiągnięciem było
zdobycie przez naszego zawodnika IV miejsca
na Mistrzostwach Europy U-22 (Baden)
i II miejsca na Pucharze Kontynentalnym w
piłce siatkowej plażowej. Klub wziął udział
w Międzynarodowym turnieju piłki siatkowej
plażowej w Kołobrzegu (młodziczki I miejsce)
i zgrupowaniu sportowym w Ulanowie. Klub był
organizatorem Turnieju piłki siatkowej plażowej
i Turnieju Nadziei Olimpijskich Młodzików
w Chełmie.

W systematycznych
treningach
piłki siatkowej
wzięło udział
80
zawodników
i zawodniczek

Uczniowski
Ludowy Klub
Sportowy
Olimpijczyk
w Chełmie

Realizacja programu
szkolenia
sportowego
w zapasach kobiet
w sumo w 2021 roku

5 000,00

1 058,75

5 000,00

-

Przydzielone środki pieniężne zostały
przeznaczone między innymi na zakup
odżywek dla zawodniczek klubu oraz
odpowiedniej odzieży sportowej. Część
pozyskanej kwoty pokryła opłaty za startowe
reprezentantek „Olimpijczyka” obowiązujące
na zawodach ogólnopolskich (tj. Puchar Polski
Kadetek - Karlino oraz Mistrzostwa Polski
w kategoriach wiekowych: młodzieżowiec oraz
junior w Chełmie). Kolejną sumę pieniędzy
przeznaczono na uregulowanie faktury
za wynajem sali treningowej niezbędnej
do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz
opłacenie usług księgowej prowadzącej
niezbędną dokumentację rachunkową klubu.

20

Chełmski Klub
Sportowy
Chełmianka

Organizacja
szkolenia oraz
udział
w rozgrywkach piłki
nożnej drużyn
w kategoriach
wiekowych junior
i senior w 2021 roku

420 000,00

60 378,22

420 000,00

-

Został zrealizowany cykl szkoleniowy, zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Po zakończonych rozgrywkach sezonu
2020/2021 drużyny brały udział w zajęciach
jako roztrenowanie po sezonie pod wodzą
trenerów klubowych. Przeprowadzone zostały
badania wydolnościowe wśród wszystkich
zawodników. Drużyny w sprawozdawczym
okresie rozegrały 30 meczów ligowych oraz 4
mecze w Pucharze Polski i 10 meczów
towarzyskich. Drużyna seniorów rundę
wiosenną sezonu 2020/2021 zakończyła na 2.
miejscu, najwyższym w historii klubu,
zdobywając 73 pkt. Zespół seniorów osiągnął
pozytywne rezultaty w meczach z zespołami
wyżej notowanymi, jak Stal Stalowa Wola
wygrywając 2:0 czy Podhale Nowy Targ,
z którym wygrał 4:1 wiosną i 5:1 jesienią, czy
Cracovią II z którą zwyciężył w Krakowie 2:1.
Zespół zrealizował cel w Pucharze Polski
osiągając finał tych rozgrywek na szczeblu
województwa. Zespół juniorów rundę wiosenną
sezonu 2020/2021 zakończył na ósmym
miejscu, utrzymując się w I Lidze Wojewódzkiej
Juniorów Starszych. Tym samym drużyna
zrealizowała cel, którym było miejsce
w pierwszej dziesiątce ligi. Przeprowadzone
treningi, zajęcia szkoleniowe Juniorzy młodsi –
170 jednostek treningowych z zakresu piłki
nożnej po 2 godz. każda Juniorzy starsi – 170
jednostek treningowych z zakresu piłki nożnej
po 2 godz. każda Seniorzy – 225 jednostek
treningowych z zakresu piłki nożnej po 2,5
godz. każda.

Liczba
uczestników:
juniorzy
młodsi – 35
osób, juniorzy
starsi – 20
osób, seniorzy
i
młodzieżowcy
– 35 osób,
liczba widzów
na meczach:
2 500 widzów
na 6 meczach.
Ze względu
na pandemię
koronawiusa
pozostałe
mecze odbyły
się bez
udziału
publiczności.
Kibice mogli
je oglądać
na żywo
w transmisjac
h w Internecie
na kanale TV
Chełmianka
na YouTube.

Nazwa zadania
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Nazwa organizacji

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Wysokość wkładu własnego

Prowadzenie
treningów piłki
siatkowej oraz
udział
w rozgrywkach

Obszar współpracy

Kwota udzielonej
dotacji w zł

5

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

4

Uczniowski Klub
Sportowy Tempo
w Chełmie

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

3

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.
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Organizacja zajęć
ogólnorozwojowych,
a także
specjalistycznych
z boksu,
kickboxingu oraz
trójboju siłowego
dla dzieci
i młodzieży oraz
seniorów z Chełma
i okolic

3 000,00

6 005,75

3 000,00

2

Klub wywiązał się z zamierzonych na 2021 rok
działań. Zajęcia odbywały się cały rok.
Odbywały się raz w miesiącu wyjazdy na
większe zmagania. Przeprowadzono pół
kolonie dla podopiecznych, w maju: przez dwa
tygodnie popołudniami trener na wyłączność
Klubu prowadził różnego rodzaju zajęcia na
salce oraz w plenerze.

Miejski Klub
Sportowy Agros
w Chełmie

Realizacja programu
szkolenia dzieci
i młodzieży
w sekcjach lekkiej
atletyki i szachów
poprzez organizację
i udział
w treningach,
zgrupowaniach
sportowych,
zawodach w ramach
współzawodnictwa
sportowego

40 000,00

5 313,67

40 000,00

-

Dzieci i młodzież biorąca udział w szkoleniu
Objętych
rozwijała swoje predyspozycje sportowe
szkoleniem
w sekcji lekkiej atletyki i szachów oraz
było 119 osób
podnosiła poziom wyszkolenia w celu
w tym w sekcji
uczestniczenia w zawodach docelowych.
lekkiej atletykiSystematyczne zajęcia prowadzone w klubie
107 osób,
przyczyniły się do zdobycia 88 punktów
a w sekcji
zaliczanych do ogólnopolskiej klasyfikacji
szachowej
współzawodnictwa w Systemie Sportu
12 osób.
Młodzieżowego: Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych
Licencje
w Białymstoku - 4 pkt, Mistrzostwa Polski
odpowiednich
Juniorów młodszych U-18 w lekkiej atletyce we
związków
Włocławku – 7 pkt, Mistrzostwa Polski Juniorów
sportowych
U-20 w lekkiej atletyce w Lublinie – 12 pkt,
posiada 86
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w lekkiej
zawodników
atletyce w Suwałkach – 38 pkt,
w tym w sekcji
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
lekkiej atletyki
w lekkiej atletyce w Białej Podlaskiej - 27 pkt.
– 76, a 10
Najcenniejszym osiągnięciem sportowym
zawodników
w roku 2021 legitymuje się Izabela Jastrząb,
sekcji
która podczas 65. Halowych Mistrzostw Polski
szachowej
w Toruniu wywalczyła na dystansie 200m
srebrny medal, jednocześnie ustanawiając
rekord Chełma wynikiem ( 23,80 s), drugi
srebrny medal na tych mistrzostwach ww.
zawodniczka zdobyła w kategorii młodzieżowej.
W sumie zawodnicy naszego klub w sezonie
2021 zdobyli osiem medali Mistrzostw Polski
i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
Razem w okresie sprawozdawczym
w zawodach rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw
Zrzeszenia LZS, Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw
Województwa łącznie lekkoatleci zdobyli
17 medali. 57. Międzynarodowy Festiwal
Szachowy im. Akiby Rubinsteina Polanica-Zdrój
14-22.08.2021 – 12 miejsce, XXXII
Międzynarodowy Festiwal Szachowy
CRACOVIA 2020 Grupa B Kraków 27.12.202104.01.2022 – 17 miejsce. Organizacja grup
treningowych dla dzieci i młodzieży w dużym
stopniu przyczynia się do popularyzacji gry
w szachy, biegów oraz innych dyscyplin
z lekkiej atletyki wśród mieszkańców Chełma.
Dzieci i młodzież pochodząca ze środowisk
wykluczonych społecznie poprzez prowadzone
zajęcia zdobyła umiejętność współpracy
w grupie – integruje się z innymi uczestnikami
zajęć. Zajęcia w sekcji szachów oraz lekkiej
atletyki w godzinach popołudniowych pełnią
doskonałą rolę jako jeden z czynników
prozdrowotnych w spędzaniu wolnego czasu
wśród dzieci i młodzieży chełmskich szkół.
Ogromną rolę w popularyzacji gry w szachy był
zorganizowany przez zarząd klubu
X Mikołajkowy Turniej szachowy dla dzieci do
lat 18. Adresatami zadania były dzieci
i młodzież chełmskich szkół w wieku 5 - 18 lat.

Chełmski Klub
Karate Kyokushin

Realizacja programu
szkolenia
sportowego,
poprzez
realizowanie zajęć
sportowych.
Organizowanie
i udział w zawodach,

3 000,00

1 400,02

3 000,00

-

W 2021 roku zawodnicy CHKK uczestniczyli
w dwóch Ogólnopolskich Turniejach Karate:
22.05.2021 r. Sandomierz – I miejsce
w kategorii kadet – Mikołaj Rondoś, III miejsce
w kategorii kadet starszy – Wiktor Holuk,
16.10.2021 r. Skarżysko Kamienna – I miejsce
w kategorii kadet – Mikołaj Rondoś. Ponadto
uczestniczono w szkoleniu organizowanym
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Wysokość wkładu własnego

Młodzieżowy Klub
Sportowy Olimp
w Chełmie

Obszar współpracy

Kwota udzielonej
dotacji w zł

8

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

7

Nazwa zadania

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

6

Nazwa organizacji

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.

160 godzin
treningów
miesięcznie
dla 100
uczestników

47
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10

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

9

w drugiej połowie czerwca przez Słupski Klub
Karate.

Międzyszkolny
Klub Sportowy
Judo
w Chełmie

Realizacja programu
szkolenia
sportowego w judo
w 2021 roku

10 000,00

6 348,56

10 000,00

6

Działania były nastawione na kontynuację
ciągłości szkolenia. Prowadzono
systematyczne zajęcia szkoleniowe w czterech
grupach dla około 50 osób (dwie początkujące,
jedna samoobrony, jedna dorosłych).
Prowadziło je trzech trenerów: S. Gołub, A.
Kowal i G. Sykuła. 10 zawodników startowało
w dwóch zawodach, a 24 osoby ćwiczące
uzyskały w wyniku egzaminów wyższe stopnie
szkoleniowe.

50 osób

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

turniejach
i imprezach
sportowych karate
prowadzonych przez
odpowiednie
okręgowe i krajowe
związki sportowe.
Organizacja i udział
w zawodach
i imprezach
sportowych
o zasięgu lokalnym,
ogólnokrajowym
i międzynarodowym.
Organizacja i udział
w obozach
sportowych
i zgrupowaniach
sportowych. Zakup
sprzętu sportowego.
Wynajem obiektów
sportowych
do prowadzenia
zajęć szkoleniowych
z dziećmi
i młodzieżą. Treningi
drużyn seniorskich.
Organizowanie
imprez sportowych,
rekreacyjnych,
turniejów i lig dla
dzieci, młodzieży,
osób dorosłych
i osób
niepełnosprawnych
– mieszkańców
Chełma

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

Uczniowski Klub
Sportowy Rytm
w Chełmie

Zdobądź klasę
– program
cyklicznych szkoleń
mających podnieść
poziom sportowego
tańca towarzyskiego
w Chełmie

3 000,00

334,00

3 000,00

2

Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu
przez UKS Rytm nastąpiło podniesienie
umiejętności członków klubu, co przełożyło się
nie tylko na bardzo dobre wyniki w rywalizacji
sportowej osiągnięte w skali kraju, lecz także
niespotykaną dotąd częstotliwość reprezentacji
miasta Chełm na zawodach rangi
ogólnopolskiej, mistrzostwach, pucharze
w sportowym tańcu towarzyskim. O opisanym
powyżej zjawisku świadczą liczby: zawodnicy
UKS Rytm Chełm 94-krotnie reprezentowali
miasto Chełm na zawodach w całym Kraju,
aż 22-krotnie zajmowali miejsce 1, 13-krotnie
zdobywali miejsca 2, 8-krotnie zdobywali
miejsca 3, 80-krotnie tańczyli w ścisłych
finałach zawodów, zdobyli 51 punktów Premium
przybliżających do uzyskania wyższych klas
tanecznych. Dwa sportowe duety uzyskały
nowe wyższe klasy taneczne. Należy
podkreślić, że zgodnie z przyjętymi przepisami,
każda klasa sportowego tańca towarzyskiego
posiada inne wymagania regulaminowe
i wymaga zdobycia innej liczby punktów (od 5
do 13). Na uwagę zasługuje fakt startu
pierwszej w historii sportowego tańca w
Chełmie pary seniorskiej, która w kategorii 50+
na 4 starty zawodnicze uzyskała 4 miejsca 1.

32 członków
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strona 16 z 80

2 604,96

6 000,00

-

W szkoleniu ciągłym brało udział 15
zawodników, w tym 6 posiadających licencję
PZP. Obóz sportowy w którym miało wziąć
udział 18 dzieci od 7 do 11 lat nie odbył się
Dokonano również zakupów drobnego sprzętu
niezbędnego do prowadzenia zająć
szkoleniowych. Przeprowadzono nieodpłatne
214 jednostek szkolenia pływackiego w wodzie
i na lądzie dla grupy 15 zawodników
z wykorzystaniem pływalni I LO w Chełmie.
W trakcie zajęć wykorzystano również sprzęt do
treningu na lądzie zakupiony ze środków dotacji
bieżącego zadania.

15
zawodników

Międzyszkolny
Uczniowski
Klub Sportowy
UKS 5
w Chełmie

Realizacja
programów
szkolenia
sportowego
w dyscyplinie
badminton.
Organizacja i udział
w rozgrywkach
i zawodach
sportowych
o zasięgu krajowym
i międzynarodowym
w obozach
i zgrupowaniach
sportowych

5 000,00

2 572,50

5 000,00

6

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie
badminton: 10 trenujących (dz/chł) - żaczki,
młodzik młodszy (2 treningi tygodniowo – 1,5
h), 12 trenujących (dz/chł) - młodzik, junior
młodszy (3 treningi tygodniowo- 1,5 h).
Doskonalenie umiejętności technicznych: krok
odstawno dostawny, uderzenia lotki: smecz,
drob, skrót, klir. Kształtowanie cech
motorycznych: koordynacji ruchowej, zwinności,
siły i wytrzymałości. Taktyka gry: kształtowanie
umiejętności prowadzenia gry pojedynczej,
podwójnej, mieszanej. Udział w zawodach
sportowych: „Lubelskie CUP IV” - Chełm,
Ludwin 2021 r. 2 starty - 15 zawodników,
Mistrzostwa „UKS 5 Chełm” (M/MM/Żak) Chełm 22-24.05.2021 r. 1 start- 3 zawodników
(Żak) 1 start - 14 zawodników (MM/M),
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
Młodzików/ Młodzików Młodszych - Ludwin
30.05.2021 r. 1 start - 10 zawodników,
Wojewódzki Turniej „Pierwszy krok”- Łopiennik
Górny 23.06.2021 r. 1 start- 4 zawodników
(żak),Mistrzostwa Województwa Młodzików
Ludwin 25.09.2021 r. 1 start - 4 zawodników,
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
Juniorów Młodszych - Ludwin 25.09.2021 r.
1 start - 2 zawodników, Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego Młodzików
Młodszych - Ludwin 7.11.2021 r. 1 start –
4 zawodników, Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego Żaków - Ludwin 29.12.2021 r.
1 start - 4 zawodników. Obozy sportowe: Wola
Uhruska (letni obóz sportowy) 1.08 –
6.08.2021 r. - (Żak/MM/M) (14 uczestników).

22 trenujących
/10 startów 60
osobostartów

Klub Kyokushin –
Kan Karate Do
w Chełmie

Realizacja
programów
szkolenia
sportowego poprzez
organizowanie
i prowadzenie zajęć
szkoleniowych.
Udział w zawodach
o zasięgu lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym,
w ramach
współzawodnictwa
sportowego
prowadzonego przez
odpowiednie
okręgowe i krajowe
związki sportowe

3 000,00

937,00

3 000,00

-

Prowadzone były szkolenia z zakresu karate,
kickboxingui samoobrony. Otrzymane środki
zostały przeznaczone na wynagrodzenie
instruktora oraz pokrycie kosztów wynajmu sali
gimnastycznej. W ramach przyznanej dotacji
udało się pokryć koszty wynajmu sali
gimnastycznej za okres czterech miesięcy oraz
wynagrodzenie instruktora za jeden miesiąc.

60
zawodników

Uczniowski Klub
Sportowy
Niedźwiadek
w Chełmie

Uprawianie sportu
piłka nożna jako
alternatywa forma
spędzania wolnego
czasu oraz
gwarancja
wszechstronnego
rozwoju młodego
organizmu

50 000,00

12 095,80

50 000,00

-

Otrzymane środki finansowe, pomogły
w zabezpieczeniu płynnej organizacji procesu
szkoleniowego, a także umożliwiły udział
i organizację wyjazdów na mecze mistrzowskie
w poszczególnych ligach LZPN. W miesiącach
styczeń-grudzień na obiektach Chełmskich
Szkół oraz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji prowadzono regularne zajęcia dla
10 grup treningowych. Trwałym skutkiem
uczestnictwa w zajęciach treningowych było
ukształtowanie pozytywnych cech charakteru
i osobowości u młodych zawodników takich jak:
samozaparcie, dyscyplina, ambicja,
determinacja w dążeniu do celu, umiejętność

Ilość grup
treningowych:
- 10 grup

Nazwa zadania
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Nazwa organizacji

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Wysokość wkładu własnego

6 000,00

Obszar współpracy

Kwota udzielonej
dotacji w zł

14

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

13

Szkolenie dzieci
i młodzieży
uzdolnionej
ruchowo,
organizacja i udział
w obozach,
zawodach
sportowych oraz
organizowanie
zawodów

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

12

Międzyszkolny
Uczniowski
Klub Sportowy
Lider przy ZSO
Nr 8
w Chełmie

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

11

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.

Ilość
zawodników
zgłoszonych
do rozgrywek
mistrzowskich
– 180
zawodników
- Ilość
zawodników
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15

Miejski Szkolny
Związek Sportowy
w Chełmie

Organizacja
współzawodnictwa
sportu szkolnego

20 000,00

2 735,94

20 000,00

66

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.

pracy w zespole. Dzięki udziałowi
w rozgrywkach mistrzowskich
w poszczególnych kategoriach wiekowych,
zawodnicy klubu mieli możliwość sportowej
rywalizacji ze swoimi rówieśnikami,
na najwyższym poziomie w województwie,
co przyczyniło się do podnoszenia poziomu
wyszkolenia młodych zawodników. Ponadto,
zaobserwowano zwiększoną frekwencję
na treningach poszczególnych grup oraz
zainteresowanie dzieci i młodzieży tą
dyscypliną sportu. Wyróżnieniem dla klubu jest
udział 4 drużyn w rozgrywkach piłkarskich
prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki
Nożnej na szczeblu województwa. Drużyny
klubu brały udział w regularnych rozgrywkach
prowadzonych przez Lubelski ZPN i zajęły
poszczególne miejsca po rundzie jesiennej
sezonu 2021/2022: Liga Wojewódzka
Trampkarzy Starszych /rocz. 2007/ - 5 miejsce;
Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych /rocz.
2008/ - 5 miejsce; Liga Wojewódzka Młodzików
Starszych (rocz.2009/ - 4 miejsce; Liga
Wojewódzka Młodzików Młodszych /rocz.2010/
- 11 miejsce, Chełmska Liga Trampkarzy/rocz.
2007-2008 II grupy/ – 3 miejsce; Chełmska Liga
Młodzików /rocz.2009-2010 II grupy/ - 4
miejsce. Ponadto, drużyny młodziczek /20072008/ oraz drużyna orliczek /2009
i młodsze/ brały udział w Wojewódzkich
Mistrzostwach Prezesa LZPN organizowanych
przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.

uczęszczający
ch na zajęcia
(ogółem) - 230
osób

Imprezy sportowe w ramach współzawodnictwa
sportowego szkół zorganizowano w reżymie
sanitarnym. Podzielono imprezy na etapy
zgodnie z wymogami i wytycznymi Ministerstwa
Sportu i Ministerstwa Zdrowia. Zorganizowano
62 imprezy sportowe w kategorii Igrzyska
Dzieci, Igrzyska Młodzieży i Licealiada
w obiektach sportowych w następujących
szkołach SP nr 8, koszykówka, trójbój L-A, SP
nr 6, unihokej, I LO unihokej pływanie,
sztafetowe biegi przełajowe, drużynowe biegi
przełajowe, ZSEiM/Orlik/piłka nożna,
sztafetowe biegi przełajowe i drużynowe biegi
przełajowe i ZSEiT – drużynowy tenis stołowy.
Na obiektach sportowych MOSiR –Stadion
Miejski przeprowadzono czwórbój L-A I i Liga LA w trudnych warunkach technicznych.
Zwycięskie szkoły i najlepsi zawodnicy zostali
nagrodzeni dyplomami i nagrodami. Najlepsze
szkoły uczestniczyły w zawodach Rejonowych
i Wojewódzkich. Zdobyto najwięcej medali
i pucharów w finałach wojewódzkich w
unihokeju nie zanotowano żadnych zachorowań
po zawodach. Zawody przeprowadzono przy
wydatnej pomocy Młodzieżowych
Organizatorów Sportu. Dużą grupę stanowiły
osoby obsługi technicznej, które przygotowały
trasy biegowe i obiekty sportowe. Obsługa
medyczna czuwała nad przestrzeganiem
reżimu sanitarnego w związku epidemią Covid19. Obsługa sędziowska przestrzegała, aby
zawody odbyły się zgodnie z przepisami
i regulaminami. Obsługę sędziowską
sprawowały osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Dzięki regularnym imprezom
każdy uczestnik poprawił swoją sprawność
fizyczną i zdrowotną. Ponadto dodatkowym
rezultatem wynikającym z udziału młodych
adresatów zadania było wskazanie im różnych
form aktywności fizycznej jako alternatywnej
formy spędzenia wolnego czasu. Było bardzo
duże zaangażowanie nauczycieli
w przygotowanie młodzieży do rywalizacji
w zawodach. Obsługę sędziowską sprawowały
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ogółem
uczestniczyło
we
współzawodni
ctwie 3360
uczestników
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Prowadzenie
szkolenia dzieci
i młodzieży oraz
udział w zawodach
sportowych z
zakresu strzelectwa
sportowego

30 000,00

20 893,00

30 000,00

6

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie
upowszechniania strzelectwa sportowego jako
dyscypliny olimpijskiej, upowszechnianie
wiedzy z zakresu wpływu profesjonalnie
ukierunkowanego wysiłku fizycznego
na kondycję fizyczną oraz podnoszenie
sprawności fizycznej i zwiększenie aktywności
młodzieży w wieku od 13 lat uczęszczającej
do szkół z terenu miasta Chełm oraz zakupu
potrzebnego sprzętu. Realizacja została
wykonana poprzez: organizację aktywnego
spędzenia wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży, zorganizowanie treningów
przygotowujących do podjęcia rywalizacji
w sportach strzeleckich, edukację i profilaktykę,
związaną z zapoznaniem z zasadami
bezpieczeństwa w sporcie, w szczególności
w sportach strzeleckich wraz ze szkoleniem
w przedmiocie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, wsparcie sportu szkolnego
na terenie miasta Chełm w wojewódzkim
i ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym
szkół oraz udział z olimpiadach objętych
patronatem Kuratora oraz Ministra Edukacji
Narodowej, zakupy amunicji oraz
specjalistycznego sprzętu strzeleckiego
umożliwiającego trening oraz udział
we współzawodnictwie na najwyższym
możliwym poziomie sportowym.
Przeprowadzono nieodpłatnie ponad 240
jednostek szkoleniowych z zakresu strzelectwa
sportowego (3 instruktorów strzelectwa) dla
grupy ponad 35 uczestników zajęć
z wykorzystaniem bazy szkoleniowej klubu oraz
sprzętu będącego własnością klubu w liczbie
10 pistoletów i 24 karabinów. Zawodnicy wzięli
udział w 19 zawodach na szczeblu
ogólnopolskim oraz 3 na szczeblu
wojewódzkim.

