
UCHWAŁA NR LV/1126/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 
Seniorzy” za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 
Seniorzy” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 5749).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2017 rok, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE  

Z REALIZACJI PROGRAMU  
Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ „AKTYWNI 

SENIORZY” ZA 2017 ROK 

Załącznik do uchwały Nr LV/1126/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice  
z realizacji programu z zakresu polityki społecznej  

„Aktywni Seniorzy” za 2017 rok 
 

Program „Aktywni Seniorzy” realizowany jest na terenie miasta Katowice od dnia 
1 kwietnia 2014r. Został przyjęty uchwałą nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 
11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu 
polityki społecznej: „Aktywni Seniorzy”.  

  Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i zameldowane                            
są w Katowicach. Program „Aktywni Seniorzy” to program ulg dla seniorów zachęcający do 
korzystania z oferty kulturalnej i sportowej miasta oraz różnorodnych usług.  
Koordynacją i realizacją programu na zlecenie Urzędu Miasta Katowice zajmuje się 
Stowarzyszenie „FAMI.LOCK”.  

 

1. Zakres świadczonych usług: 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Aktywni Seniorzy” znajdującego się 
w Katowicach przy ul. 3-go Maja 11, 

 rekrutacja seniorów do programu „Aktywni Seniorzy”, 

 przyjmowanie wniosków i wydawanie kart programu „Aktywni Seniorzy”, 

 prowadzenie strony internetowej programu „Aktywni Seniorzy” i jej systematyczna 
aktualizacja, 

 pozyskiwanie Partnerów programu „Aktywni Seniorzy” oraz przygotowywanie 
projektów porozumień określających zasady współpracy z partnerami programu, 

 udział w konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta 
Katowice o tematyce senioralnej, 

 organizacja akcji promocyjnych dotyczących programu „Aktywni Seniorzy” w tym: 
opracowanie, zakup, dystrybucja materiałów reklamowych (karty programu, plakaty, 
ulotki, foldery, gadżety i inne). 

 
2. Cel programu: 

 podniesienie aktywności i sprawności mieszkańców Katowic, którzy ukończyli 60 rok 
życia, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcanie do uczestnictwa  
w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz kształtowanie 
pozytywnego wizerunku katowickich seniorów. 

 
3. Realizatorzy programu w 2017 roku: 

 samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice, bez 
względu na formę prawną, 

 przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na rodzaj 
prowadzonej działalności, po zawarciu umowy – porozumienia z Urzędem Miasta 
Katowice. 

Były to: 
a) jednostki miejskie – 14 jednostek: 

 Miejski Dom Kultury „Koszutka”, 

 Miejski Dom Kultury „Ligota”, 

Id: 78900E23-1F98-4A79-