40

Klub Sportowy
Ogniwo
w Chełmie

Zadanie w zakresie
wspierania
i upowszechniania
kultury fizycznej

10 000,00

2 200,90

10 000,00

-

Rezultaty osiągnięto poprzez realizację
treningów. Osiągnięcia zawodników
i zawodniczek na arenie wojewódzkiej
i ogólnopolskiej udokumentowane zostały
poprzez udział w imprezach: Grand Prix Polski
Młodzików, Grand Prix Polski Żaków, Grand
Prix Polski Miodzików, WTK Skrzatów i Żaków,
Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Mamy
Niepodległą”, Mistrzostwa Polski Żaków
i Żaczek, II Grand Prix Polski Żaków i Żaczek,
Mistrzostwa Województwa Skrzatów i Żaków,
Mistrzostwa Województwa Młodzików,
Mistrzostwa Województwa Młodzików
Młodszych. Nastąpiło podniesienie jakości
i techniki wszystkich zawodników/zawodniczek
w klubie. Dzięki dotacji zakupiono więcej
sprzętu co w znaczący sposób przełożyło się
na podniesienie jakości w grze zawodników
i zawodniczek. Dzięki dotacji klub mógł
uczestniczyć w większej liczbie turniejów.
Rezultaty zadania (zgodne z przedstawionymi
w ofercie) zostały w pełni zrealizowane
przeprowadzenie regularnych treningów dla
dzieci i młodzieży stworzenie nowej
najmłodszej grupy treningowej, osiągnięcie
wysokich wyników we współzawodnictwie
międzyszkolnym, których nie można osiągnąć
tylko i wyłącznie na lekcji wychowania
fizycznego.

Treningi dla
grupy 20 osób
5 x w tygodniu
po 2 h
dziennie

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Wysokość wkładu własnego

Międzyszkolny
Klub Sportowy
Dragon
w Chełmie

Obszar współpracy

Kwota udzielonej
dotacji w zł

17

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

16

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

5 000,00

3 290,00

5 000,00

-

W zajęciach brało udział 46 osób (w wieku 6-19
lat z podziałem na grupy) zajęcia odbywały się
dwa razy po 2 godziny. Podjęte działania
poprawiły sprawność fizyczną, rozwinęły
zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży,
aktywnie zagospodarowały czas wolny.
Wybrane osoby brały udział w turniejach
na poziomie ogólnopolskim. Grupa Starsza
Allegro na jednym z turniejów zdobyła II
miejsce w kategorii modern, grupa młodsza
Slajd zdobyła IV miejsce w kategorii modern.
W kolejnym turnieju Grupa Allegro zdobyta
I miejsce zaś grupa Slajd III miejsce.

46

Rejonowe Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
w Chełmie

Cykl prelekcji
i szkoleń
dotyczących
bezpieczeństwa nad
wodą dzieci
i młodzieży
w sezonie letnim
i na lodzie

1 000,00

1 751,96

1 000,00

6

Festyn rodzinny i pokazy ratownictwa wodnego
z okazji Dnia dziecka - cykl zabaw i turniejów
dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
z terenu Miasta Chełm (z nagrodami
rzeczowymi i dyplomami) z użyciem sprzętu
ratowniczego wraz z pokazami ratownictwa
wodnego z praktyczną nauką posługiwania się
podręcznym sprzętem ratowniczym, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
ekologiczno-prewencyjnymi rejsami ratowniczą
łodzią motorową wraz z grillowanymi
kiełbaskami i słodyczami. Konkurs plastyczny
z nagrodami rzeczowymi i dyplomami
pn. "Bezpieczeństwo nad wodą w okresie
letnim lub zimą" - ogłoszony na stronie
internetowej jak i poprzez kolportaż plakatów
w placówkach oświatowych Miasta Chełm.
Prace plastyczne wykonane różnymi metodami
wpłynęły z 10 placówek oświatowych

76
uczestników
festynu

Miejski Klub
Sportowy CementGryf
w Chełmie

Realizacja
programów
szkolenia
sportowego,
poprzez
organizowanie
i prowadzenie zajęć
szkoleniowych.
Organizowanie
i udział w obozach
i zgrupowaniach
sportowych.
Organizowanie
i udział w zawodach
w ramach
współzawodnictwa
sportowego
prowadzonego przez
odpowiednie
okręgowe i krajowe
związki sportowe.
Tworzenie
warunków, w tym
organizacyjnych
sprzyjających
rozwojowi sportu.
Organizacja i udział
w rozgrywkach
i zawodach
sportowych
o zasięgu
ogólnokrajowym lub
międzynarodowym

160 000,00

Głównym zadaniem w procesie szkoleniowym
było objęcie szkoleniem jak największej grupy
treningowej w poszczególnych kategoriach
wiekowych oraz wyselekcjonowanie
najzdolniejszych zawodników i zawodniczek
do reprezentowania klubu w zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych. Proces
szkoleniowy realizowany był zgodnie z planem
szkoleniowym uwzględniającym okres pandemii
COVID-19 dla wszystkich grup wiekowych
objętych współzawodnictwem ogólnopolskim
i międzynarodowym. Zawodnicy i zawodniczki
uczestniczyli w następującej ilości zawodach:
wojewódzkich 9, ogólnopolskich 17,
międzynarodowych turniejach 17. Zawodnicy
i zawodniczki realizowali plan szkoleniowy
poprzez udział w codziennych zajęciach
treningowych (oprócz niedziel), zgrupowaniach
szkoleniowych kadry narodowej i wojewódzkiej
oraz w zgrupowaniach i konsultacjach
szkoleniowych organizowanych przez klub.
Realizacja zadania miała decydujący wpływ
na podniesienie poziomu wyszkolenia
zawodniczek i zawodników oraz w głównej
mierze przyczyniła się do osiąganych wysokich
wyników sportowych w ogólnopolskim
współzawodnictwie. W omawianym okresie
zdobyli łącznie 320 medali. Zapaśnicy
i zapaśniczki na arenach ogólnopolskich
i międzynarodowych odnieśli szereg sukcesów.
Reprezentanci klubu zdobywali medale
we wszystkich grupach wiekowych dzieci,
młodzik, junior młodszy - kadet, junior,
młodzieżowiec i senior. W klasyfikacji zapasów
kobiet w systemie sportu młodzieżowego
prowadzonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki klub okazał się bezkonkurencyjny
w kraju gromadząc 205,84 pkt.
W podsumowaniu wszystkich imprez
ogólnopolskich i międzynarodowych żeńska
drużyna klubu zdobyła najwięcej punktów
wśród czołowych klubów w kraju zdobywając
tytuł Klubowego Mistrza Polski. Chełmski klub
w ubiegłym roku odniósł także sukces
organizacyjny. Rozegrano na chełmskich

250 osób

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

28 547,01

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Wysokość wkładu własnego

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej
w 2021 roku

Obszar współpracy

Kwota udzielonej
dotacji w zł

20

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

19

Estrada Dziecięca
Stowarzyszenie
Przyjaciół Tańca
w Chełmie

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

18

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.

160 000,00

-
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

23

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

22

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Świętej
Rodziny
w Chełmie

VIII Parafialny turniej
dzikich drużyn
w piłkę nożną

500,00

60,00

500,00

6

Celem głównym zadania było przeprowadzenie
turnieju dzikich drużyn w piłkę nożną dla
chłopców ze szkoły podstawowej na boisku
zlokalizowanym na kompleksie sportowym
MOSiR na osiedlu Słonecznym.
Do uczestnictwa w zawodach zgłosiło się 17.
drużyn, średnio po 10. zawodników w każdej.
W związku z dużą liczbą zgłoszonych zespołów
zawody rozgrywane były na dwóch mniejszych
boiskach. Młodsi z klas III-IV rywalizowali
ze sobą w grupach do których zostali
przydzieleni w wyniku losowania. Do dalszych
gier awansowały po 2 najlepsze ekipy, które
później zagrały półfinały. Zwycięzcy zagrali
mecz o 1 miejsce, przegrani zaś o 3 miejsca.
Znacznie krótsza była rywalizacja wśród drużyn
z kl. V-VI. Spowodowane to było tym,
że do zawodów zgłosiły się tylko 2 zespoły,
które od razu zagrały mecz finałowy.
Rywalizacja w grupie najstarszej przebiegała
podobnie jak w grupie najmłodszej. Dotacja
została przeznaczona na nagrody dla
zwycięzców i uczestników turnieju.

170

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

21

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Świętej
Rodziny
w Chełmie

II Parafialny turniej
dzikich drużyn
w siatkówce
plażowej

500,00

60,00

500,00

3

Zadanie miało na celu przeprowadzenie turnieju
dzikich drużyn w siatkówkę plażową na boisku
zlokalizowanym na kompleksie sportowym
MOSiR na osiedlu Słonecznym. Udział w nim
wzięło 6 drużyn, po 2 osoby w każdej.
Zawodnikami byli uczniowie szkół średnich
z miasta Chełma. Drużyny zostały podzielone
na 2 grupy: chłopcy i dziewczęta. Zespoły
rywalizowały systemem gry każdy z każdym
osobno chłopcu i dziewczyny, Taki system
pozwolił na końcowe rozstrzygnięcia zawodów.
Dotacja została przeznaczona jako nagrody dla
zwycięzców i uczestników turnieju.

12

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

matach Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz
Mistrzostwa Polski Juniorek. Młodzież i dzieci,
objęte zadaniem, uczestniczyły w zawodach
sportowych zgodnie z kalendarzem imprez
Lubelskiego Związku Zapaśniczego oraz
Polskiego Związku Zapaśniczego. Podczas
realizacji zadania do promocji Miasta Chełma
wykorzystano ściankę reklamową, logo
na ubiorach sportowych, które były
eksponowane w miejscach rozgrywania
zawodów na terenie całego kraju. W realizacje
zadania zaangażowani byli członkowie zarządu
klubu oraz działacze społeczni z wieloletnim
doświadczeniem. Zajęcia treningowe były
prowadzone z instruktorami oraz trenerami
posiadającymi wyższe wykształcenie
z przygotowaniem pedagogicznym.
Klub do realizacji zadania wykorzystał
odpowiednio wyposażoną bazę sportową.
Zajęcia odbywały się w siedzibie klubu przy
ul. Kąpieliskowej 30, a także w szkołach
podstawowych na terenie miasta Chełma
i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Chełmie.

Chełmskie
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Fizycznej

Zapewnienie
bezpieczeństwa
osób
przebywających nad
wodą, szkolenie
kadr ratowniczej,
nauki pływania dla
dzieci i młodzieży
„Umiem pływać”

10 000,00

24 582,07

10 000,00

10

Zajęcia nauki pływania dla dzieci klas I - III
szkół podstawowych z terenu miasta Chełm
organizowane w ramach programu "Umiem
pływać" prowadzone były w grupach
15 osobowych. Program zakładał prowadzenie
20 godzin zajęć dla każdego uczestnika. Każdy
etap realizacji programu kończony był
sprawdzianem umiejętności. Pokazy
ratownictwa wodnego prowadzone przez
instruktorów/ratowników umożliwiały nabycie
podstawowej wiedzy dotyczącej prawidłowych
zachowań w sytuacjach zagrożenia. W każdej
z 9 zrealizowanych grup ćwiczebnych zajęcia
prowadzone były przez wykwalifikowanego
instruktora pływania, posiadającego
uprawnienia zgodne z obowiązującym w Polsce
porządkiem prawnym. Do każdej z grup
organizator zatrudnił opiekę wychowawczą,
która czuwała nad bezpieczeństwem

130
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

24

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

uczestników programu w czasie przejazdu na
zajęcia i powrotu do domu oraz podczas zajęć
współpracując z instruktorem. Dla wszystkich
grup organizatorzy zabezpieczyli przejazd na
zajęcia i dowóz po ich zakończeniu. Biorąc pod
uwagę prośby rodziców, po długim okresie
zdalnej nauki organizatorzy rozszerzyli
realizację z planowanych 6 na 9 grup, co daje
ponad 130 dzieci.

Chełmskie
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Fizycznej

Organizacja i udział
w imprezach
sportowych,
rekreacyjnych,
turniejach i ligach
dzieci, młodzieży,
osób dorosłych
i osób
niepełnosprawnych
– mieszkańców
miasta
WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE

– 12 miesięcy
aktywności fizycznej

10 000,00

14 273,25

10 000,00

20

Zadanie zakładało powszechny dostęp
i uczestnictwo w różnorodnych formach
aktywności fizycznej. Współzawodnictwo
adresowane było do dzieci, młodzieży i osób
dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadania przebiegała na otwartych
i zamkniętych obiektach sportowych:
- w okresie 15 marzec – 31 grudzień 2021,
prowadzone były halowe gry zespołowe
w tenisie stołowym, siatkówce;
- maj, czerwiec, wrzesień 2021 –
współzawodnictwo w lekkiej atletyce dla
uczniów szkół podstawowych z Finałem
Miejskim i Ogólnopolskim;
- we wrześniu Sportowa Olimpiada
Przedszkolaków;
- w październiku halowe biegi „Dla
Niepodległej”;
- w grudniu 2021 udział w Halowych
Mistrzostwach Czwartków LA w Spale.
W omawianym okresie przeprowadzone było
współzawodnictwo w grach zespołowych:
- siatkówka – 10 drużyn, które rozegrały
30 meczy z udziałem około 200 zawodników,
- tenis stołowy – 7 drużyn, które rozegrały
ponad 30 meczy z udziałem około 150
zawodników.
- piłka nożna z uwagi na czas pandemii COVID19 nie rozpoczęła rozgrywek.
Łącznie rozegrano 65 meczy z udziałem ponad
350 zawodników.
Zadanie pn. Zawody Dziecięce „Czwartki
Lekkoatletyczne” skierowane było do uczniów
klas VI, V, IV i młodszych szkół podstawowych
Systematyczne zawody prowadzone były
w dniach 13, 18, 20, 25, 27 maja, 01 czerwca
(Finał Regionalny), 23, 30 września od godz.
13:00 na Stadionie Miejskim w Chełmie.
W każdej z 8 imprez udział około 130 – 150
dzieci.
W klasyfikacji szkół najlepsze 12 otrzymało
puchary i dyplomy, pozostałe szkoły
pamiątkowe statuetki i dyplomy. W klasyfikacji
nauczycieli wszyscy otrzymali dyplomy.
W Ogólnopolskich Finałach w Łodzi udział
wzięła 31 osobowa reprezentacja + 4
opiekunów, natomiast w Halowych
Mistrzostwach Czwartków LA w grudniu udział
wzięło 15 zawodników + 3 opiekunów.
W dniu 14 września została zorganizowana
Sportowa Olimpiada Przedszkolaków z
udziałem 12 reprezentacji placówek
przedszkolnych z terenu miasta Chełm. Na
płycie stadionu stanęli mali zawodnicy z
przedszkoli Nr 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3,
Językowego Przedszkola Integracyjnego „W
Kasztanowym Parku, Niepublicznego
Przedszkola Integracyjnego „ARKA
PRZYSZŁOŚCI” i „Arka Przyszłości” Tęczowe
Misie. W sumie w Sportowej Olimpiadzie
Przedszkolaków udział wzięło 120 zawodników,
przy aplauzie około 100 kibiców, nad którymi
opiekę sprawowało 28 wychowawczyń.
W dniu 02 października w Miejskiej Hali
Sportowej odbyły się Halowe Biegi „Biegniemy
dla Niepodległej”, które były upamiętnieniem
103 rocznicy odzyskania przez Polskę
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
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Lp.

26

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

25

Klub Karate
Kyokushin Kanku
w Chełmie

Realizacja
programów
szkolenia
sportowego,
poprzez
organizowanie
i prowadzenie zajęć
szkoleniowych.
Organizacja i udział
w zawodach
w ramach
współzawodnictwa
sportowego
prowadzonego przez
odpowiednie
okręgowe i krajowe
związki sportowe.
Tworzenie
warunków, w tym
organizacyjnych
sprzyjających
rozwojowi sportu

1 500,00

5 390,00

1 500,00

-

Wszechstronny rozwój psychofizyczny
członków Klubu był zapewniony poprzez
organizację i prowadzenie zajęć treningowych.
Zajęcia odbywały się w systemie 3 razy
tygodniu z podziałem na 3 grupy wiekowe oraz
1 raz w tygodniu trening uzupełniający.
Zawodnicy Klubu w pierwszym półroczu brali
udział w 5 ogólnopolskich turniejach
zdobywając 3 złote, 3 srebrne i 7 brązowych
medali. Ze względu na ograniczenia wynikające
z pandemii koronawirusa Zarząd Klubu
przełożył organizację zgrupowania sportowego
na okres wakacji. W dniach 18 sierpnia do 21
sierpnia br. Klub już po raz dziewiąty był
organizatorem Polesie Camp. Czterodniowe
zgrupowanie poświęcone było doskonaleniu
technik karate, układów formalnych kata oraz
elementów walki kumite. Zajęcia prowadzone
były przez trenerów karate 3 razy w tygodniu,
w 3 grupach wiekowych. W ramach działania
pokryto koszty wynajmu obiektów przez
2 miesiące, zakupiono wodę i napoje dla
zawodników. W ramach działania niemal przez
cały rok funkcjonowało dojo Klubu i było
dostępne dla zawodników. Zakupiono sprzęt
sportowy niezbędnego do realizacji zadania.
Skupiono się nad zakupem sprzętu do treningu
siłowego dla zawodników Klubu oraz worka
bokserskiego. Zawodnicy brali udział
w 5 ogólnopolskich turniejach. W ramach
działania pokryto koszty opłat startowych,
zakupu paliwa na wyjazd oraz zakupiono wodę
i napoje dla zawodników.

40
uczestników

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Niepodległości. Przeprowadzono biegi
w 9 kategoriach wiekowych od przedszkolaków
zaczynając na seniorach kończąc i rodzinne
sztafety biegowe, instruktaż i zajęcia pokazowe
Nordic Walking, instruktaż i gry Speed – ball,
plener malarski „Symbole narodowe”, gry
i zabawy „Rekreacja dla każdego”, punkty
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, loteria
fantowa, w której każdy los wygrywał oraz
wspólne grillowanie. Uczestnikami imprezy były
dzieci i młodzież z terenu miasta Chełm
biorące udział we wcześniejszych działaniach
TKKF, ich rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo
a także indywidualni zawodnicy.

Klub Karate
Kyokushin Kanku
w Chełmie

Organizacja VI
Ogólnopolskiego
Turnieju Karate
Kyokushin IKO
o Puchar Prezydenta
Miasta Chełm

1 500,00

552,44

1 500,00

-

W turnieju wzięło udział 13 zawodników z klubu
zdobywając łącznie 13 pucharów, w tym
4 za pierwsze miejsce, 5 za drugie i 4 za trzecie
miejsce na podium. Turniej był popularyzowany
poprzez plakaty, Radio Bon Ton oraz media
społecznościowe Facebook. Turniej był imprezą
niebiletowaną i każde dziecko, jak i każdy
mieszkaniec miasta mógł uczestniczyć jako
widz. Członkowie Klubu popularyzowali turniej
zapraszając na niego rówieśników, młodzież,
dorosłych i rodzinę. Dzieci ćwiczące karate
Kyokushin nie tylko na terenie Miasta Chełm,
ale całego województwa lubelskiego mogły
wziąć udział w turnieju bezpłatnie.
W komunikacie Turnieju, który został rozesłany
do klubów karate uczestniczących w
wydarzeniu i umieszczony na stronie IKO
Poland oraz profilu Facebook Klubu wskazano
Miasto Chełm jako współorganizatora turnieju.
Na banerach, dyplomach, plakatach
umieszczone zostało logo-herb miasta Chełm
i informacje o współorganizatorze. Na stronie
internetowej IKO Poland oraz profilu Facebook
ogłoszono wyniki turnieju wraz z medalistami
w oficjalnym komunikacie. Po turnieju rozesłano
do lokalnych mediów informacje o wydarzeniu,
wyniki chełmskich zawodników oraz zdjęcia.
W Turnieju wzięło udział 100 zawodników
z 9 ośrodków Karate Kyokushin IKO w Polsce.
W konkurencji kumite przeprowadzono 80 walk
w 19 kategoriach, a w konkurencji kata
wystąpiło 41 zawodników w 5 kategoriach.
Zawody zostały rozegrane na dwóch matach na
płycie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu

100
zawodników
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Nazwa zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Wysokość wkładu własnego

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

i Rekreacji w Chełmie Turniej został sprawnie
przeprowadzony i dobrze odebrany przez
uczestników, sędziów oraz trenerów ekip
biorących w nim udział.
Razem:

998 000,00

261 390,12

998 000,00

154

13272

8. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa
W dniu 12 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zadania
te były zlecane w ramach działania merytorycznego Departamentu Promocji, Kultury
i Sportu.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadań publicznych w zakresie:
– propagowania walorów historyczno – krajoznawczych Chełma i okolic,
– upowszechniania i promowania turystyki kwalifikowanej,
– propagowania wiedzy krajoznawczej o mieście i regionie,
– wspierania organizacji imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
amatorów turystyki kwalifikowanej,
– wspierania organizacji innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno – sportowego
m. in. biwaków, zlotów, festynów, wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
– wspierania inicjatyw wydawniczych w zakresie turystyki,
– szkolenia przewodników turystycznych,
– wspierania organizacji konkursów o tematyce turystycznej i krajoznawczej o znaczeniu
ponadlokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, mającym na celu propagowanie wiedzy
turystycznej o mieście i regionie.
Na konkurs złożono 5 ofert.

Zawarto 5 umów na łączną kwotę 12 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych oraz opis realizowanych zadań zawiera
Tabela Nr 8.
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Tabela Nr 8 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania turystyki

Turystyka i krajoznawstwo

3

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

„Wycieczka
turystycznokrajoznawcza
mieszkańców
schroniska dla
bezdomnych
mężczyzn”

2 000,00

5 523,00

2 000,00

2

W ramach realizacji zadania zorganizowana została
wycieczka turystyczno-krajoznawcza na Roztocze
w dniach 5-7.07.2021 r. dla osób bezdomnych
mieszkających w schronisku. Uczestnicy zwiedzili
Szczebrzeszyn, Zwierzyniec (kościół barokowy Matki
Bożej Królowej Polski, stawy „Echo”), Górecko
Kościelne (zabytkowa aleja dębów), Narol, Siedliska,
Tomaszów Lubelski, Muzeum Pamięci w Bełżcu,
Zamość (Muzeum Fortyfikacji, Muzeum Broni XVI
– XIX w., obiekty zespołu staromiejskiego).
Udział mieszkańców schroniska w wycieczce pozwolił
na ich integrację, a także na oderwanie się od
codzienności.

28 osób
bezdomnych
2 opiekunów

Automobilklub
Chełmski

„21.
Samochodowy
Rajd
Niepodległości –
podsumowanie
sezonu turystyki
samochodowej w
okręgu lubelskim
Polskiego
Związku
Motorowego”.

2 000,00

478,61

2 000,00

-

Ze względów epidemicznych wszystkie punkty rajdu
odbywały się na wolnym powietrzu.
Zbiórka uczestników rajdu miała miejsce na parkingu
przy markecie Lidl, gdzie zbiórkę wyznaczyli sobie
również motocykliści organizujący paradę ulicami
miasta. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali
okolicznościowe kotyliony, a samochody zostały
udekorowane biało-czerwonymi flagami i numerami
w narodowych barwach. Po odprawie, załogi
wyruszyły na trasę wytyczoną po Chełmie oraz po
powiecie chełmskim.: Rejowiec, Krupe, Pawłów.
Na trasie uczestnicy rajdu zwiedzali ciekawe miejsca
i mieli za zadanie znaleźć kilka obiektów pokazanych
na zdjęciach. Meta rywalizacji była zlokalizowana przy
aquaparku. Tam uczestnicy napisali test turystyczny
z pokonanej trasy. Następnie udali się do lasu Borek,
gdzie przy ognisku odbyło się uroczyste zakończenie
imprezy oraz rozdanie pucharów i nagród.
W ramach realizacji zadania zabezpieczone zostały
środki finansowe na opracowanie i weryfikacje trasy,
zakup pucharów, nagród i upominków oraz
wyżywienie i obsługę sędziowską.

50 osób

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział
w Chełmie
im. Kazimierza
Janczykowskiego

Cykl wycieczek
„Moja Mała
Ojczyzna”

2 500,00

5 798,31

2 500,00

-

W ramach realizacji zadania został przygotowany
i przeprowadzony cykl wycieczek krajoznawczych
„Moja Mała Ojczyzna” obejmujący organizację
10 otwartych pieszych i autokarowych wycieczek
krajoznawczych dla mieszkańców Chełma. W sumie
we wszystkich wycieczkach wzięło udział ponad 500
uczestników z Chełma i Krasnegostawu. Informacje
o wycieczkach zostały zamieszczone na stronie
internetowej i facebooku Oddziału PTTK oraz
w lokalnych mediach(Radio BON TON).
W wycieczkach w większości wzięli udział stali
uczestnicy (emeryci, nauczyciele, działacze PTTK) od
wielu lat uczestniczący w imprezach Oddziału.
Główną część wycieczek zorganizowano w lipcu,
sierpniu, wrześniu i październiku, po zniesieniu
większości ograniczeń związanych z pandemią.
Uczestnicy mieli obowiązek przestrzegania
elementarnych zasad epidemicznych (maseczki,
dystans, dezynfekcja rąk), które określone zostały
w regulaminie. W ramach cyklu wycieczek
zorganizowano:

500
uczestników

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Towarzystwo
Pomocy im. św.
Brata Alberta Koło
Chełmskie

Turystyka i krajoznawstwo

2

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Turystyka i krajoznawstwo

1

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

i krajoznawstwa

• wycieczkę autokarową Roztoczański Park
Narodowy - 10.07.2021 r.,

• wycieczkę pieszą „Parki chełmskie” - 24.07.2021 r.,
• wycieczkę autokarową „Tarnogród i okolice” 14.08.2021 r.,

• wycieczkę autokarową „Czarnolas i Zwoleń” 28.08.2021 r.,

• wycieczkę autokarową „Tyszowice i okolice” Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

11.09.2021 r.,

• wycieczkę autokarową „Parki podworskie okolic
Lublina” - 02.10.2021 r.,

• wycieczkę autokarową „Parki podworskie okolic
Zamościa - 16.10.2021 r.,

• wycieczkę pieszą „Cmentarz parafialny w Chełmie”
- 30.10.2021 r.,

• wycieczkę autokarową „Śladami Powstania
Styczniowego w Powiecie Puławskim” - 13.11.2021 r.,

• wycieczkę pieszą „Muzeum Parafialne w Chełmie” 4 .12.2021 r.
Zarząd Oddziału przeznaczył nieodpłatnie
wydawnictwa krajoznawcze oraz odznaki „Znam
Chełm” dla uczestników wycieczek po Chełmie.
W ramach realizacji zadania zabezpieczone zostały
środki finansowe na transport oraz wydatki biurowe.

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział
w Chełmie
im. Kazimierza
Janczykowskiego

Cykl Rajdów
„Chełmska jesień
Turystyczna”

2 500,00

6 395,45

2 500,00

25

Turystyka i krajoznawstwo

4

Turystyka i krajoznawstw

5

W ramach realizacji zadania przygotowany
i przeprowadzony został cykl rajdów „Chełmska
Jesień Turystyczna” obejmujący organizację
5 otwartych rajdów dla mieszkańców Chełma, głównie
młodzieży szkolnej skupionej SKKT i ZHP oraz
dorosłych amatorów turystyki kwalifikowanej
i krajoznawstwa. W sumie we wszystkich rajdach
wzięło udział blisko 300 uczestników z Chełma,
Sawina, Stawu, Rudy Huty, Pawłowa i Poniatowej.
Informacje o rajdach zostały na stronie internetowej
Oddziału oraz lokalnych mediach (radio BON TON,
Super Tydzień Chełmski). W rajdach w większości
wzięli udział członkowie SKKT, ZHP oraz działacze
i sympatycy PTTK.
W ramach cyklu zorganizowano:

•
•
•
•
•

300
uczestników

61. Rajd Jesienny (25-26.09.2021 r.),
Rajd Kościuszkowski (09.10.2021 r.),
Rajd Parasolowy (05.11.2021 r.),
Rajd „Śladami Powstania Styczniowego
(27.11.2021 r.),

Rajd Mikołajkowy (11.12.2021 r.).
Większość działań organizacyjnych zrealizowali
społecznie działacze Oddziału PTTK w Chełmie
(przygotowanie harmonogramu, prowadzenie rajdów,
organizacja konkursów, sprawdzanie prac). Zarząd
Oddziału przeznaczył także nieodpłatnie wydawnictwa
krajoznawcze oraz odznaki „Znam Chełm” dla
uczestników.
W ramach realizacji zadania zabezpieczone zostały
środki finansowe na transport, nagrody, artykuły
żywnościowe, wykonanie znaczków rajdowych
i wydatki biurowe.
Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział w Chełmie
im. Kazimierza
Janczykowskiego

„Przygotowanie
serii informatorów
turystycznych
poświęconych
obiektom
zabytkowym,
ulicom starówki
chełmskiej, ulicy
Lubelskiej oraz
miejscom
związanym
z ludnością
żydowską”

3 000,00

500,00

3 000,00

25

W ramach realizacji zadania zostały przygotowane
i wydane trzy informatory turystyczne poświęcone
obiektom zabytkowym, ulicom starówki chełmskiej,
ulicy Lwowskiej oraz miejscom związanym z ludnością
żydowską. Łączny nakład wyniósł 500 egzemplarzy.
Większość egzemplarzy została rozdysponowana
pomiędzy członków PTTK z Chełma i województwa
lubelskiego. Część egzemplarzy przekazano także
instytucjom współpracującym oraz bibliotekom, w tym
Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie. Niestety
z powodu obostrzeń sanitarnych spowodowanych
sytuacją epidemiczną nie przeprowadzona została
promocja wydawnictwa. Informację o informatorach
zamieszczono w lokalnych mediach (prasa, radio,
portale internetowe). Wydawcą publikacji było
wydawnictwo TAWA.
W ramach realizacji zadania zabezpieczone zostały
środki finansowe na przygotowanie edytorskie, skład
i druk wydawnictwa.
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Razem:

12 000,00

52

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

18 695,37

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

12 000,00

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

880

9. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
W dniu 12 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
i dziedzictwa narodowego. Zadania te były zlecane w ramach działania merytorycznego
Departamentu Promocji, Kultury i Sportu.
W ramach przedmiotowego konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać
oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
– wspierania realizacji przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności konferencji,
festiwali, konkursów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących
rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,
– wspierania

twórczości

literackiej

poprzez

wydawanie

czasopism

społeczno

– literackich, wydawnictw niskonakładowych oraz organizowanie konkursów literackich,
wykładów, warsztatów,
– wspierania organizacji spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin
kultury i sztuki,
– wspierania realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych dotyczących wszystkich
dziedzin działalności kulturalnej,
– prowadzenia zespołów tanecznych i muzycznych,
– wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju
kultury regionalnej i jej promocji w kraju i zagranicą,
– opracowanie, przygotowanie i organizację wakacyjnej oferty kulturalnej skierowanej do
mieszkańców miasta i osób odwiedzających Chełm,
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– wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych w dziedzinach: teatr, muzyka
i film.
Na konkurs złożono 17 ofert. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja
Konkursowa odrzuciła 3 oferty. Jedna organizacja której przyznano dotacje zrezygnowała
z podpisania umowy. Zawarto 13 umów na łączną kwotę 69 000,00 zł. Szczegółowy
wykaz organizacji pozarządowych oraz opis realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 9.

4 000,00

509,97

4 000,00

-

„Stowarzyszenie
Rocznik Chełmski”

„Rocznik
Chełmski t. 25”

4 000,00

21 220,00

4 000,00

8

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych
przy realizacji zadania

Festiwal „Cały
świat to jeden
wielki Chełm”

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
Werwa
w Chełmie

Obszar współpracy

Wysokość wkładu własnego

2

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji w zł

1

Nazwa organizacji

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Lp.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Tabela Nr 9 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Koncert „Muzyka obu stron Bugu” - był
koncertem muzyki folkowej
towarzyszącej kiedyś społeczności
polskiej i prawosławnej. Był ilustrowany
zdjęciami starego Chełma i Kresów.
Wystąpił zespół Eclectic Music oraz
solistka Halina Mysakowska. Koncert
odbył się w pubie Crazy Horse i był
transmitowany na żywo na Facebooku.
2. Koncert historyczny „Czy znasz
znakomitości dawnego Chełma?” - był
sprawdzianem wiedzy o ważnych
osobistościach minionego Chełma. Miał
charakter otwarty, został
przeprowadzony w formie otwartego
testu oraz zadań do samodzielnego
wykonania. Rozstrzygnięty został w
dwóch kategoriach wiekowych.
3. Koncert humoru i piosenki – koncert
humoru i piosenki polskiej i żydowskiej
w wykonaniu Kamila Wilka i zespołu. Ze
względu epidemicznych został
połączony z koncertem muzyki
klezmerskiej.
4. Koncert muzyki klezmerskiej –
połączony z festiwalem humoru
i zdjęciami dawnego Chełma w tle.
Muzyka klezmerska nawiązywała do
czasów w których w Chełmie mieszkała
duża społeczność ludności żydowskiej.
Koncert wykonał zespół Jarosława
Tulikowskiego. Koncert także odbył się
restauracji Lwów. Był transmitowany
na Facebooku. Podczas koncertu
odbyła się degustacja potraw.
Tom 25 Rocznika Chełmskiego jest tomem
rocznicowym. Opublikowane w nim zostały
artykuły m. in. artykuł pt. „Pradziejowy
mikroregion osadniczy okolic Orchówka”,
„Narzędzia bifacyjne z powiatu
chełmskiego”, „Wierzenia i praktyka
związana ze śmiercią wśród chrześcijan
obrządku wschodniego w ujęciu
etnograficznym”, „60-lecie Cementowni
Chełm”, „Kościół polskokatolicki
na Lubelszczyźnie w XX i XXI w”, „Dzieje
koszykówki w Chełmie”. Ponadto ukazało
się w publikacji kalendarium wydarzeń,
które miały miejsce w Chełmie i powiecie
chełmskim w 2020 roku. W tym tomie
znalazły swoje miejsce recenzje
najnowszych wydawnictw książkowych
dotyczących miasta i regionu (powiatu).
W Roczniku opublikowało swoje prace
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i dziedzictwa narodowego

5

„Wszystkie
drogi prowadzą
do Chełma”

8 000,00

1 007,99

8 000,00

-

W ramach realizacji zadania zrealizowany
został film w języku angielskim z napisami
polskimi, promujący miasto, pokazujący
miejsca i związane z nimi na całym świecie
osoby narodowości żydowskiej. Film
umieszczony został w internecie m. in.
w portalach społecznościowych oraz
serwisie YouTube i ma za zadanie zachęcić
turystów do odwiedzenia Chełma.

-

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

4

Fundacja 4 Piętra
w Chełmie

Fundacja 4 Piętra
w Chełmie

Festiwal
Humoru

10 000,00

1 007,99

9 907,00

-

Wydarzenie rozpoczęło się 23 lipca 2021
roku na dziedzińcu Zespołu Szkół
Gastronomicznych i Hotelarskich przy
ul. Reformackiej. Na scenie zaprezentowało
się Muzeum Humoru Chełmskiego, które
przygotowało interaktywną opowieść –
żarty, gry i zabawy z dziećmi i dorosłymi.
Następnie zaprezentowany został program
kabaretowy pt. „Moniek Przepiórko”,
w którym wystąpili aktorzy Teatru
Żydowskiego z Warszawy. Aktorzy
przedstawili popularne monologi, skecze
i piosenki z przedwojennego żydowskiego
kabaretu w języku polskim i żydowskim.
Następnym punktem programu był występ
zespołu „Szalom Chełm”, który
zaprezentował kulturę i zwyczaje
przedwojennych mieszkańców wschodniej
Polski narodowości żydowskiej, a także
tradycyjne utwory śpiewane po hebrajsku,
polsku. Przygotowano również dwa seansy
filmowe pod chmurką: komedię izraelską
„Zero motywacji” oraz „siedmiu mędrców”.
Na terenie dziedzińca zorganizowano także
wystawę towarzyszącą pt. „Śmiać się warto”
- satyra przedwojenna, grafika Rapackiego,
opowiadania i satyra z przedwojennej
gazety Wiarus. Dodatkowo odbyła się
transmisja online umożliwiająca
uczestniczenie w festiwalu osobom z całego
świata.

ok. 500 osób

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

3

Stowarzyszenie
Twórcze „Pasja”
w Chełmie

Plener malarski

1 000,00

562,50

1 000,00

-

Plener zorganizowany został w dniach
16-31 sierpnia 2021 roku w Chełmie. Ze
względu na obostrzenia epidemiczne został
zorganizowany stacjonarnie. Na plenerze
powstało 72 obrazy wykonane techniką
olejną lub akwarelą. Informacja o plenerze
zamieszczona została w lokalnej prasie,
internecie. Wystawa poplenerowa odbyła
się w dniu 31 sierpnia 2021 roku w Galerii
Stowarzyszenia.

12 osób –
członków
Stowarzyszenia
50 osób –
uczestnicy
wystawy

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa

4 doktorantów. Publikacja jest dostępna
w bibliotekach powiatu chełmskiego, a także
bibliotekach województwa lubelskiego i jako
egzemplarz obowiązkowy trafił do
największych bibliotek w Polsce. W wersji
cyfrowej jest dostępna w Chełmskiej
Bibliotece Cyfrowej.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Świętej Rodziny
w Chełmie

Chełmskie
Obchody
Światowego
Dnia Młodzieży

6 000,00

667,00

6 000,00

-

W dniu 21 listopada 2021 roku w kościele
pw. Świętej Rodziny odbyły się obchody
Światowego Dnia Młodzieży. Zadanie to
było skierowane do młodzieży klas VII-VIII
szkół podstawowych oraz młodzieży ze
szkół średnich. W programie wydarzenia
była msza święta koncelebrowana, której
przewodniczył biskup Adam Bab. Po liturgii
świadectwo na temat swojej wiary wygłosił

200 osób
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9

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP
w Chełmie

Spotkania
młodych –
kulturalnie
o wierze

6 000,00

675,67

6 000,00

-

Parafia w ramach realizacji zadania
zorganizowała cztery spotkania z ludźmi
świata filmu, estrady, telewizji i mediów.
W dniu 29 maja 2021 roku odbyło się
spotkanie z Patrycją Hurlak znaną w
środowisku filmowym i literackim jako
„nawrócona wiedźma”. Jej publikacje są
poświęcone ważnym tematom dotyczącym
miłości Boga do człowieka.
W dniu 26 czerwca 2021 roku odbyło się
spotkanie z Andrzejem Mierzejewskim.
To popularny artysta występujący
w kabarecie „Smaile”. W dniu 6 listopada
2021 roku odbyło się spotkanie z Rafałem
Patyrą, dziennikarzem sportowym. W dniu
27 listopada 2021 roku odbyło się ostatnie
spotkanie z Michałem Chorościńskim,
znanym aktorem. W spotkaniach
uczestniczyli uczniowie szkół średnich oraz
klasy VII i VIII szkół podstawowych.
Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali
nagrody rzeczowe. Każde spotkanie
odbywało się o godz. 18.00 i trwało ponad
godzinę. Informację o wydarzeniu rozesłano
do szkół oraz nauczycieli religii. Zapowiedź
ukazała się także na antenie radia
i mediach społecznościowych.

200 osób

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

8

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Tymoteusz Filar, student teologii i założyciel
wspólnoty ewangelizacyjnej Hesed.
Ostatnim punktem wydarzenia było
uwielbienie Boga prowadzone przez zespół
Good God. Muzycy zaprezentowali różne
utwory w stylu reggae. Młodzież
na zakończenie programu otrzymała 200
plecaków z pamiątkami pochodzącymi
z Krakowa ze Światowego Dnia Młodzieży
z 2016 roku. Przed wydarzeniem
przeprowadzono akcję promocyjną
we wszystkich parafiach. Rozwieszono
również plakaty w gablotach kościołów.
Informacje na temat wydarzenia
zamieszczono na stronach internetowych
oraz profilach facebookowych parafii.

Stowarzyszenie
Inicjatywa
Obywatelska Nasz
Chełm

Wirtualna
Galeria Sztuki
Współczesnej
„Korona – Art” Chełm

5 000,00

650,01

5 000,00

-

Wirtualna Galeria Sztuki Współczesnej
„Korona – Art” - Chełm otwarta została
w marcu 2021 roku – wystawą „życie
w czasie niezwykłym”. Zaprezentowała
blisko 100 prac plastycznych 32 artystów
związanych z naszym miastem, a także
dzieła plastyków stawiających pierwsze
kroki w artystycznej karierze. Zasięg
wystawy (różnorodność tematyczna jak
i poziom prezentowanych prac) pozwolił na
stworzenie warunków do dyskusji osób
reprezentujących różne dziedziny
twórczości artystycznej.
Organizacja ,,Wirtualnej Galerii” cieszyła się
dużym zainteresowaniem w województwie
lubelskim. Zainteresowały się nią m. in.
radio Lublin, na którego antenie oprócz
klasycznych informacji pojawiły się także
wywiady z twórcami, którzy wystawiali
swoje prace w Korona Art Galery.
O projekcie informowane były również
lokalne media. Dzięki implementacji
systemu głosowania Galeria zyskała
możliwość organizowania w ramach
kolejnych wystaw konkursów prac
artystycznych i wyłaniania ich laureatów, nie
tylko w oparciu o opinie jury, ale także
poprzez głosowanie odwiedzających.
Galerię można zobaczyć na stronie:
www.chelmski.eu/art-gallery/koronaartgalery-chelm/.

3.000
odwiedzin

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

7

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Wysokość wkładu własnego

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji w zł

Obszar współpracy

Nazwa organizacji

narodowego

Lp.

Katolickie
Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy
w Lublinie

XVIII Dni Kultury
Chrześcijańskiej

7 000,00

4 426,98

7 000,00

-

W dniach 3-17 października 2021 r.
w Chełmie odbyły się XVIII Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Wydarzenie miało
charakter kulturalno-religijny. Bogata oferta
składająca się z 18 wydarzeń tj. wystaw,
wykładów, koncertów skierowana została do
mieszkańców Chełma i jego okolic.
Tegoroczny program oparty został na trzech
postaciach: św. Józefa, błogosławionego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Zofii
Kossak. Przed Bazyliką Narodzenia

ok 500 osób
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
dziedzictwa narodowego

12

„Chełm – miasto
moje a w nim...”

10 000,00

1 110,00

10 000,00

-

W ramach konkursu została powołana
Kapituła, w skład której weszły osoby
ceniące sztukę w mieście oraz opracowana
została dokumentacja zadania. Konkurs był
promowany w lokalnej prasie (Nowy
Tydzień Chełmski, Super Tydzień) oraz
mediach społecznościowych (Wirtualny
Chełm, chelmskie.eu), a także na stronie
internetowej Stowarzyszenia Rozwoju
Aktywności Społecznej „Triada”. Uczestnicy
nadsyłali prace konkursowe drogą
elektroniczną na adres Stowarzyszenia.
Ze względu na sytuację epidemiczną prace
zostały udostępnione szerokiej publiczności
w internecie (serwis YouTube, strona
telewizji lokalnej ichelm.tv). Prace
w mediach zostały zaprezentowane 18
listopada. Sytuacja epidemiczna
uniemożliwiła zorganizowanie wernisażu
ogólnodostępnego dla wszystkich
mieszkańców Chełma. Zwycięzcy otrzymali
nagrody finansowe.

32 osoby

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

11

Stowarzyszenie
Rozwoju
Aktywności
Społecznej „Triada”

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział
w Chełmie im.
Kazimierza
Janczykowskiego

VI Powiatowy
Przegląd
Piosenki
Turystycznej

1 000,00

211,53

1 000,00

-

Konkurs przeprowadzono w formie zdalnej
z powodu sytuacji epidemiologicznej.
Zgłoszeni soliści i zespoły przygotowali
nagrania wykonane telefonem lub kamerą
i przesłali elektronicznie na pocztę
Oddziału. Rozstrzygnięcia dokonała komisja
konkursowa złożona z pracowników
Młodzieżowego Domu Kultury i
przedstawicieli Zarządu Oddziału.
W Przeglądzie uczestniczyli uczniowie
z Chełma, Sawina, Czułczyc, Bukowy
Wielkiej, Stawu i Rudy Huty
reprezentujących 8 szkół i 1 drużynę ZHP
(oraz Chełmska Szkoła Rocka). Konkurs
przeprowadzono w trzech kategoriach
(solista, duet, zespół z podziałem na klasy
I-IV szkoły podstawowe i szkoły średnie).
Wyniki konkursu umieszczone zostały na
stronie internetowej Oddziału i MDK oraz
w prasie i na lokalnych portalach
internetowych. Natomiast wręczenie nagród
i dyplomów odbyło się w Biurze Oddziału.

45 osób

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

10

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział
w Chełmie im.
Kazimierza
Janczykowskiego

VII Powiatowy
Konkurs Wiedzy
o Chełmie

1 000,00

255,74

1 000,00

-

Konkurs przeprowadzony został w formie
stacjonarnej, we współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 6 w Chełmie. W konkursie
uczestniczyli uczniowie z Chełma, Sawina,
Stawu, Rudy Huty i Brzeźna. Przygotowany
został regulamin, który rozesłano na adresy
mailowe szkół, szkolnych kół krajoznawczoturystycznych, ZHP, placówek opiekuńczowychowawczych oraz nauczycieli historii
i geografii z terenu Chełma i powiatu
chełmskiego. Konkurs był rozgrywany
w pionie szkół średnich i pionie szkół
podstawowych. Po przeprowadzeniu
konkursu w Szkole Podstawowej nr 6
komisja złożona z działaczy Oddziału
sprawdziła prace i ustaliła wyniki, które
zamieszczone zostały na stronie
internetowej Oddziału.

27 uczniów

Kultura,
sztuka,
ochrona

Najświętszej Maryi Panny w Chełmie
oglądać można było najnowszą wystawę
wypożyczoną z Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Stefana Wyszyńskiego pt. "Czas
to miłość". Wystawa wzbogacona została
archiwalnymi zdjęciami". Przy Parafii
zamieszczona została wystawa "Biografie" Stefan Wyszyński wypożyczona przez
Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie.
W Chełmskiej Bibliotece Publicznej miało
miejsce spotkanie przedstawiciela IPN
w Lublinie z uczniami z chełmskich szkół.
Temat spotkania: Wołyń — walka o pamięć
i krzyże. Dużym wydarzeniem był Marsz dla
Życia i Rodziny który przeszedł 10
października ulicami Chełma. Ostatni
weekend Dni Kultury Chrześcijańskiej
upłynął pod znakiem koncertów.

Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze

Wznowienie
publikacji
„Pomniki
i tablice

2 000,00

250,00

2 000,00

-

W ramach realizacji zadania przygotowano
i wydano wznowienie publikacji „Pomniki
i tablice pamiątkowe Chełma”. Większość
egzemplarzy została rozdysponowana

225 egz.
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Krótka charakterystyka
realizowanego zadania
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Chełma”
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Oddział
w Chełmie im.
Kazimierza
Janczykowskiego
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Obszar współpracy
dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Lp.

pomiędzy członków PTTK z Chełma
i województwa lubelskiego. Część
egzemplarzy przekazano instytucjom
współpracującym oraz bibliotekom, w tym
Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie.
Niestety z powodu sytuacji epidemicznej nie
przeprowadzono promocji wydawnictwa.
Informacje o wydawnictwie zamieszczono
w lokalnych mediach (prasa, radio, portale
internetowe). Wydawcą publikacji jest
wydawnictwo TAWA.

69 000,00

32 555,38

65 907,00

8

1666

Razem:

10. Zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
W dniu 12 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Zadania te były zlecane w ramach działania merytorycznego
Departamentu Promocji, Kultury i Sportu.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadań publicznych w zakresie:
– organizacji spotkań kombatanckich,
– dofinansowania udziału w wyjazdach na imprezy o charakterze patriotycznym,
obchodach świąt państwowych i rocznicach historycznych,
– udziału w uroczystościach obchodów świąt państwowych oraz rocznic historycznych,
– wspierania realizacji konferencji, rajdów, wystaw, koncertów, konkursów i innych
przedsięwzięć

służących

podtrzymywaniu

tradycji

narodowej,

obywatelskiej

i kulturowej,
– wspierania inicjatyw wydawniczych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
– renowacji i porządkowania miejsc pamięci narodowej w kraju i zagranicą.
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Na konkurs złożono 3 oferty. W wyniku oceny formalnej Komisja Konkursowa odrzuciła
1 ofertę. Jedna organizacja której przyznano dotacje zrezygnowała z podpisania umowy.
Zawarto jedną umowę na kwotę 2 000,00 zł.
Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera Tabela Nr 10.

20 182,60

2 000,00

-

2 000,00

500,00

2 000,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

2 000,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Razem:

„II Koncert Pieśni
Liturgicznych
i Paraliturgicznych
ku czci
Bogurodzicy
w Chełmie

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Chełmskie
Centrum Kultury
Prawosławnej

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

1

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 10 - Opis realizowanego zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

II Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku
czci Bogurodzicy w Chełmie zorganizowany został
w dniu 19 września 2021 roku w Cerkwi pw. św. Jana
Teologa w Chełmie. Podczas koncertu wystąpił chór
dziecięco-młodzieżowy Soboru św. Trójcy, Męski
Zespół Muzyki Cerkiewnej KATAPETASMA oraz chór
parafii prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi
Wołyńskiej „Wołyńskie dzwony” z Łucka. Poprzez
realizację tego zadania wzrosła świadomość związana
z tożsamością kulturową i historią powiatu
chełmskiego wśród mieszkańców oraz przybyłych
gości interesujących się dziedzictwem kulturowym
powiatu. Podczas wydarzenia wykonana została
dokumentacja audiowizualna jak również
fotograficzna.

150 osób

150

11. Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
W dniu 30 kwietnia 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadania te były zlecane w ramach
działania merytorycznego Departamentu Oświaty.
Na konkurs złożono 4 oferty. W wyniku oceny formalnej Komisja Konkursowa odrzuciła
1 ofertę. Zawarto 3 umowy na łączną kwotę 32 000,00 zł. Szczegółowy wykaz organizacji
pozarządowych oraz opis realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 11.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Organizowanie
wypoczynku
letniego dla dzieci
młodzieży
w formie obozów,
kolonii i półkolonii

17000,00

7 175,80

17000,00

4

W terminie 29.06.2021 – 08.07.2021 r. zorganizowano 20 osób
kolonie dla 20 dzieci z terenu Miasta Chełm
w miejscowości turystycznej Gąsawa położonej
w województwie kujawsko-pomorskim nad jeziorem
Gąsawskim. Organizator zapewnił uczestnikom kolonii
zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę medyczną,
wychowawców, kierownika kolonii, przewodnika
w czasie wycieczek, ratownika na kąpieliskach oraz
ubezpieczenie NNW. Zajęcia edukacyjno-krajoznawcze
były realizowane w formie wycieczek lub zajęć na
terenie ośrodka kolonijnego. W trakcie wypoczynku
odbyły się wycieczki autokarowe do: Poznania,
Torunia, Gniezna, Parku Edukacyjnego
ZAUROLANDIA w Rogowie, Lubostronia, Żnina oraz
wycieczki piesze do Biskupina i Wenecji.
Zorganizowano przejażdżkę kolejką wąskotorową na
trasie Gąsawa-Wenecja oraz zajęcia sportowe, gry
i zabawy ruchowe na boisku i placu zabaw, konkursy,
ogniska, dyskoteki, konkurs wiedzy kolonijnej, zabawa
„Mam Talent”. W trakcie kolonii były podejmowane
różne działania edukacyjne, wychowawcze
i profilaktyczne mające na celu kształtowanie
w młodych ludziach postaw społecznych negujących
spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych jako czynników
wpływających na zmniejszenie ryzyka wystąpienia
patologii społecznych, a także promowanie zdrowego
stylu życia.

Miejski Klub
Sportowy „AGROS
CHEŁM”

„Letni
wypoczynek dla
dzieci i młodzieży
w formie obozu
sportowowypoczynkowego
w Darłówku”

10 000,00

10 102,70

10 000,00

0

Obóz sportowo-wypoczynkowy w Darłówku nad
Bałtykiem odbył się w terminie 05.07.2021
– 15.07.2021. Z wypoczynku skorzystała 40 osobowa
grupa dzieci i młodzieży uczniów chełmskich szkół na
co dzień trenująca w klubie MKS Agros Chełm.
Zakwaterowanie miało miejsce w Ośrodku KolonijnoWczasowym „URSZULA” w Darłówku. Codziennie
realizowano różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe,
rekreacyjno-sportowe prowadzone przez
wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.
Uczestnicy skorzystali z licznych atrakcji, w tym min.:
zorganizowano wycieczkę do Słowińskiego Parku
Narodowego w Łebie i Parku RekreacyjnoEdukacyjnego „Sea PARK” w Sarbsku, rejs statkiem
po Bałtyku, wycieczkę do Parku Edukacji i Rozrywki
„Leonardia” w Krupach, zwiedzanie obiektów
historycznych Darłowa. Podczas obozu
przeprowadzono dwa testy sprawnościowe (OSF),
które pozwoliły na wnikliwą analizę i ocenę celowości
organizowania obozów sportowo-wypoczynkowych dla
dzieci i młodzieży pod względem poprawy kodycji
fizycznej uczestników. Zakładany program został
zrealizowany w całości i zgodnie z harmonogramem.

40 osób

Działalność na rzecz
dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek

3

Uczniowski Klub
Sportowy
„Niedźwiadek”
Chełm

„Obóz piłkarski w
Tyliczu k/
Krynicy”

5 000,00

6 476,95

4 986,95

0

Obóz piłkarski zorganizowano w miejscowości Tylicz
k/Krynicy w województwie małopolskim, w terminie
01.08.2021 – 10.08.2021 Adresatami zadania była
grupa chłopców - zawodników piłki nożnej, uczniów
szkół podstawowych z terenu miasta Chełm. Kadrę
wychowawczo-instruktorską podczas wypoczynku
sprawowała 4 osobowa, doświadczona
i wykwalifikowana kadra wychowawcza.
Zakwaterowanie zapewniono w pokojach 3-5
osobowych z oddzielnymi łazienkami, a w ramach

30 osób

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
OświatowoWychowawczych
im. Teresy Kras
w Lublinie

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzi

2

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

1

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 11 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
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dzieci
i młodzieży

wyżywienia 3 posiłki dziennie. Podczas zgrupowania
oprócz realizacji specjalistycznego programu szkolenia
z dyscypliny piłki nożnej, zrealizowano również bogatą
ofertę kulturalno – turystyczno – rekreacyjną, która
zakładała m.in. zwiedzanie lokalnych atrakcji
turystycznych, wycieczki piesze i autokarowe, wyjazdy
na kompleks basenów w Muszynie, gry i zabawy
integracyjne.
Razem:

32 000,00

23755,45

31 986,95

4

90

12. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2019-2021
W dniu 27 maja 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym. Zadania te były zlecane w ramach działania merytorycznego
Departamentu Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadań publicznych w zakresie:
– prowadzenia poradnictwa szczególnie poprzez działania edukacyjne służące
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania
przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka np. małoletnich w ciąży,
– prowadzenia poradnictwa prawnego i psychologicznego.
Na konkurs złożono 2 oferty. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 18 800,00 zł.
Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych oraz opis realizowanych zadań zawiera
Tabela Nr 12.

2 112,01

9 800,00

3

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

9 800,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Zadanie Nr 1.
Prowadzenie
poradnictwa w
szczególności
poprzez działania
edukacyjne służące
wzmocnieniu
opiekuńczych
i wychowawczych
alternatywnych
wobec zastosowania
przemocy, metod
i kompetencji
rodziców

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,Przystań”
w Chełmie

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

1

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 12 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym

W ramach zadania w okresie od 15 lipca 2021 r. do
15 grudnia 2021 r. prowadzono warsztaty
umiejętności wychowawczych bez użycia przemocy.
Warsztaty były prowadzone w formie zajęć
grupowych, przeznaczone były dla osób
zagrożonych przemocą w rodzinie z grup ryzyka
doświadczających przemocy domowej i członków ich
rodzin. Łącznie przeprowadzono 20 dwu godzinnych
warsztatów w tym 2 godz. w ramach wolontariatu w
których udział wzięło 40 osób z terenu Miasta Chełm
– rodziców i opiekunów dzieci w wieku żłobkowym,
przedszkolnym i szkolnym, zagrożonych przemocą
w rodzinie oraz pochodzących z grup ryzyka lub
doświadczających przemocy domowej.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

40
uczestników
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2

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

w rodzinach
zagrożonych
przemocą w rodzinie
oraz w stosunku do
grup ryzyka np.
małoletnich w ciąży

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,Przystań”
w Chełmie

Zadanie Nr 2.
Prowadzenie
punktów
konsultacyjnych dla
osób dotkniętych
przemocą w rodziny

Razem:

Prowadzono również poradnictwo rodzinne dla
członków rodzin doświadczających przemocy
domowej lub niedoświadczających skutków
przemocy lub zagrożonych przemocą w rodzinie.
Z poradnictwa skorzystało 40 uczestników zadania.
Łącznie przeprowadzono 64 godz. poradnictwa w
tym 4 godz. w ramach wolontariatu.

9 000,00

1055,11

9 000,00

3

18 800,00

3 167,12

18 800,00

6

W ramach zadania w okresie od 09.11.2021 r. do
31.12.2021 r. prowadzono indywidualne poradnictwo
psychologiczne dla osób doświadczających
przemocy domowej i członków ich rodzin jak również
prowadzono konsultacje prawne. W ramach zadania
przeprowadzono 38 godzin poradnictwa
psychologicznego oraz 42 godz. poradnictwa
prawnego. W zadaniu wzięło udział 60 osób.

60
uczestników

100

13. Zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
W dniu 21 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
Zadania te były zlecane w ramach działania merytorycznego Departamentu Spraw
Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej.
Na realizację zadania w powyższym zakresie nie wpłynęła żadna oferta. W związku
z powyższym zgodnie z art.18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.
zm.) w dniu 21 lipca 2021 roku, otwarty konkurs ofert na realizację zadań w powyższym
zakresie został unieważniony.

14. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
W dniu 21 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym. Zadanie te było zlecone w ramach działania merytorycznego Departamentu
Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadań publicznych wynikających z diagnozy sytuacji osób starszych mających na celu
zapewnienie poprawy jakości i poziomu życia oraz integrację seniorów zamieszkałych na
terenie Miasta Chełm.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Na konkurs złożono 2 oferty. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zawarto 1
umowę na kwotę 29 940,00 zł. Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera Tabela
Nr 13.

Razem:

0

29 940,00

0

29 940,00

0

29 940,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

29 940,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Utworzenie
Specjalistycznego
Centrum Wsparcia

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Stowarzyszenie
Integracji
Rodzin
,,Przystań”

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

1

Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 13 – Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W ramach zadania od dnia 15 sierpnia 2021 r. do
15 grudnia 2021 roku realizowano:
- działania rehabilitacyjno – aktywizujące osoby
starsze (90 godz., 30 seniorów),
- organizowano czas wolny (150 godz., 60
seniorów),
- poradnictwo psychologiczne dla osób starszych
i członków ich rodzin (40 godz., 60 seniorów),
- warsztaty integracyjne dla osób starszych i
członków ich rodzin (64 godz., 60 seniorów oraz
20 członków ich rodzin),
- poradnictwo prawne dla osób starszych i ich
rodzin (34 godz., 60 seniorów oraz 20 członków
ich rodzin).

60
uczestników
378 godzin

60

15.Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
W dniu 7 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2021 roku. Zadania te były zlecane w ramach działania merytorycznego
Departamentu Promocji, Kultury i Sportu.
W ramach konkursu ofert organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację
zadań publicznych w zakresie:
–

realizacji programów szkolenia sportowego, poprzez organizowanie i prowadzenie
zajęć szkoleniowych,

–

organizacji i udziału w obozach i zgrupowaniach sportowych,

–

organizacji i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
prowadzonego przez odpowiednie okręgowe i krajowe związki sportowe,

–

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, szkolenia kadry
ratowniczej, nauki pływania dla dzieci i młodzieży,

–

tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu,

–

organizacji i udziału w zawodach i imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, jeżeli
imprezy te przyczynią się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu,

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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–

organizacji

i

udziału

w

rozgrywkach

i zawodach

sportowych

o

zasięgu

ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
–

treningów drużyn seniorskich,

–

organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego,

–

organizacji i udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turniejach i ligach
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych – mieszkańców miasta.
Na konkurs złożono

9 ofert. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej

Komisja Konkursowa odrzuciła 6 ofert, zawarto 3 umowy na łączną kwotę 465 000,00 zł.
Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych oraz opis realizowanych zadań zawiera
Tabela Nr 14.

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Start w rozgrywkach
II ligi mężczyzn oraz
przygotowanie
zespołu poprzez
treningi i udział
drużyny rezerw
w rozgrywkach
Wojewódzkiego
Związku Piłki
Siatkowej. Nadto
start w rozgrywkach
Pucharu Polski

250 000,00

38 000,00

250 000,00

25

Przygotowanie zespołu do startu w rozgrywkach
ligowych poprzez wykonanie min. 60 jednostek
treningowych w okresie przedsezonowym
i w sezonie rozgrywkowym. Doskonalenie
technik i taktyki poprzez jednostki treningowe
w trakcie obozów sportowych i zgrupowań. Start
w zmaganiach II i III ligi siatkówki, organizacja
spotkań, zabezpieczenie obiektów dla kibiców
zgodnie z wytycznymi. Organizacja 60 jednostek
treningowych, udział drużyny piłki siatkowej
mężczyzn w rozgrywkach II ligi mężczyzn oraz
zespołu rezerw w III lidze, zapełnienia Hali
Miejskiej maksymalną dopuszczalną liczba
kibiców. Zespół należy do ścisłej czołówki II ligi.

Liczba
uczestników30 osób sztabu
zespołu.
Szacunkowo
5000 kibiców.

Chełmski Klub
Sportowy
Chełmianka

Organizacja
szkolenia oraz
udział w
rozgrywkach piłki
nożnej drużyn
w kategoriach
wiekowych junior
i senior w 2021 roku

200 000,00

45 760,80

200 000,00

-

Został zrealizowany cykl szkoleniowy, zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Po zakończonych
rozgrywkach drużyny brały udział w zajęciach
jako roztrenowanie po sezonie. Przeprowadzone
zostały badania wydolnościowe wśród
wszystkich zawodników pod wodzą trenerów
klubowych. Drużyny ChKS „Chełmianka” miały
również określone konkretne cele do realizacji
w drugiej połowie 2021 roku: drużyna seniorów walka o miejsce w pierwszej piątce III ligi
na koniec rundy jesiennej sezonu 2021/2022,
a także dalsza budowa zespołu w oparciu
o zawodników młodych, perspektywicznych,
chcących podnosić swoje umiejętności; awans
do finału okręgowego Pucharu Polski; drużyna
juniorów - walka o jak najwyższą pozycję w lidze
wojewódzkiej juniorów, a także rozwój i sportowy
awans każdego z zawodników do drużyny
seniorów. Zakładane cele zostały osiągnięte, co
spowoduje dalszy rozwój sportowy całego Klubu
i piłkarstwa w mieście Chełm. Wpłynie też na
większe zainteresowanie piłką nożną w gronie
młodych adeptów. W okresie sprawozdawczym
zrealizowano następująca ilość jednostek
szkoleniowych: Juniorzy młodsi – po 5 jednostek
w sierpniu i wrześniu – po 2 godz. każda oraz
po 10 jednostek w październiku, listopadzie

Liczba
uczestników:
juniorzy młodsi
– 25 osób,
juniorzy starsi
– 20 osób,
seniorzy
i młodzieżowcy
– 28 osób,
liczba widzów
na meczach:
2 800 widzów
na 8 meczach.
Kibice mogli
również
oglądać mecze
na żywo
w transmisjach
internetowych
na kanale TV
Chełmianka na
YouTube.

Nazwa zadania
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Nazwa
organizacji

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Klub Sportowy
Arka

Obszar współpracy

Wysokość wkładu własnego

2

Kwota udzielonej dotacji w zł

1

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Lp.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizy
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i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

3

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizy

i grudniu 2021r. – po 2 godz. każda; Juniorzy
starsi - po 5 jednostek w sierpniu i wrześniu –
po 2 godz. każda oraz po 10 jednostek
w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. –
po 2 godz. każda; Seniorzy – po 10 jednostek
w sierpniu i wrześniu – po 2 godz. każda,
15 jednostek w październiku, listopadzie
i grudniu 2021r. – każda po 2,5 godz.
Drużyna seniorów rozegrała w rundzie jesiennej
sezonu 2021/2022 18 meczów ligowych,
z których 10 wygrała. Odniosła zwycięstwa
z bardzo wymagającymi przeciwnikami jak: Stal
Stalowa Wola 2:0, Podhale Nowy Targ 5:1,
Wisłoka Dębica 2:0, Siarka Tarnobrzeg 1:0,
KSZO Ostrowiec 1:0. Zespół rozegrał też pięć
meczów towarzyskich. Po rundzie jesiennej
zajmuje 4. miejsce w tabeli III ligi i ma 2 pkt straty
do lidera. Tym samym zespół zrealizował
stawiany przed nim cel, jakim było miejsce
w pierwszej piątce III ligi. Ponadto drużyna
seniorów zrealizowała kolejny cel, jakim był
awans do okręgowego Pucharu Polski. Awans
sportowy osiągnęli młodzi zawodnicy, którzy
wywalczyli sobie miejsce w drużynie. Drużyna
juniorów w I Lidze Wojewódzkiej Juniorów
Starszych po rundzie jesiennej zajmuje siódme
miejsce, a więc cel, którym była walka o jak
najwyższe miejsce w tabeli został zrealizowany.
Drużyna juniorów jest na etapie budowy.
Miejski Klub
Sportowy
Cement-Gryf

Realizacja programu
szkoleniowego
w zapasach
w II części sezonu
startowego 2021

15 000,00

4 620,15

15 000,00

-

Realizowane zadanie przyczyniło się
do zainteresowania dużej grupy (około 170)
dzieci i młodzieży uprawianiem zapasów
i uczestnictwem młodzieży
we współzawodnictwie sportowym. Stworzono im
również alternatywę wobec negatywnych
skutków patologii społecznej (nikotynizm,
alkoholizm, narkomania, młodociane grupy
przestępcze). Podczas organizacji zawodów
ogólnopolskich (Młodzieżowych Mistrzostw
Polski i Mistrzostw Polski Juniorów) stworzono
możliwość uczestnictwa mieszkańcom Chełma
w widowisku sportowym i zapewniono
im pozytywne emocje sportowe. Wykonanie
zadania w decydującej mierze przyczyniło się do
zrealizowania perspektywicznych programów
szkoleniowych prowadzonych z młodzieżą. Ich
poziom wyszkolenia gwarantuje osiągnięcie
w kolejnych latach wymiernych wyników
sportowych we współzawodnictwie
ogólnopolskim i międzynarodowym. Zawodnicy
i zawodniczki realizowali plan szkoleniowy
poprzez udział w codziennych zajęciach
treningowych (oprócz niedziel), zgrupowaniach
szkoleniowych kadry narodowej i wojewódzkiej
oraz w zgrupowaniach i konsultacjach
szkoleniowych organizowanych przez klub.
Realizacja zadania miała decydujący wpływ
na podniesienie poziomu wyszkolenia
zawodniczek i zawodników oraz w głównej
mierze przyczyniła się do osiągnięcia wysokich
wyników sportowych w ogólnopolskim
współzawodnictwie. Młodzież i dzieci, objęte
zadaniem, uczestniczyły w zawodach
sportowych zgodnie z kalendarzem imprez
Lubelskiego Związku Zapaśniczego oraz
Polskiego Związku Zapaśniczego. Podczas
realizacji zadania do promocji Miasta Chełma
wykorzystano ściankę reklamową, logo
na ubiorach sportowych, które były eksponowane
w miejscach organizacji i rozgrywania zawodów
na terenie całego kraju. Informacje o promocji
były także prezentowane na portalach
społecznościowych. Informacja o finansowaniu
zadania ze środków otrzymanych z budżetu
Miasta Chełm została przekazana przez spikera
w czasie rozgrywania zawodów ogólnopolskich –
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz
Mistrzostwa Województwa. Działania promocyjne
zadania polegały również na przekazaniu
informacji o realizacji zadania ze środków
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

88 380,15

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

465 000,00

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

Urzędu Miasta w lokalnym radio.
Razem:

465 000,00

25

8073

16.Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności
leczniczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zlecane w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym

W 2021 roku Prezydent Miasta Chełm zlecał również realizację zadań organizacjom
pozarządowym w oparciu o art. 13 oraz 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz. U 2021 r. poz. 183).
W oparciu o powyższą procedurę w 2021 roku zlecano realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego:
•

z

zakresu

Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w Chełmie na 2021 rok,
•

z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

•

z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021
-2023,

•

z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm
na lata 2021 – 2025.

Na konkursy złożono 45 ofert, zawarto 25 umów na łączną kwotę 283 200,00 zł
w tym:
– 184

200,00

zł

na

zadania

z zakresu

Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2021 rok,
– 27 000,00 zł na zadania z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021,
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– 65 000,00 zł na zadania z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście
Chełm na lata 2021 – 2023,
– 7 000,00 zł na zadania z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Mieście na lata 2021 – 2025.

16.1.

Zadania z zakresu Miejskiego
Narkomanii w Chełmie na rok 2021

Programu

Przeciwdziałania

W dniu 21 maja 2021 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie:
– edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień poprzez akcją/kampanię obejmującą
problematykę narkomanii lub udział w realizacji ogólnopolskich akcji/kampanii na
temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji
psychotropowych i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów
leczniczych, których stosowanie może prowadzić do uzależnienia,
– szkolenia dla kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki
uzależnień poprzez szkolenia w zakresie tematyki uzależnień od środków
psychoaktywnych, substancji psychotropowych i NSP w zakresie skutecznych
interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych,
– ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków

zastępczych

i

NSP

poprzez

udzielenie

specjalistycznej

pomocy

psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje uzależnienie,
– redukcji szkód, rehabilitacji reintegracji społecznej poprzez realizację programów
wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych
i członków ich rodzin,
– wspierania programów profilaktyki selektywnej i wskazującej poprzez realizację
rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka
ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem
społecznym oraz dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– wspierania

programów

wczesnej

interwencji,

adresowanych

do

młodzieży

używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środki odurzające.
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Na realizację zadań w powyższym zakresie złożono 6 ofert. Udzielono dofinansowania/
finansowania realizacji 4 zadań publicznych w w/w zakresie w kwocie

27 000,00 zł.

Szczegółowy opis realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne z zakresu Miejskiego Programu

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”
w Chełmie

Realizacja
programu
wczesnej
interwencji FreD
Goes Net na
terenie Miasta
Chełm

8 000,00

1 115,00

8 000,00

2

W ramach zadania w okresie od 15 lipca 2021 r. do
15 grudnia 2021 r. 25 osób, młodzież w przedziale
wiekowym 16 - 21 lat uczestniczyła w realizacji
programu wczesnej interwencji FreD Goes Net na
terenie Miasta Chełm.
Na realizację programu przeznaczono 80 godzin,
natomiast 20 godzin przeznaczono na rekrutację
i promocję zadania oraz sprawy księgowe. Łącznie
na całość zadania przeznaczono 100 godzin.

25 osób
100 godz

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”
w Chełmie

,,Nie narkotykom!”
Realizacja
rekomendowaneg
o programu
z zakresu
profilaktyki
selektywnej ,,Środ
owiskowa
Profilaktyka
Uzależnień”

8 000,00

2120,00

8 000,00

3

W ramach zadania w okresie od 15 lipca 2021 r. do
15 grudnia 2021 r. 47 osób wśród których 27 osób
to prawnicy placówek oświatowych i pomocy
społecznej uczestniczyło w realizacji zadania
publicznego pn. ,,Nie narkotykom!” Realizacja
rekomendowanego programu z zakresu profilaktyki
selektywnej ,,Środowiskowa Profilaktyka
Uzależnień”. Na realizację zadania przeznaczono
ogółem 125 godzin tj.
1) 10 godz. - promocja, rekrutacja uczestników,
2) 22 godz. - działania psychokorekcyjne
w formie warsztatowej,
3) 34 godz. - poradnictwo rodzinne,
4) 10 godz. – interwencji kryzysowej,
5) 10 godz. -interwencja środowiskowa,
6) 34 godz. - zajęcia informacyjno – edukacyjne,
7) 5 godz. - spotkania edukacyjno – informacyjne.

125 godz.
47 osób

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”
w Chełmie

Program
reintegracji
społecznej
i zawodowej
skierowany do
osób
uzależnionych od
substancji
psychoaktywnych
oraz ich bliskich

6 000,00

900,00

6 000,00

1

W ramach zadania w okresie od 15 lipca 2021 r. do
15 grudnia 2021 r. programem reintegracji
społecznej i zawodowej skierowanym do osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz
ich bliskich i rodzin została objęta grupa 20 osób.
Łącznie zrealizowano 70 godz. Programu.
Działania realizowane w ramach zadania to grupa
edukacyjno – motywacyjna powadzona w formie
zajęć grupowych oraz interwencja kryzysowa
polegająca na zapewnieniu wsparcia

20 osób
70 godz.
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

3

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

2

Nazwa organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

1

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Lp.

Obszar współpracy

Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na rok 2021
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Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

4

i rodzin

Chełmskie
Stowarzyszenie
Klubu Abstynenta
,,ODNOWA”

Punkt
konsultacyjny

Razem:

16.2.

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Wysokość wkładu własnego

Nazwa zadania

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Nazwa organizacji

patologiom
społecznym

Lp.

emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa,
zredukowania lęku.

5 000,00

866,93

5 000,00

1

27 000,00

5 001,93

27 000,00

7

Zadanie zrealizowano w okresie od 01 lipca 2021 r.
do 15 grudnia 2021 r.
W ramach zadania przeprowadzono 102
konsultacje prawne i terapeutyczne. Zrealizowano
64 godz. konsultacji.

102
konsultacje
64 godz.

272

Zadania z zakresu Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2021 rok
W 2021 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił cztery konkursy ofert na realizację

zadań

w zakresie zdrowia publicznego określonych w Miejskiej Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2021 roku. W ramach w/w
konkursów złożonych zostało ogółem 29 ofert. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej
odrzuconych zostało 13 oferty. Miasto Chełm zawarło 16 umów na realizację zadań
w w/w zakresie na ogólną kwotę 184 200,00 zł. Dwa konkursy ogłaszane były w ramach
działania merytorycznego Departamentu Spraw Obywatelskich, Wydział Zdrowia i Opieki
nad Dzieckiem i Rodziną oraz dwa w ramach działania merytorycznego Departamentu
Promocji, Kultury i Sportu.
Pierwszy konkurs został ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2021 r. Organizacje
pozarządowe mogły składać oferty na realizację następujących zadań publicznych:
-

upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze
rodziców

i

wychowawców

sprzyjające

kształtowaniu

postaw

i

zachowań

prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów rekomendowanych,
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-

realizacja programów profilaktycznych adresowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz innych osób w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu
przez dzieci i młodzież oraz problemów alkoholowych wśród dorosłych,

-

edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów
profilaktyki uniwersalnej, wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
wzmacniających czynniki chroniące i ograniczających czynniki ryzyka,

-

realizacja programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej
skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki
selektywnej

i

wskazującej

adresowanych

do

dzieci,

młodzieży,

rodziców

społeczna

poprzez

udzielanie

i wychowawców,
-

redukcja

szkód,

rehabilitacja

i

reintegracja

specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się,
-

redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna poprzez realizację działań
pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci
Alkoholików,

-

redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna poprzez prowadzenie działań
edukacyjno – motywacyjnych dla współuzależnionych,

-

redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna poprzez prowadzenie działań
edukacyjno – motywacyjnych dla uzależnionych,

-

prowadzenie punktów konsultacyjnych i innych form specjalistycznego poradnictwa.
Na realizację zadań w powyższym zakresie złożono 13 ofert. Udzielono

dofinansowania/finansowania realizacji 9 zadań publicznych w w/w zakresie w kwocie
78 200,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 16.

1908,70

17 000,00

3

Zadanie zrealizowane było w okresie od 15
czerwca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
i obejmowało:
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

17 000,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Realizacja
rekomendowanego
programu z zakresu

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych
przy realizacji zadania

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu
własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

1

Obszar współpracy

Lp.

Przeciwd
ziałanie

Tabela Nr 16 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne z zakresu Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2021 rok

60 osób
232,5
godziny
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2

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

3

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

4

6

Przeciwdzi
ałanie

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

5

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu
własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy
Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

uzależnieniom i patologiom
społecznym

Lp.

w Chełmie

profilaktyki
selektywnej
„Środowiskowa
Profilaktyka
Uzależnień”

- 17,5 godzinna promocję zadania oraz rekrutację
uczestników,
- 44 godziny poradnictwa rodzinnego,
- 44 godziny działań psychokorekcyjnych
w formie warsztatowej,
- 30 godzin interwencji kryzysowej,
- 30 godzin interwencji w środowisku,
- 62 godziny na działania edukacyjno informacyjne,
-5 godzin spotkań edukacyjno
- informacyjnych o charakterze promującym
i inaugurującym rekomendowany program
profilaktyczny. W zadaniu uczestniczyło 60 osób.

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”
w Chełmie

Program
specjalistycznej
pomocy i wsparcia
rodzinom, których
dzieci upijają się

7 000,00

1 253,76

7 000,00

1

Zadanie realizowane było w okresie od 15 czerwca
2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Program obejmował:
36 godzin warsztatów umiejętności
psychospołecznych dla rodziców i 39 godzin
specjalistycznej pomocy w kontakcie
indywidualnym, 8 godzin przeznaczono na
rekrutację i promocję zadania. W warsztatach
umiejętności psychospołecznych uczestniczyło 59
osób z kontaktu indywidualnego skorzystało 50
osób.

59 osób
83 godziny

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”
w Chełmie

Specjalistyczny
program pomocy
psychologicznej
i psychoterapii dla
osób
z syndromem
Dorosłych Dzieci
Alkoholików

8 000,00

1590,19

8 000,00

2

Zadanie zrealizowano w okresie od 15 czerwca
2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Program obejmował
39 godzin zajęć indywidualnych i 52 godziny zajęć
grupowych oraz 10 godzin promocji zadania
i rekrutacji uczestników.
Realizacja zadania miała na celu:

35 osób
101 godzin

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”
w Chełmie

Cykl działań
edukacyjno motywacyjnych dla
osób
współuzależnionych

9 260,00

960,00

9 260,00

1

Zadanie zrealizowano w okresie od 08 stycznia
2021 r. do 15. grudnia 2021 r. Adresatami zadania
było 55 mieszkańców Chełma u których występują
problemy współuzależnienia od alkoholu.
Realizacja programu edukacyjnego dla osób
współuzależnionych obejmowała tygodniowo 2
godz. działań edukacyjno – motywacyjnych.

55 osób
98 godz.

Stowarzyszenie
Integracji Rodzin
,,PRZYSTAŃ”
w Chełmie

„FENIKS 2021 program działań
edukacyjno –
motywacyjnych,
wspierających
proces zdrowienia
i rehabilitacji
społecznej osób
uzależnionych od
alkoholu i członków
ich rodzin”

8 900,00

960,01

8 900,00

1

W ramach zadania w okresie od 11 stycznia 2021
r. do 15 grudnia 2021 r. zrealizowano 94 godziny
programu edukacyjnego dla osób uzależnionych.
Adresatami zadania było 40 mieszkańców Chełma,
u których występują problemy uzależnienia od
alkoholu.

40 uczniów
94 godz.

Stowarzyszenie
Ośrodek
Wspierania
Rodziny

Prowadzenie grupy
edukacyjno –
motywacyjnej dla
osób

8 600,00

789,00

8 600,00

0

W ramach zadania w okresie od 04.01.2021 r. do
15 grudnia 2021 r. przeprowadzono 94 godziny
grupowych zajęć edukacyjno motywacyjnych dla
osób współuzależnionych. Oddziaływaniami objęto

20 osób
94 godz.

- wzrost poziomu zadowolenia z życia,
- nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu na
swoich warunkach, np. zrywając toksyczne
znajomości i inwestując w siebie,
- uporanie się i rozstanie z dzieciństwem,
- dokonanie procesu separacji - indywidualizacji,
- rewidowanie i zmienienie oceny samego siebie.
W Programie uczestniczyło 35 osób.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Wysokość wkładu
własnego

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Nazwa
organizacji

Nazwa zadania

w Chełmie

współuzależnionych

Stowarzyszenie
Ośrodek
Wspierania
Rodziny
w Chełmie

Prowadzenie grupy
edukacyjno –
motywacyjnej dla
osób uzależnionych
od alkoholu
i wychodzących
z uzależnienia

8 540,00

829,00

8 540,00

0

W ramach zadania w okresie od 04 stycznia 2021
r. do 15 grudnia 2021 r. przeprowadzono 94
godziny grupowych zajęć edukacyjno
motywacyjnych dla osób uzależnionych od
alkoholu i wychodzących z uzależnienia.
Oddziaływaniami objęto 25 osób
z terenu Miasta Chełm.

25 osób
94 godziny

Stowarzyszenie
Ośrodek
Wspierania
Rodziny
w Chełmie

Punkt konsultacyjny

8 000,00

1025,00

8 000,00

0

Zadanie zrealizowano w okresie od 08 stycznia
2021 r. do 15 grudnia 2021 r. w ramach realizacji
zadania zostało przeprowadzone 54 godziny
konsultacji psychologicznych dla 35 osób i 58
godziny konsultacji prawnych dla 35 osób.

70 osób
112 godziny

Chełmskie
Stowarzyszenie
Klubu
Abstynenta
„ODNOWA”

Prowadzenie działań
edukacyjno –
motywacyjnych dla
osób
współuzależnionych

2 900,00

248,33

2 900,00

0

W ramach zadania w okresie od 01 czerwca 2021
r. do 15 grudnia 2021 r. przeprowadzono 24
godziny grupowych zajęć edukacyjno
motywacyjnych dla osób współuzależnionych.
Oddziaływaniami objęto 10 kobiet
z terenu Miasta Chełm.

10 osób
24 godziny

78 200,00

9 563,99

78 200,00

8

20 osób z terenu Miasta Chełm.

uzależnieniom
i patologiom społecznym

Lp.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

7

9

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

8

Razem:

374

Kolejne konkursy zostały ogłoszone w dniu 27 maja 2021 roku oraz w dniu 29 lipca
2021 roku. Organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację zadania
publicznego pn.: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez organizowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w zakresie
profilaktyki uzależnień. W ramach w/w konkursów złożonych zostało ogółem 14 ofert.
W wyniku oceny formalnej i merytorycznej odrzuconych zostało 8 ofert. Miasto Chełm
zawarło 6 umów na realizację zadań w w/w zakresie na ogólną kwotę 100 000,00 zł.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Konkursy ogłaszane były w ramach działania merytorycznego Departamentu Promocji,
Kultury i Sportu.
Udzielono dofinansowania realizacji 6 zadań publicznych w w/w zakresie w kwocie
100 000,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 17.
Tabela Nr 17 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne z zakresu Miejskiego Programu

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Miejski Klub
Sportowy Agros
Chełm

Kolorowy świat bez
uzależnień – Sport
Twoim przyjacielem

12 000,00

4 621,10

12 000,00

-

Zadanie realizowano na terenie Miasta Chełm
w obiektach sportowych MOSiR stadion miejski
i sala konferencyjna przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów
wg. zaplanowanego harmonogramu, prelekcje
z zajęć profilaktycznych odbywały się w sali
konferencyjnej ww. obiekcie zgodnie
z harmonogramem. Zajęcia ogólnorozwojowe
z lekkiej atletyki modelowały wśród uczestników
pozytywne normy i wartości jako alternatywy dla
alkoholu, narkotyków i papierosów poprzez
zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
szkolnej poprawiła się ich sprawność fizyczną
co wykazały przeprowadzone testy sprawności.
Zwiększyły możliwości wychowawcze poprzez
rozładowanie negatywnych emocji dzięki
konstruktywnemu wysiłkowi fizycznemu.
Zorganizowana forma zajęć pozalekcyjnych
(ustalony porządek i harmonogram zajęć) dał
uczestnikom zadania poczucie obowiązkowości,
systematyczności nie zostawiał miejsca na nudę,
pobudził do aktywnego uczestnictwa we wszystkich
formach relaksu tj: biegi, gry zespołowe, zajęcia
umysłowe jakimi niewątpliwie jest gra w szachy.
Dzieci i młodzież pozyskała wiedzę o szkodliwości
i skutkach spożywania różnych środków
psychoaktywnych. Nabyta wiedza o środkach
psychoaktywnych ukierunkuje uczestników zadania
na ich szkodliwość na przyszłe lata. W ramach
zadania zakupiono indywidualny sprzęt sportowy dla
zawodników oraz napoje izotoniczne. Materiały
promocyjne (ulotki) wykonano we własnym zakresie.
W okresie od 1 września do 15 grudnia 2021 roku
objętych szkoleniem było 45 zawodników
i zawodniczek w tym w sekcji lekkiej atletyki –
33 osoby, a w sekcji szachowej - 12 osób.

45
zawodników
88 godzin

3

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym

2

Klub Kyokushin
– Kan Karate Do
w Chełmie

Upowszechnianie
zdrowego stylu życia
wśród dzieci
i młodzieży poprzez
prowadzenie
pozalekcyjnych
zajęć karate
połączonych
z profilaktyką
uzależnień

3 000,00

1 500,00

3 000,00

-

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte zgodnie
z założeniami złożonymi w ofercie. Otrzymane
środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
wynagrodzenie instruktora i psychologa.
Zrealizowany został przez psychologa Panią Sylwię
Chomę program profilaktyczny skierowany do dzieci
i młodzieży ćwiczącej w klubie. 50 dzieci trenujących
w klubie podzielonych jest na dwie grupy
zaawansowania: początkującą (najmłodsze dzieci)
oraz średnio zaawansowaną (dzieci starsze).

50
uczestników
w dwóch
grupach

Organizacja
pozalekcyjnych
zajęć sportowo –
rekreacyjnych
z uwzględnieniem
profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych
w roku 2021

25 000,00

Miejski Klub
Sportowy
Cement - Gryf
Chełm

6 080,36

25 000,00

-

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Wysokość wkładu własnego

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

1

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2021 rok

Główna część zadania realizowana została
na terenie miasta Chełm w terminie od 01.07.2021 r.
do 15.12.2021 r. w obiekcie klubowym w Chełmie,
przy ul. Kąpieliskowej 30, na sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chełmie
oraz na hali MOSIR w Chełmie. Dzieci i młodzież
objęta programem realizowała zadanie uczestnicząc
w codziennych zajęciach treningowych oraz
w rozgrywanych zawodach na terenie województwa
i całego kraju. Zainteresowanie aktywnością
fizyczną dzieci i młodzieży objętej programem

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

10 godzin
w każdej
grupie

1000 osób
247 godzin
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

szkolenia sportowego oraz profilaktyki uzależnień
i promowania zdrowego trybu życia wpłynęła
na właściwe wykorzystywanie wolnego czasu oraz
podniesienie poziomu sportowego poprzez udział w
zajęciach sportowo-rekreacyjnych, zawodach
sportowych( poprawa kondycji, motoryki, osiąganie
lepszych wyników sportowych). Trenerzy, rodzice
i zawodnicy zdobyli wiedzę na temat przyczyn
sięgania młodzieży po substancje psychoaktywne,
rozpoznawania objawów używania tych substancji
oraz procedury postępowania w przypadku wykrycia
obecności w/w środków i uzyskania profesjonalnej
pomocy.
Chełmski Klub
Sportowy
Chełmianka

Organizacja
pozalekcyjnych
zadań sportowych z
uwzględnieniem
profilaktyki
uzależnień

41 000,00

6 356,89

41 000,00

-

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

4

Miejski Szkolny
Związek
Sportowy

6

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

5

Chełmskie
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury
Fizycznej

Otwarta szkoła dla
sportu –
organizowanie zajęć
sportowych
w różnych
dyscyplinach sportu
z uwzględnieniem
profilaktyki
w 2021 roku

9 000,00

Edukacja, integracja,
sport „Boisko
równych szans”

10 000,00

1 600,50

1 662,85

9 000,00

10 000,00

10

5

Przeprowadzone treningi, zajęcia szkoleniowe:
Juniorzy starsi i młodsi, młodzieżowcy – 116 godzin
zajęć treningowych, szkoleniowych (w okresie
od września do grudnia 2021 r.) Juniorzy starsi
i młodsi, młodzieżowcy – 8 godzin zajęć
profilaktycznych (październik – listopad 2021 r.).
Zajęcia treningowe były prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców Tomasz
Złomańczuk, Andrzej Krawiec, T. Dziubiński –
wszyscy z uprawnieniami trenerskimi – licencją
UEFA A. Zajęcia z pedagogiem również
przeprowadziła Pani Z. Liszun – osoba
z kwalifikacjami pedagogicznymi, pedagog –
terapeuta. Zakupiono sprzęt sportowy: rękawice dla
bramkarza, piłki do gry, sprzęt do ćwiczeń
na treningach. W okresie sprawozdawczym klub
wynajmował boiska ze sztuczną nawierzchnią
na terenie województwa lubelskiego w: Lublinie,
boisko naturalne, korzystał z „Orlika” w Chełmie.
Zajęcia profilaktyczne odbywały się w sali
konferencyjnej pawilonu sportowego na Stadionie
Miejskim w Chełmie. Formy promocji zadania:
plakaty, media społecznościowe: Facebook, strona
internetowa www.chelmianka.pl, kanał TV
Chełmianka na serwisie Youtube (transmisje
na żywo z meczów i relacje), klubowy kalendarz,
prasa o zasięgu lokalnym i wojewódzkim, portale
internetowe związane z trzecioligową piłką nożną.
W zajęciach uczestniczyło 58 uczniów. Zajęcia
odbywały się w godzinnych cyklach w okresie od 09
września do 15 grudnia 2021 r. Zorganizowano
szkolenie w nowej dyscypliny sportu jaką
wprowadziliśmy do szkół jest to Unihokej. Zajęcia
cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.
Ogółem w zajęciach wzięło udział 15 dziewcząt.
Efekt szkolenia to miejsca medalowe w finałach
wojewódzkich. Prowadzono również szkolenie z
zakresu piłki nożnej dla szkół podstawowych.
Szkolenie prowadził trener razy w tygodniu po 1
godz. dla 18 chłopców. Zajęcia z koszykówki
prowadzone były w dwóch szkołach w I LO dla 15
dziewcząt i ZSEiT dla 10 chłopców. Zajęcia
prowadzili trenerzy z uprawnieniami
do odpowiednich dyscyplin sportowych. Zajęcia
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
młodzieży. Zakupiono niezbędny sprzęt sportowy
potrzebny do przeprowadzenia zajęć między innymi
komplety strojów sportowych. Zakupiono materiały
promocyjne, które otrzymali wszyscy uczestnicy
zajęć /przepisy i foldery/. Doposażono też apteczkę
w niezbędne materiały. Przeprowadzono szkolenie
z zakresu profilaktyki. 18 godzin rozdysponowano
na cztery grupy szkoleniowe: unihokeja i piłki nożnej
i koszykówki. Tematyka: umiejętności społecznie
niezbędne w kontaktach międzyludzkich, alkohol
oszukuje, nie daj się „wypalić” czyli prawdy i mity
o dopalaczach, profilaktyka HIF i AIDS, narkotyki
i co dalej. Moderator indywidualnie umawiał się
z poszczególnymi grupami w/g własnego
harmonogramu.
Sportowe zajęcia pozalekcyjne w różnych
dyscyplinach z uwzględnieniem profilaktyki,
organizowane były dla dzieci i młodzieży
z chełmskich szkół, na otwartych i zamkniętych
obiektach sportowych. Szczególną uwagę
zwróciliśmy na udział dzieci mających trudności
z akceptacją środowiska, w którym żyją.
W omawianym okresie w każdy wtorek, czwartek

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

30 osób
(juniorzy
starsi,
młodsi – 23
osoby,
młodzieżowcy – 7
osób)
116 godzin
zajęć
treningowych
8 godzin
zajęć
profilaktycznych

58
uczestników
53 godziny

75 osób
130 godzin
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Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Wysokość wkładu własnego

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji w zł

Obszar współpracy

Nazwa
organizacji

i piątek oraz sobotę i niedzielę organizowane były
2 godzinne (zegarowe) zajęcia rekreacyjno sportowe w różnych dyscyplinach, między innymi
gry zespołowe i indywidualne, Speed ball i Nordic
Walking, gry w szachy czy zajęcia treningowe
w doskonaleniu umiejętności pływania, nauka
i doskonalenie gry w tenisa ziemnego. Uczestnikami
sportowych zajęć pozalekcyjnych w różnych
dyscyplinach z uwzględnieniem profilaktyki,
organizowanych w okresie 13 września – 15 grudnia
2021r. były dzieci klas I – VII (7 – 13 lat) chełmskich
szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich.
W sportowych zajęciach: gry zespołowe - mini piłka
siatkowa uczestniczyło 15 dzieci, szachowych
uczestniczyło 15 dzieci, tenisa ziemnego
uczestniczyło 15 dzieci, Nordic Walking, speed-ball
uczestniczyło ponad 15 dzieci, nauki pływania
uczestniczyło około 15 dzieci.

społecznym

Lp.

Razem:

100 000,00

21 821,70

100 000,00

15

1258

W dniu 21 czerwca 2021 r. ogłoszono kolejny konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie zdrowia publicznego w 2021 roku określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2021 rok.
Organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację

zadań publicznych

w zakresie:
-

upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze
rodziców

i

wychowawców

sprzyjające

kształtowaniu

postaw

i

zachowań

prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów rekomendowanych,
-

realizacja programów profilaktycznych adresowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz innych osób w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu
przez dzieci i młodzież oraz problemów alkoholowych wśród dorosłych,

-

edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez organizowanie lokalnych
imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od nałogów.
Na konkurs złożono 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania

konkursowego na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2021 roku
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chełmie na 2021 rok. Udzielono dofinansowania/finansowania na realizację 1 zadania
w w/w zakresie w kwocie 6 000,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań zawiera
Tabela Nr 18.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Razem:

2 300,00

6 000,00

0

6 000,00

2 300,00

6 000,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

6 000,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Trzeźwościowe
Forum Integracji
Rodzinnej – XXI lecie
działalności
Stowarzyszenia
Ośrodek Wspierania
Rodziny

Wysokość wkładu własnego

Stowarzyszenie
Ośrodek
Wspierania
Rodziny
w Chełmie

Nazwa zadania

Kwota udzielonej
dotacji w zł

1

Nazwa
organizacji

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 18 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne z zakresu Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2021 rok

Zadanie realizowane było w okresie od 20 sierpnia
2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Realizacja zadania
Trzeźwościowe Forum Integracji Rodzinnej – XXI
lecie działalności Stowarzyszenia Ośrodek
Wspierania Rodziny umożliwiła zwiększenie
poziomu świadomości dotyczącej własnych
problemów oraz możliwości ich rozwiązywania,
wzrost motywacji własnego trzeźwienia i działania
na rzecz innych osób i rodzin potrzebujących
pomocy, wzmocnienie przynależności do
społeczności Stowarzyszenia. W działaniach
wzięło udział 110 osób m. in. przedstawiciele
Urzędu Miasta Chełm, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, Towarzystwa Pomocy Św. Alberta,
Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich
Przyjaciół Zbyszko, Spółdzielni Socjalnej Ambrozja,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Krokus
z Rejowca.

110 osób
15 godzin

110

16.3. Zadania z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025
W dniu 07 września 2021 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił konkurs ofert na
realizację zdań w zakresie zdrowia publicznego w 2021 roku określonych w Programie
Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025, który
obejmował zadania:
– upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych w tym
wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, prowadzenie kampanii
społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania,
– realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych
oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów
profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej,
– realizacja szkoleń, spotkań, konferencji dla przedstawicieli instytucji i organizacji
działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia, których celem będzie rozwój
wiedzy oraz bieżąca wymiana doświadczeń,
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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– realizacja projektów służących rozwojowi form pomocy i oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
– prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży w celu profilaktyki zachowań autoagresywnych,
suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych
zaburzeń,
– opracowanie przewodnika informującego dostępnych formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie miasta Chełm.
Na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty. W toku oceny formalnej złożone oferty
przeszły do etapu oceny merytorycznej, w wyniku której zawarto 1 umowę na realizację
zadania w kwocie 7 000,00 zł. Szczegółowy opis realizowanego zadania zawiera poniższa
Tabela.

Tabela Nr 19 – Opis realizowanych zadań z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego

Opracowanie
przewodnika
o dostępnych
formach opieki
zdrowotnej,
pomocy
społecznej
i aktywizacji
zawodowej dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi
w mieście Chełm

7 000,00

0

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

0,00

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

7 000,00

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

Stowarzyszenie
Integracji
Rodzin
,,Przystań”
w Chełmie
Ochrona i promocja zdrowia

1

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025

Zadanie było realizowane w okresie od
15 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
W ramach zadania opracowano treści
informacyjne: „Przewodnika o dostępnych formach
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w mieście Chełm” oraz szatę graficzną. Treści
merytoryczne Przewodnika konsultowano
z konsultantem wojewódzkim do spraw psychiatrii.
Opracowano wersję elektroniczną przewodnika
oraz wydrukowano i rozdysponowano 2000
egzemplarzy.
Adresatami zadania było ok. 3000 mieszkańców
Miasta Chełma, którzy dzięki opracowaniu
i dystrybucji Przewodnika mają możliwość
zapoznania się z różnych dostępnymi formami
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w mieście Chełm.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

wydruk
i dystrybucja
2000 szt.
przewodnika
35 godz.
opracowania
treści
przewodnika
5 godz.
opracowania
szaty graficznej
przewodnika
10 godz.
konsultacji
treści
merytorycznych
5 godz.
opracowania
wersji
elektronicznej
i wydruk
10 godz.
dystrybucji
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przewodnika
8 godz.
koordynacji
zadania
Razem:

7 000,00

0,00

7 000,00

0

16.4. Zadania z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia
w Mieście Chełm na lata 2021 – 2023
W dniu 12 maja 2021 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił konkurs ofert na realizację zdań
w zakresie zdrowia publicznego w 2021 roku określonych w Programie Promocji
i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021 – 2023, który obejmował następujące
zadania:
–

profilaktyka chorób społecznych i cywilizacyjnych (w tym chorób układu krążenia,
cukrzycy, nowotworów) ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 r.ż. oraz
osób niepełnosprawnych,

–

realizacja plenerowej akcji zdrowotnej – Sierpień ze zdrowiem 2021,

–

realizacja różnych form pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, w tym
wsparcie opieki hospicyjnej,

–

edukacja zdrowotna osób starszych, w szczególności w zakresie profilaktyki
urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków polipragmazji
(przyjmowania większej ilości leków w jednym czasie),

–

edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych
z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami,

–

profilaktyka wad postawy u dzieci,

–

kształtowanie i utrzymanie prawidłowych wzorców odżywiania i aktywności
fizycznej w środowiskach nauki, pracy, służby i wypoczynku,

–

promowanie prozdrowotnych zachowań społecznych, w tym krwiodawstwa.
Na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 ofert. Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert pod

względem formalnym i merytorycznym. W wyniku oceny merytorycznej zawarto 6 umów z
organizacjami pozarządowymi. Na realizację zadań w w/w zakresie przeznaczono kwotę
65 000,00 zł. Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych oraz opis realizowanych
zadań zawiera Tabela Nr 20.
Tabela Nr 20 – Zestawienie organizacji realizujących zadania publiczne w 2021 roku z zakresu Programu
Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021-2023

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Ochrona i promocja zdrowia

3

Ochrona i promocja zdrowia

4

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Dzieci
,,O uśmiech
dziecka”
w Chełmie

Żyj zdrowo – różne
formy aktywności
fizycznej dla dzieci
i młodzieży

6 000,00

671,50

6 000,00

1

Zadanie było realizowane w okresie od 23 sierpnia
2021 r. do 15 grudnia 2021 r. W ramach zadania
przeprowadzono:
- 42 spotkania po 45 min. zajęć z aktywności
ruchowej
- warsztaty na temat zdrowego odżywiania w ilości
6 godz.
Zajęcia aktywności ruchowej obejmowały:
- gry i zabawy ruchowe; bieżne, rzutne, skoczne,
-zabawy z elementem ćwiczeń korekcyjnych,
- wycieczki.
W zadaniu uczestniczyła 30 osobowa grupa dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim i umiarkowanym z ZW i PPP Nr 1 w Chełmie
oraz ZSP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chełmie.

30 osób

Stowarzyszenie
Integracji
Rodzin
,,Przystań”
w Chełmie

Krótkoterminowy
program
specjalistyczny
opieki
psychologicznej,
fizjoterapeutycznej
oraz domowej dla
osób z chorobą
nowotworową
i osób w stanach
terminalnych oraz
członków ich
rodzin

15 000,00

1 808,22

15 000,00

2

W ramach zadania w okresie od 15 lipca 2021 r. do
15 grudnia 2021 r. przeprowadzono następujące
działania:
1) wsparcie psychologiczne,
2) zajęcia fizjoterapeutyczne,
3) opieka domowa w miejscu zamieszkania,
4) promocja zadania oraz nadzór uczestników.
Odbiorcami zadania były osoby starsze zarówno
kobiety jak i mężczyźni w następującej liczbie:
1) 10 osób objętych zostało opieką domową
w miejscu zamieszkania,
2) 10 osób uczestniczyło w zajęciach
fizjoterapeutycznych,
3) 35 osób zostało objętych wsparciem
psychologicznym.
Liczba zrealizowanych godzin wynosiła:
1) wsparcie psychologiczne – 80 godz.,
2) zajęcia fizjoterapeutyczne – 80 godz.,
3) opieka domowa w miejscu zamieszkania – 250
godz,
4) rekrutacja i promocja zadania – 8 godz.

55 osób
418 godz.

Stowarzyszenie
Integracji
Rodzin
,,Przystań”
w Chełmie

Krótkoterminowy
program edukacji
zdrowotnej osób
starszych
w zakresie
profilaktyki
zdrowia oraz
zdrowego trybu
życia

8 000,00

1 078,88

8 000,00

2

W ramach zadania w okresie od 15 lipca 2021 r. do
15 grudnia 2021 r. objęto krótkoterminowym
programem edukacji zdrowotnej 20 osób.
W realizację zdania bezpośrednio zaangażowane
były 3 osoby.
Liczba zrealizowanych działań:
1) 8 godzin – promocja i rekrutacja zadania,
2)81 godzin – prowadzenie oddziaływań
profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia
osób starszych przez opiekuna osób starszych,
3)44 godzin – prowadzenie edukacji zdrowotnej
osób starszych przez osoby posiadające
doświadczenie w pracy.

20 osób
133 godz.

Stowarzyszenie
Hospicjum
Domowe
im. Ks. Kan.
Kazimierza
Malinowskiego
w Chełmie

Godność
w chorobie

15 000,00

2 306,75

15 000,00

1

Zadanie realizowane było w okresie od 02 stycznia
2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Zadaniem objęto 100
osób. Przeprowadzono 237 godzin pomocy
psychologicznej oraz pomocy fizjoterapeuty
w domach chorych.

237 godz.
100 osób

Nazwa zadania

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Nazwa
organizacji

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Ochrona i promocja zdrowia

2

Wysokość wkładu własnego

Ochrona i promocja zdrowia

1

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.
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Ochrona i promocja zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia

6

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych przy realizacji
zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Nazwa zadania

Wysokość wkładu własnego

5

Nazwa
organizacji

Kwota udzielonej
dotacji w zł

Obszar współpracy

Lp.

Chełmskie
Towarzystwo
Krzewienie
Kultury
Fizycznej

Gimnastyka
korekcyjna
dla dzieci

15 000,00

12 800,00

15 000,00

0

W ramach zadania w okresie od 15 lutego 2021 r.
do 15 grudnia 2021 r. prowadzono zajęcia
korekcyjne dla dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkoli
Miejskich nr 2, 5, 6, 8, 10,11,12, 13, 14, 15. We
wrześniu 2021 r. lekarze ortopedzi przebadali 281
dzieci 5 letnich i od października zajęcia
kontynuowało 237 dzieci. W każdym roku
w gimnastyce korekcyjnej uczestniczy ponad 300
dzieci skupionych w 24-26 grupach 8-12
osobowych. W czasie trwania zadania
przeprowadzono 1088 godziny zajęć.

Chełmskie
Towarzystwo
Krzewienie
Kultury
Fizycznej

Ruch – zapobiegaleczy - rehabilituje

6 000,00

1 852,00

6 000,00

0

W ramach zadania w okresie od 01 czerwca 2021 r.
do 15 grudnia 2021 r. prowadzone były zajęcia
gimnastyki w wodzie (36 godz.), ćwiczenia
koncentrująco – relaksujące (56 godz.).
Zadaniem objęte były 60 osób (w wieku 50+ oraz
osoby niepełnosprawne) podzielonych na dwie
grupy w czasie zajęć na pływalni i 4 grupy w czasie
zajęć koncentrująco – relaksujących.
Łącznie zostało zrealizowanych 92 godziny zajęć.

65 000,00

20 517,35

65 000,00

6

Razem:

1088 godz.

60 osób
92 godz.

265

ROZDZIAŁ III
ZADANIA ZLECONE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Prezydent Miasta
Chełm może zlecić organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 w/w ustawy realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,
spełniającego łącznie dwa warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego na przekracza
10.000,00 zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok
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Łączna kwota środków finansowych przekazana przez organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego w danym roku tej samej organizacji pozarządowej lub temu
samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie może przekroczyć
20.000,00 zł.
W 2021 roku w oparciu o art. 19a w/w ustawy zostały złożone dwie oferty na realizację
zadań publicznych na łączną kwotę 16 000,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań
zawiera Tabela Nr 21.

Liczba wolontariuszy zaangażowanych
przy realizacji zadania

Towarzystwo
Muzyczne
w Chełmie

Uroczysty
koncert
upamiętniający
pierwszą
rocznicę śmierci
Idy Haendel

6 000,00

2 169,00

5 500,00

-

W dniu 30 czerwca 2021 r., zorganizowany został
w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Chełmie koncert upamiętniający
pierwszą rocznicę śmierci Idy Haendel. Koncert
zapoczątkowały filmowe wspomnienia o Idzie
Haendel w relacjach Tadeusza Strugały,
Krzysztofa Jakowicza, skrzypaczki Lyrit Milogram.
Utwory koncertowe wykonali młodzi muzycy
Celina Kotz (skrzypce) i Marcin Sikorski
(fortepian). Na potrzeby wydarzenia wykonano
foldery promocyjne w wersji polsko - angielskiej,
dostępne dla uczestników imprezy. Podczas
wydarzenia promowano miasto Chełm, jego
historię i zabytki.

ok. 150 osób
200 egz.
folderów

Stowarzyszenie
WeRwA
w Chełmie

Elektrośmieci
usuwamy,
Chełm
zadrzewiamy!

10,000,00

0

10,000,00

-

Zadanie realizowane było w dniach od 6-15
października 2021 r. Składało się ono z trzech
różnorodnych działań, które były skierowane do
wszystkich mieszkańców miasta. Podjęte
działania były ukierunkowane na pozbycie się
elektroodpadów oraz zwiększenie ilości
zasadzonych drzew w mieście.

Zakupiono
10000
sadzonek
drzew, które
zostały
rozdane
uczestnikom

16 000,00

2 169,00

15 500,00

0

Razem:

Nazwa zadania

Efekty liczbowe
– ilość uczestników

Nazwa
organizacji

Krótka charakterystyka
realizowanego zadania

Kwota wykorzystanej
dotacji w zł

Ekologia i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2.

Wysokość wkładu własnego

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

1

Kwota udzielonej dotacji w zł

Lp.

Obszar współpracy

Tabela Nr 21 – Opis realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

100150

ROZDZIAŁ IV
KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2021 ROKU
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Kontrole realizacji zadań publicznych Miasta Chełm prowadzone były w oparciu
o Zarządzenie Nr 10/19 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
wprowadzenia ogólnych zasad organizacji kontroli wykonywanej przez pracowników
Urzędu

Miasta

Chełm

oraz

szczegółowej

procedury

przeprowadzania

kontroli

w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm i jednostkach organizacyjnych
Miasta Chełm.
W 2021 roku Miasto Chełm zawarło 86 umów. Upoważnieni pracownicy Urzędu
Miasta Chełm przeprowadzili ogółem 51 kontroli realizacji zadań publicznych w tym:
1)

33 kontrole w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie:

•

w

zakresie

działania

merytorycznego

Departamentu

Spraw

Obywatelskich

- 8 umów, 9 kontroli,
•

w zakresie działania merytorycznego Departamentu Promocji, Kultury i Sportu - 49
umów, 20 kontroli,

•

w zakresie działania merytorycznego Departamentu Oświaty – 3 umowy, 3 kontrole,

•

w zakresie działania merytorycznego Departamentu Komunalnego – 1 umowa,
1 kontrola.

2)

18 kontroli w oparciu o z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym:

•

w

zakresie

działania

merytorycznego

Departamentu

Spraw

Obywatelskich

- 19 umów, 18 kontroli,
•

w zakresie działania merytorycznego Departamentu Promocji, Kultury i Sportu - 6
umów, 0 kontroli.
Nie wszystkie zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym w 2021 roku

w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zostały poddane kontroli. Zgodnie z zawartymi umowami kontrola
realizacji zadania może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po realizacji
w okresie 5 lat. Natomiast kontrole prowadzone w 2021 roku w zależności od charakteru
zleconego zadania prowadzane były zarówno w siedzibie organizacji jak i w miejscu
realizacji zadania publicznego. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż nie
wszystkie dotacje zostały w 100 % wykorzystane. Część organizacji nie wykorzystało
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w 100 % przekazanych dotacji, co doprowadziło do zmniejszenia rzeczywistych
w stosunku do planowanych kosztów całkowitych realizacji zadania publicznego, a tym
samym do niezachowania udziału procentowego kwoty dotacji w kosztach całkowitych
realizacji zadania publicznego określonego w zawartych umowach. Stąd też część
z udzielonych dotacji w 2021 roku podlegała zwrotowi do Urzędu Miasta Chełm.

ROZDZIAŁ V
ZESTAWIENIE
PRZYZNANYCH
POZARZĄDOWYM W 2021 ROKU

DOTACJI

ORGANIZACJOM

Tabela Nr 22 zawiera zestawienie danych dotyczących realizacji zadań publicznych
w ramach otwartych konkursów ofert zlecanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Tabela nr 22.
Lp.

Departament

Liczba
ogłoszony
ch
konkursów

Liczba
złożonych
ofert/
Liczba
odrzuconych
ofert

Liczba rezygnacji
z podpisania umów/

Kwota przekazana
na realizację zadań (zł)

Kwota
wykorzystanych
dotacji (zł)

Kwota wkładu
własnego (zł)

Liczba
wolontariuszy
zaangażowanych
przy realizacji
zadania

549 210,00

450 685,00

3167,12

6

1 546 000,00

1 542 907,00

401 521,02

239

32 000,00

31 986,95

23 755,45

4

2 127 210,00

2 025 578,95

428 443,59

249

Liczba zawartych
umów/
Liczba umów
rozwiązanych

1

Spraw
Obywatelskich

8

15/7

0/
8/
0

2

Promocji
Kultury
i Sportu

5

67/16

3/
48/
0

3

Oświaty

1

4/1

0/
3/
0

Ogółem:

14

86/24

0/
3/
59

Organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne zlecane przez Miasto
Chełm zarówno w formie wsparcia jaki i powierzenia ich realizacji. Realizując zlecone
zadania publiczne w formie wsparcia organizacje pozarządowe były zobowiązane
wykazać się finansowym wkładem własnym na poziomie minimum 5 - 10% w zależności
od ogłaszanego konkursu. W przypadku zadań zlecanych w formie powierzenia realizacja
tych zadań w 100% finansowana była z budżetu Miasta Chełm.
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Tabela Nr 23 zawiera dane dotyczące zlecanych zadań publicznych w roku 2021
w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zadania w oparciu o powyższą procedurę zlecane były w ramach
działania merytorycznego Departamentu Promocji Kultury i Sportu oraz Departamentu
Komunalnego.
Tabela nr 23
Lp.

Departament

Liczba złożonych
ofert

Liczba zawartych
umów

Kwota przekazana
na realizację zadań (zł)

Kwota
wykorzystanych
dotacji (zł)

1

Promocji Kultury
i Sportu

1

1

6 000,00

5 500,00

2

Komunalny

1

1

10 000,00

10 000,00

2

2

16 000,00

15 500,00

Ogółem:

Tabela Nr 24 zawiera zestawienie danych dotyczących konkursów ofert ogłoszonych
w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Zgodnie z powyższą
procedurą zlecane były zadania z zakresu zdrowia publicznego, określone w:
•

Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chełmie na 2021 rok,

•

Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2021,

•

Programie Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021 – 2023,

•

Programie Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata
2021 - 2025.

Tabela nr 24
Lp.

Departament

Liczba
ogłoszonych
konkursów

Liczba
złożonych
ofert/
Liczba
odrzuconych
ofert

Liczba
rezygnacji z
podpisania
umów/
Liczba
zawartych
umów/
Liczba umów
rozwiązanych

Kwota przekazana
na realizację zadań (zł)

Kwota wykorzystanych
dotacji (zł)

Kwota wkładu
własnego (zł)

Liczba
wolontariuszy
zaangażowanych
przy realizacji
zadania

1

Spraw
Obywatelskich

4

31/12

0/
19/
0

183 200,00

183 200,00

37 383,27

21

2

Promocji
Kultury
i Sportu

2

14/8

0/
6/
0

100 000,00

100 000,00

21 821,70

15

6

45/
20

0/
25/
0

283 200,00

283 200,00

59 204,97

36

Ogółem:
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ROZDZIAŁ VI
ANALIZA PRZYZNANYCH DOTACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
W LATACH 2019 -2021
Dane zestawione w powyższym rozdziale dotyczą współpracy finansowej Miasta
Chełm z organizacjami pozarządowymi w latach 2019 – 2021 w ramach otwartych
konkursów ofert, w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz
w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
W 2021 roku w Urzędzie Miasta Chełm procedurę zlecania zadań publicznych w niżej
wymienionych obszarach realizowały następujące Departamenty merytoryczne:
–

zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu – Departament
Spraw Obywatelskich,
– zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowe, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym – Departament Promocji Kultury
i Sportu,

–

zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży – Departament Oświaty,

–

zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego – Departament Komunalny,

Wykres Nr 1
Liczba ogłaszanych konkursów ofert w latach 2019 - 2021

20

16

20

2019
2020
2021

Źródło: Dane własne Urząd Miasta Chełm
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Powyższy wykres zawiera dane dotyczące liczby ogłaszanych konkursów ofert
w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Z danych w nim zawartych wynika, iż najmniej
w badanym okresie ogłoszono otwartych konkursów ofert w 2019 roku. Liczba
ogłaszanych konkursów ofert w latach 2020-2021 jest na tym samym poziomie.
Wykres Nr 2
Liczba złożonych ofert na realizację zadań publicznych w latach 2019 - 2021

176
138

133

2019
2020
2021

Źródło: Dane własne Urząd Miasta Chełm

Powyższy wykres zawiera dane dotyczące liczby złożonych ofert na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, w oparciu o art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym. Z danych w nim zawartych wynika, iż w badanym okresie liczba składanych
ofert w roku 2019 i 2021 była na podobnym poziomie. Liczba złożonych ofert w roku 2020
była najwyższa. Na mniejszą liczbę składanych ofert w roku 2021 w stosunku do roku
2020 mogła mieć wpływ sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego kraju wywołana
chorobą COVID – 19, jak również związane z tą sytuacją obostrzenia wprowadzane na
terenie Polski.
Wykres Nr 3
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Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadań publicznych
w latach 2019 -2021

2426410
1969047

1817006

2019

2020

2021

Źródło: Dane własne Urząd Miasta Chełm

Z danych zawartych w powyższym wykresie wynika, iż z roku na rok kwota dotacji
przekazywana organizacjom pozarządowym jest coraz wyższa. Najwyższą kwotę dotacji
przekazano organizacjom pozarządowym w 2021 roku. Kwota ta była o 74,88 % wyższa
niż w roku 2019 oraz o 81,16 % wyższa niż w roku 2020.
Wykres Nr 4

Liczba zawartych umów w latach 2019 -2021
116

102

2019

86

2020

2021

Źródło: Dane własne Urząd Miasta Chełm

Powyższy wykres zawiera informacje dotyczące liczby zawartych umów na realizację
zadań publicznych w formie wsparcia lub powierzenia ich realizacji w latach 2019-2021.
Z danych tych wynika, iż w badanym okresie najmniejszą liczbę umów Miasto Chełm
zawarło z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Natomiast na realizację w/w umów
przekazano organizacjom pozarządowym najwyższą kwotę dotacji.
Wykres Nr 5
Wysokość niewykorzystanych dotacji ogółem w latach 2019 - 2021

71714,92

2019

91317,2

2020

102131,05

2021

Źródło: Dane własne Urząd Miasta Chełm
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Z danych zawartych w powyższym wykresie wynika, iż najwyższa kwota dotacji nie
została wykorzystana przez organizacje pozarządowe w 2021 roku, zaś najmniejsza w
2019 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w badanym okresie, wynika głównie ze
sposobu naliczania poszczególnych transz kwot dotacji na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej w ramach działania merytorycznego Departamentu Spraw
Obywatelskich. W 2021 roku na realizacje zadań w zakresie pomocy społecznej została
przyznana dotacja w kwocie 346 750,00 zł. Dotacja ta nie została wykorzystana w 100%
przez stowarzyszenia ze względu na mniejszą od planowanej w ofercie liczbę osób
bezdomnych przebywających w schroniskach. Stowarzyszenia wykorzystały ogółem z
przyznanych dotacji kwotę 248 225,00 zł. Kwota niewykorzystana na ten cel tj. 98 525,00
zł stanowi 96,46% kwoty ogółem niewykorzystanych dotacji przez wszystkie organizacje w
roku 2021.

ROZDZIAŁ VII
WSPÓŁPRACA MIASTA CHEŁM Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W FORMIE POZAFINANSOWEJ
W ramach współpracy pozafinansowej na stronie internetowej Urzędu Miasta
Chełm www.chelm.pl, przyjazne strony: ,,Sprawy Społeczne”, zamieszczane były
informacje dla organizacji pozarządowych, między innymi o planowanych spotkaniach,
ogłaszanych konkursach ofert.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na udostępnione adresy mailowe
organizacji pozarządowych przesyłane były informacje dotyczące między innymi:
– konkursów ogłaszanych przez Miasto Chełm oraz ich rozstrzygnięć,
– spotkań organizowanych przez Miasto Chełm, których adresatami były organizacje
pozarządowe,
– konsultacji aktów prawa miejscowego,
– akcji oraz innych imprez organizowanych przez podmioty Programu.
W 2021 roku organizacje pozarządowe uczestniczyły w konsultacjach Programu
współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Konsultacje przeprowadzone
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były zgodnie z Uchwałą Nr LVI/503/10 Rady Miasta Chełm z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Chełm lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji. Informacja o rozpoczęciu
konsultacji

w

sprawie

,,Programu

współpracy

Miasta

Chełm

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022 rok” wraz z linkiem do formularza ankiety dotyczącej propozycji do Programu
współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok w dniu
09.08.2021 r. oraz 20.08.2021 r. została:
1)

zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w zakładce: ,,Sprawy Społeczne”- organizacje pozarządowe,

2)

przesłana drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych na 138 dostępnych
adresów mailowych, ujętych w bazie organizacji pozarządowych

3)

zamieszczona na serwisie społecznościowym facebook Miasta Chełm oraz
facebook Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.
W 2021 roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć

w konsultacjach przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiety w formie elektronicznej.
Do dnia 03 września 2021 r. do Urzędu Miasta Chełm wpłynęło dziewiętnaście
wypełnionych formularzy ankiet konsultacyjnych.
Propozycje zadań publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszane w ankietach
konsultacyjnych przez respondentów do realizacji w roku 2022 były kontynuacją działań
realizowanych w latach ubiegłych. Zgłoszone do realizacji w 2022 roku działania wpisują
się w cel/działania zadań priorytetowych zawartych w Projekcie Programu.
W

dniu

16

września

2021

r.

zorganizowano

spotkanie

konsultacyjne

projektu ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
Zaproszenie na w/w spotkanie wraz z przedmiotowym dokumentem zostało w dniu
07 września 2021 r.:
1)

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm www.chelm.pl oraz
w zakładce: ,,Sprawy Społeczne”- Aktualności,

2)

przesłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych na 137 dostępnych
adresów mailowych ujętych w bazie organizacji pozarządowych.
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W w/w spotkaniu uczestniczyło 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Podczas spotkania przedstawiono propozycje zadań priorytetowych do Programu
zgłoszonych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i departamenty merytoryczne
oraz dokonano analizy złożonych ankiet konsultacyjnych. Uczestniczący w spotkaniu
przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do przedmiotowego
dokumentu. Zgłoszone przez organizacje pozarządowe propozycje dotyczyły rozszerzenia
w miarę możliwości budżetowych zakresu realizacji zadań w zakresie organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży o realizację działań w okresie zimowym. Prośba
organizacji dotyczyła również zwiększenia środków finansowych przeznaczonych
w budżecie Miasta Chełm na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe.
Projekt Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 rok został
w dniu 23 września 2021 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Chełm.
W dniu 09 marca 2021 r. Prezydent Miasta Chełm ogłosił konkurs o przyznanie
Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się
w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2020 roku. Informacja o konkursie została
zamieszczona na:
– stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – www.chelm.pl,
– stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – przyjazne strony: Sprawy Społeczne,
– w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umchelm.bip.lubelskie.pl – ogłoszenia
zwykłe,
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm oraz podana do wiadomości lokalnym
mediom.
Na konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie. Zgłoszenie dotyczyło Fundacji Made In
Chełm, Pl. Łuczkowskiego 9, 22-100 Chełm. W związku, iż złożony wniosek nie uzyskał
rekomendacji

Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1042/21 Prezydenta

Miasta Chełm z dnia 22 kwietnia 2021 r. w/w konkurs nie został rozstrzygnięty.
W dniu 27 maja 2021 r. po raz kolejny Prezydent Miasta Chełm ogłosił konkurs
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej
wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2020 roku. Na konkurs
wpłynęło 5 formularzy zgłoszeniowych. Trzy z pięciu formularzy nie spełniały wymagań
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formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz regulaminie konkursu. Komisja
Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 1114/21 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10
czerwca 2021 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu po dokonaniu oceny merytorycznej
złożonych formularzy kierując się kryteriami zawartymi w Regulaminie
zaproponowała

Nagrodę

Główną

dla

Stowarzyszenia

Motocyklistów

Konkursu
Chełmskich

Niedźwiedzie Wschodu, ul. Hrubieszowska 84, 22-100 Chełm. Głównym celem działania
Stowarzyszenia jest promocja bezpiecznej jazdy motocyklistów oraz zbiórka krwi.
Stowarzyszenie od lat organizuje w Chełmie Moto Piknik, akcję promujące zachęcającą do
oddawania i zbiórki krwi w punkcie krwiodawstwa. Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia jest
organizacja imprezy ,,Moto Mikołaje”, podczas której motocykliści przekazują prezenty
dzieciom przebywającym w szpitalu jak również w domu dziecka. Wręczenie Nagrody
odbyło się podczas ,,Chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych”. Laureat otrzymał
nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego.
W roku 2021 Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm ogłosiła
konkurs o przyznanie tytułu ,,Społecznik Roku” na terenie Miasta Chełm. Celem konkursu
było nagrodzenie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach
pozarządowych,

grupach

nieformalnych

przy

organizacjach

pozarządowych

oraz

placówkach samorządu lokalnego działających we wszystkich sferach życia społecznego.
Na przedmiotowy konkurs wpłynęło trzy zgłoszenia. Kapituła Konkursu ,,Społecznik Roku”
na terenie Miasta Chełm jednogłośnie przyznała tytuł ,,Społecznik Roku” na terenie miasta
Chełm dla Pana Daniela Dworczyńskiego. Laureat Nagrody otrzymał statuetkę oraz
nagrodę rzeczową. Wręczenie nagrody odbyło się podczas ,,Chełmskiego Dnia
Organizacji

Pozarządowych”.

Wręczenie

nagrody

dokonała

Pani

Edyta

Muda

Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.
W dniu 19 października 2021 r. Miasto Chełm zorganizowało w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ul. Partyzantów 40, imprezę promującą
organizacje pozarządowe pod nazwą: ,,Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”.
Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych po raz pierwszy zorganizowany został w innej
formule. W 2021 roku impreza była zorganizowana w formie forum/konferencji a nie jak
dotychczas w formie pikniku, co zostało bardzo pozytywniej ocenione przez organizacje
pozarządowe biorące udział w w/w wydarzeniu. W imprezie udział wzięło 46
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas ,,Chełmskiego Dnia Organizacji
Pozarządowych” nastąpiło wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji
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pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2020 roku
oraz Nagrody dla Laurenta Konkursu o przyznanie tytułu ,,Społecznik Roku” na terenie
Miasta Chełm. W czasie wydarzenia wyróżnione również zostały chełmskie organizacje
pozarządowe,

które

aktywnie

współpracują

z

Miastem

Chełm,

uczestnicząc

w konsultacjach ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
W dniu 7 lutego 2020 r. Zarządzeniem Nr 539/20 Prezydenta Miasta Chełm została
powołana na trzyletnią kadencję Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.
W roku 2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną Rada Działalności Pożytku
Publicznego część decyzji w zakresie wydawania opinii dotyczących aktów prawa
miejscowego podejmowała zdalnie. W sumie w 2021 roku odbyło się czternaście
posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm. Tematem spotkań było
opiniowanie niżej wymienionych projektów uchwał:
– uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych
stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
– uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych,
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Chełm,
– uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2022 r.,
– uchwała w sprawie ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok”,
– uchwała Rady Miasta Chełm w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
– uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich
części w których wykonano remont,
– uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Chełm
w roku szkolnym 2021/2022,
– uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją,
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– uchwała

w

sprawie

określenia

wzoru

wniosku

o

przyznanie

dodatku

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
– uchwała w sprawie określenia trybu postępowania i zasad udzielania dotacji
celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
– uchwała zmieniająca w sprawie

utworzenia Żłobka Miejskiego ,,Chełmskie

Niedźwiadki” w Chełmie oraz nadania statutu,
– uchwała w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu ,,Słoneczko” w Chełmie,
– uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie i ustalenia
jego statutu,
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem
prowadzącym jest Miasto Chełm,
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat w Żłobkach dla którego
organem prowadzącym jest Miasto Chełm,
– uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Chełm na rok 2021,
– uchwała w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego na terenie miasta Chełm
w 2021 roku,
– uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych
nagród Prezydenta Miasta Chełm za osiągnięcie
artystycznej,

upowszechniania

i

w dziedzinie twórczości

ochrony kultury im.

Kazimierza Andrzeja

Jaworskiego,
– uchwała

w

sprawie

Wieloletniego

programu

współpracy

Miasta

Chełm

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2021 – 2023.
W ramach współpracy pozafinasowej również w 2021 roku udzielano wsparcia
organizacjom pozarządowym ubiegającym się o środki publiczne z innych źródeł. Wydano
rekomendacje w tym zakresie Stowarzyszeniu Integracji Rodzin ,,Przystań” w Chełmie,
Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, Towarzystwu Pomocy im. Św.
Brata Alberta Koło Chełmskie, które ubiegały się o dotacje w ramach konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Poza bezpośrednią współpracą Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi w 2021
roku współpracowały również jednostki podległe Miastu Chełm tj. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Chełmie, szkoły, oraz instytucje kultury.

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
W roku 2021 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
udzielało wsparcia pozafinansowego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego:
1)

Muzeum

jest

współwydawcą

„Rocznika

Chełmskiego”

wspólnie

ze

Stowarzyszeniem Rocznik Chełmski (wsparcie finansowe na podstawie umowy),
2)

Muzeum udostępniło sale wystawowe Nadbużańskiemu Towarzystwu Kulturowemu,
Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie, na zorganizowanie finału 32.
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „U progu kresów” - 19.06.2021 r,

3)

Muzeum dwukrotnie udostępniało sale wystawowe na spotkania Polskiego
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Chełmie - 19.09.2021 r.,
28.11.2021 r,

4)

Muzeum brało udział w organizacji Festiwalu Humoru Żydowskiego z Fundacją
Cztery Piętra, który odbył się 23.07.2021 r. na dziedzińcu Zespołu Szkół
Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Reformackiej w Chełmie. Muzeum
przekazało materiały na wystawę plenerową pt. „Śmiać się warto. Satyra
przedwojenna”,

5)

Muzeum współpracowało z Fundacją „Ku Przyszłości” i udzieliło wsparcia podczas
przygotowania wystawy pt. „Poletyłowie herby Trzywdar - dziedzice Wojsławic
1792-1930” w Krasnymstawie - sierpień 2021 r,

6)

Muzeum udzieliło pomocy Parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Chełmie
w przygotowaniu wydarzenia pod nazwą „Parafiada Rodzinna” - 12.09.2021,

7)

Współpraca ze Stowarzyszeniem Samorządowców Euroregionu Bug,

8)

Współpraca Działu Etnografii z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym w ramach
realizowanego przez nich projektu pn. „Słownik terminologiczny polskich strojów
ludowych”.

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
DATA

Nazwa przedsięwzięcia

Organizatorzy/

Rodzaj użyczenia
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(wystawa, konferencja,
spotkanie)

Nazwa
Stowarzyszenia

(sprzęt, bezpłatny
wynajem sali,
galerii)

9-10.06.2021 r.

projekcje filmowe
„Grand Off”

Fundacja Cinema Art

Nieodpłatny
wynajem sali

5.11.2021 r.

Wystawa malarstwa
„Piąte w piątek”

Stowarzyszenie
Twórcze „PASJA”

Nieodpłatny
wynajem galerii

26.09.2021 r.

Sympozjum „Mychajło
Hruszewski - postać,
działalność, związki
z Chełmem”

Towarzystwo
Ukraińskie Oddział
w Lublinie

Nieodpłatny
wynajem sali

Chełmski Dom Kultury
Wsparcie Chełmskiego Domu Kultury dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zostało znacząco ograniczone
z powodu epidemii Covid-19 i związanych z nią zakazów w organizacji wydarzeń.
Wydarzenia i formy wsparcia Chełmskiego Domu Kultury dla organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2021 roku to:
1)

17 stycznia: bezpłatne wynajęcie sali widowiskowej, sprzętu nagłośnieniowego
i realizacja w formule online koncertu Łukasza Jemioły pn. „Moja krew - Twoja siła” Stowarzyszenie „Tak Niewiele”,

2)

15 i 22 maja: realizacja nagłośnienia wraz z wynajem sprzętu na wydarzenie
o charakterze religijnym: „Uwielbienie” - Parafia pw. Najświętszej Marii Panny
w Chełmie,

3)

19 czerwca: Motokropla bezpłatny wynajem amfiteatru wraz z oświetleniem,
nagłośnieniem i realizacją koncertów połączonych z zbiórką krwi (tzw. „krwiobus”)
- Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskie Niedźwiedzie Wschodu,

4)

23

lipca:

nieodpłatne

zabezpieczenie

zaplecza

technicznego

(oświetlenie

sceniczne) podczas organizacji Festiwalu Humoru - Fundacja 4 Piętra,
5)

1

sierpnia:

współpraca

organizacyjna

podczas

koncertu

„Niepodległa”

- Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera,
6)

7 i 8 września: realizacja nagłośnienia wraz z wynajem sprzętu na wydarzenie
o charakterze religijnym: Uroczystości Odpustowe - Parafia pw. Najświętszej Marii
Panny w Chełmie,

7)

19 września: realizacja nagłośnienia wraz z wynajem sprzętu na wydarzenie
o charakterze religijnym - Parafia Prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie,
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8)

26 września: XXX Spotkania Chóralne - bezpłatny wynajem sali wraz z obsługą,
organizacją i sprzętem - Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”,

9)

5 grudnia: bezpłatne udostępnienie sali wraz ze sprzętem i obsługą Ogólnopolskich
Spotkań z Tańcem Współczesnym - Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie,
Estrada Dziecięca,

10)

8 grudnia: realizacja nagłośnienia wraz z wynajmem sprzętu na wydarzenie
o charakterze religijnym: „Uwielbienie” - Parafia pw. Najświętszej Marii Panny
w Chełmie,

11)

Stała współpraca szkoleniowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Tańca w Chełmie,
Estrada Dziecięca,

12)

Nieodpłatne wynajęcie sal szkoleniowych dla klubu miłośników gier planszowych,
Stowarzyszenia Chełmowy Jar w celu organizacji bezpłatnych rozgrywek gier
planszowych, w terminach ustalanych w trybie roboczym.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim przygotowywał i udostępniał
boiska wraz z nagłośnieniem na mecze III Ligi piłki nożnej Chełmskiego Klubu Sportowego
Chełmianka, a także udostępniał i przygotowywał boiska do rozgrywanych przez UKS
Niedźwiadek meczów piłki nożnej o mistrzostwo I i II Wojewódzkiej Ligi Juniorów
Starszych, Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych, Trampkarzy Starszych i Młodszych,
Młodzików Młodszych i Starszych. Oba kluby piłkarskie trenują na obiektach MOSiR-u:
Stadionie Miejskim (boisko główne i treningowe), boisku Batory, boisku na osiedlu
Słoneczne oraz na Orliku 2012 przy ul. Sienkiewicza 22 i w okresie zimowym w Miejskiej
Hali Sportowej.
MOSiR udostępnił halę sportową wraz z nagłośnieniem oraz udzielił pomocy przy
prowadzeniu organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek oraz
Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Halowych Mistrzostw Chełmskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej Seniorów i Juniorów.
Klubom UKS Tempo i KS Arka Chełm udostępniano nagłośnienie na czas meczów
piłki siatkowej o mistrzostwo II Ligi Seniorów, Wojewódzkiej Ligi Juniorek oraz
Wojewódzkiej Ligi Kadetów oraz udostępniano halę wraz z nagłośnieniem i obsługą na
turnieje siatkarskie w niej organizowane, a także udostępniano Miejską Halę Sportową na
treningi drużyn.
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Chełmskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej udostępniona została hala
sportowa wraz z nagłośnieniem i sprzętem sportowym na:
 Piknik Rodzinny z okazji Światowego Dnia Marszu Tafisa,
 Memoriał w Piłce Siatkowej im. Marka Kiwińskiego.
MOSiR przygotował również stadion miejski na Czwartki Lekkoatletyczne (kwiecień
- czerwiec 2021 oraz wrzesień – październik 2021). Podczas tych zawodów nieodpłatnie
udostępniono boisko, bieżnię oraz nagłośnienie wraz z obsługą.
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zorganizowało 4 września 2021
roku ,,I Roztoczańsko - Poleski Ultramaraton Rowerowy”. MOSiR użyczył na to
wydarzenie bramę startową, balony dmuchane oraz podium.
Dnia 9 października 2021 roku na płycie Stadionu Miejskiego organizowany był
Finałowy Turniej Wolności w piłce nożnej dzieci. Organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie Wczoraj, Dzisiaj, Jutro. MOSiR udostępnił stadion, zapewnił nagłośnienie
wraz z obsługą oraz użyczył niezbędny sprzęt w postaci m. in. dmuchanego namiotu,
balonów dmuchanych z herbem miasta, podium.
Klub Karate Kyoukishin Kanku zorganizował w Miejskiej Hali Sportowej VI
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin IKO o Puchar Prezydenta Miasta Chełm. Oprócz
użyczenia Miejskiej Hali Sportowej i nagłośnienia z obsługą, MOSiR ufundował puchary
dla zawodników.
MKS Sambo Chełm zorganizował w dniu 16 października 2021 roku Mistrzostwa
Polski w Sambo. MOSiR udostępnił na tę imprezę halę oraz zapewnił nagłośnienie wraz
z obsługą.
MOSiR udostępniał również bieżnię na Stadionie Miejskim dla treningów Miejskiego
Klubu Sportowego Agros Chełm. Klub zorganizował również biegi przełajowe w marcu
i w maju oraz Event lekkoatletyczny dla szkół podstawowych. Na czas tych wydarzeń
udostępnione zostały nagłośnienie oraz sprzęt techniczny wraz z obsługą.
MOSiR wsparł także imprezę biegową. Był to V Chełmski Bieg Niepodległości
organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Na ten bieg MOSiR
udostępnił podium i bramę startową.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie
•

Szkolne Koła Caritas podległe Caritas Archidiecezji Lubelskiej zorganizowało trzy
zbiórki żywności na terenie placówki. Zebrana żywność została przekazana
osobom potrzebującym.
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Szkoła Podstawowa Nr 5 im. M. Konopnickiej w Chełmie
•

Polski Czerwony Krzyż, zbiórka produktów i artykułów spożywczych

żywności

w ramach akcji ,,Czerwonokrzystkie Gwiazdki”, ,,Dni Walki z Głodem i Ubóstwem”,
•

Fundacja CEMEX – wsparcie fundacji w nauczaniu zdalnym,

•

Domowe Hospicjum im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie – zbiórka
charytatywna - sprzedaż kalendarzy świątecznych,

•

Stowarzyszenie Tak Niewiele w Chełmie – wykonanie świątecznych kartek
świątecznych.

Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Chełmie
•

Stowarzyszenie ,,Promienna Czwórka” działająca przy Szkole Podstawowej nr 4
w Chełmie - ,,Środowisko wokół nas – małe korki w dużej sprawie” - II edycja
programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,

•

Polski Czerwony Krzyż, zbiórka produktów i artykułów spożywczych
w

ramach

akcji

,,Wyprawka

dla

żaka”

,,Gorączka

Złota”

żywności

,,Na

ratunek

uchodźcom” ,,Gwiazdka z PCK”,
•

Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie – zbiórka charytatywna

- plastikowe

nakrętki dla podopiecznych hospicjum,
•

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – realizacja projektu Erasmus+
pt. ,,CLIL and cross – curricular – relations”.

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie
•

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej - ,,Szkoła pozytywnego myślenia”.

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1
w Chełmie
•

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – pomoc rzeczowa – rozprowadzenie znaków TPD
na 100-lecie funkcjonowania organizacji,
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•

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci

,,O uśmiech dziecka” w Chełmie - realizacja

zadania mającego na celu doskonalenie umiejętności komunikowania się uczniów,
rozwijanie zainteresowań uczniów, doskonalenie umiejętności zawodowych.

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2
w Chełmie
•

Fundacja Św. Jana Pawła II – zbiórka odzieży używanej,

•

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących ,,Przytulisko” w Chełmie - zbiórka
plastiku,

•

,,Nadzieja”

Społeczny

Ośrodek

Rehabilitacyjny

i

Edukacji

Dzieci

Niepełnosprawnych – zbiórka nakrętek,
•

Towarzystwo ,,Nasz Dom” Warszawa - ,,Góra Grosza” - zbiórka pieniędzy.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. Ks. Stanisława Staszica
w Chełmie
•

Polski Czerwony Krzyż w ramach akcji ,,Gwiazda Czerwonokrzystka ” - zbiórka
żywności, środków czystości, odzieży, słodyczy, zabawek ,,Edukacja prozdrowotna
– akcje promujące zdrowy i ekologiczny styl życia oraz honorowe krwiodawstwo”,

•

Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera – realizacja projektu ,,Bożonarodzeniowa
Paczka dla Bohatera” - zbiórka darów,

•

Forum Dialogu – realizacja projektu ,,Szlakiem kultury chełmskich Żydów”,

•

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Chełmskie – opieka nad grobami
członków Chełmskiego Koła AK, opieka nad sztandarem, udział w uroczystościach
państwowych i patriotycznych.

II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie
•

Polski Czerwony Krzyż OR Chełm – udział w akcjach organizowanych przez PCK
w postaci zbiórki art. spożywczych, przemysłowych, zabawek i artykułów szkolnych,
które przekazano do RC PCK w Chełmie jako pomoc dla najuboższych,
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•

Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, w postaci „Zbiórki plastikowych nakrętek”,
środki

ze

sprzedaży

nakrętek

zostały

przeznaczone

na

zakup

sprzętu

rehabilitacyjnego,
•

Wodne

Ochotnicze

Pogotowie

Ratunkowe

Chełm

-

działania

edukacyjne

z pierwszej pomocy przedmedycznej,
•

Punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chełmie - akcja
pod hasłem: ”Młoda krew, ratuje życie” w postaci spotkań edukacyjnych
promujących krwiodawstwo i krwiolecznictwo,

•

Siepomaga.pl - wsparcie akcji organizowanej na rzecz chorej absolwentki II LO.
Rozpropagowanie informacji wśród społeczności szkolnej, zachęcanie do pomocy
chorej absolwentce,

•

Towarzystwo Przyjaciół Chełma - udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej pod
hasłem: V Wielkanocna Paczka dla Bohatera oraz XI Bożonarodzeniowa Paczka
dla Bohatera, zbiórka żywności długoterminowej, środków czystości, artykułów
higienicznych oraz świątecznych kartek z życzeniami wykonanych przez uczniów,

•

Stowarzyszenie

Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

w Chełmie - akcja złotówka dla Hospicjum, zbiórka funduszy dla podopiecznych.
Zbiórka środków na hospicjum poprzez sprzedaż kalendarzy na 2022 rok,
•

Współpraca z Fundacją w Lublinie "Gdy Liczy Się Czas" - Dzień Piżamy, bieg w
Piżamach na rzecz podopiecznych Fundacji.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Chełmie
•

Chełmskie Schronisko dla Zwierząt - akcja charytatywna „Bliżej pieska”,

•

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Chełmie – akcja charytatywna ,,Gorączka złota”,

•

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
- zbiórka odzieży żywności i artykułów przemysłowych,

•

Stowarzyszenie Tak Niewiele w Chełmie - akcja ,,Kartka wielkanocna dla seniora”,
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•

Stowarzyszenie ,,non profit” - akcja charytatywna ,,Wielkanocna paczka dla
Bohatera”, ,,Bożonarodzeniowa paczka dla Bohatera”,

•

Wolontariat pracowniczy Fundacji CEMEX w Chełmie – realizacja projektu ,,Małymi
krokami w wielki świat – rewitalizacja placu zabaw”,

•

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – gimnastyka korekcyjna dla
dzieci.

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Chełmie
•

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt – akcja humanitarna zbiórka
karmy dla bezdomnych zwierząt – pt. ,,Pieski i kotki czekają – Dzieci Pomagają”, pt.
„Czy to kot, czy to pies przyjacielem moim jest”,

•

Towarzystwo Przyjaciół Chełma – akcja charytatywna ,,Nakręcamy Chełm” - zbiórka
nakrętek plastikowych,

•

Stowarzyszenie ,,Podajmy sobie ręce”

- akcja charytatywna „Serce od

serca”, ,,Podaruj kwiatuszka dla staruszka” ,

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Chełmie
•

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Chełmie – akcja charytatywna ,,Gorączka złota”,

•

Stowarzyszenie Tak Niewiele w Chełmie – akcja ,,Kartka dla seniora”,

•

Stowarzyszenie ,,non profit” - ,,Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”.

•

Stowarzyszenie ,,non profit” - akcja charytatywna ,,wielkanocna paczka dla
Bohatera”, ,,Bożonarodzeniowa paczka dla Bohatera”,
Fundacja ,,Nasza Ziemia” - uczestniczenie w akcji ,,Myślę więc nie śmiecę”.

Przedszkole Miejskie Nr 14 w Chełmie
•

Stowarzyszenie

Chełmska

Straż

Ochrony

Zwierząt

–

akcja

,,Pomagamy

zwierzętom” ,
•

Stowarzyszenie ,,Nasz Dom” - akcja charytatywna ,,Góra Grosza”,
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•

XI Paczka Bożonarodzeniowa dla bohatera - zbiórka żywności i artykułów
higienicznych,

•

Chełmska Schronisko dla Zwierząt - akcja ,,Dzień Kundelka”.

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Chełmie
•

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - gimnastyka korekcyjna,

•

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Chełmie – akcja charytatywna ,,Gorączka złota”,

•

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt – akcja ,,Pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę” ,

•

Fundacja ,,Gdy liczy się czas”

- akcja charytatywna ,,Wylosuj anioła” kartki

urodzinowe dla chorej dziewczynki, ,,Dzień piżamy 25”,
•

Stowarzyszenie ,,non profit” - akcja charytatywna ,,Paczka dla bohatera”,

•

Stowarzyszenie ,,Tak niewiele” - akcja charytatywna ,,Kartki dla seniorów”,

•

Szlachetna Paczka – akcja charytatywna – pomoc rodzinie w potrzebie.

ROZDZIAŁ VIII
EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
1. Efekty mierzalne:
1) wydano ogółem 28 wypisów z ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Chełm w tym 11 dla uczniowskich klubów sportowych oraz 17
dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej,
3 decyzje dotyczące zmiany/ wykreślenia
2) ogłoszono 14 otwartych konkursów ofert w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) ogłoszono 6 konkursów ofert w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym,
4) w ramach ww. konkursów ogółem złożono 131 ofert w tym:
a) 6 ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa,
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b) 42 oferty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
c) 25 ofert w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki,
ochrony

dóbr

kultury

i

dziedzictwa

narodowego,

podtrzymywania

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) 37 ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
e) 3 oferty w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
f) 1 ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,
g) 3 ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
h) 4 ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży,
i) 10 ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
5) złożono 2 oferty na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
w oparciu o art. 19a ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na łączną kwotę 16 000,00 zł,
6) zawarto 86 umów na realizację zadań publicznych w tym:
a) 61 umów na realizację zadań publicznych zlecanych w oparciu o ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w tym jedną umowę na realizację zadania z pominięciem otwartego
konkursu ofert,
b) 25 umów na realizację zadań zlecanych w oparciu o ustawę z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
7) zrealizowano 86 zadań publicznych na realizację których przekazano łącznie
2 426 410,00 zł,
8) organizacje pozarządowe wykorzystały dotację w kwocie 2 324 278,95 zł w tym
zawarto:
a) 3 umowy – na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży (dotacja przekazana - 32 000,00 zł, dotacja wykorzystana
– 31 986,95 zł),
b) 29 umowy - na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej (dotacja przekazana – 1 463 000,00 zł, dotacja wykorzystana
- 1 463 000,00 zł),
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a) 5 umowy – na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa (dotacja
przekazana - 12 000,00 zł, dotacja wykorzystana - 12 000,00 zł),
b) 14 umów – na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego (dotacja przekazana – 75 000,00 zł, dotacja
wykorzystana – 71 407,00 zł),
c) 1 umowę – na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycji

narodowej,

pielęgnowania

polskości

oraz

rozwoju

świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej (dotacja przekazana - 2 000,00 zł , dotacja
wykorzystana - 2 000,00 zł),
d) 1 umowę – na realizację zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa (dotacja
przekazana – 64 020,00 zł, dotacja wykorzystana – 64 020,00 zł),
e) 2 umowy – na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób (dotacja przekazana – 346 750,00 zł, dotacja wykorzystana
248 225,00 zł),
f) 1 umowę – na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych (dotacja przekazana – 75 000,00 zł, dotacja wykorzystana
75 000,00 zł),
g) 22 umowy – na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym (dotacja przekazana – 230 000,00 zł, dotacja
wykorzystana – 230 000,00 zł),
h) 5 umów - na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia (dotacja
przekazana – 72 000,00 zł, dotacja wykorzystana – 72 000,00 zł),
i) 2 umowy - na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym (dotacja przekazana – 44 640,00 zł, dotacja wykorzystana
- 44 640,00 zł,),
j) 1 umowę – na realizację zadań w zakresie ekologii (dotacja przekazana
– 10 000,00 zł, dotacja wykorzystana 10 000,00 zł),
9) zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie ogółem 102 131,05 zł w ramach
zadań ogłaszanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym,
10) 249 wolontariuszy zaangażowano w realizację zadań publicznych,
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11) 3 organizacje pozarządowe zrezygnowały z podpisania umowy,
12)przeprowadzono 33 kontrole realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
13)przeprowadzono 18 kontroli w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym,
14)w realizacji zdań udział wzięło 37 188 mieszkańców Miasta Chełm.
2. Efekty niemierzalne:
•

doskonalenie

systemu

bieżącej

informacji

o

podmiotach

Programu,

stała

internetowa komunikacja z podmiotami Programu w zakresie informowania
o spotkaniach, konsultacjach, konkursach, źródłach pozyskiwania środków itp.

Podsumowując, współpraca Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi
przebiegała zgodnie z założeniami Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok. Współpraca prowadzona była w formie finansowej poprzez zlecanie
organizacjom

pozarządowym zadań publicznych wraz z przekazaniem dotacji na ich

realizację jak również w formie pozafinansowej. W ramach współpracy pozafinansowej
w dalszym ciągu organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych mogły liczyć
na pomoc samorządu w zakresie zabezpieczenia ich w środki ochrony osobistej tj.
maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji. Użyczano bezpłatnie sal,
pomieszczeń organizacjom pozarządowym na realizację różnych przedsięwzięć jak
również współuczestniczono w ich realizacji.
W 2021 roku zauważalne jest również większe zaangażowanie organizacji
pozarządowych w działania realizowane przez Miasto Chełm. Można to zaobserwować na
podstawie

liczby

organizacji

pozarządowych

biorących

udział

w

procesie

konsultacyjnym ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...” jak również liczby
Podmiotów Programu uczestniczących w organizowanym przez Miasto Chełm wydarzeniu
pn. ,,Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”. Wprowadzenie nowych rozwiązań
w zakresie komunikacji jak również form realizacji różnych przedsięwzięć przyczyniło się
do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację różnych inicjatyw
czego efektem jest lepsze zaspokajania potrzeb mieszkańców naszego miasta.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

strona 79 z 80

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA CHEŁM
/-/ Dorota Cieślik

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

strona 80 z 80

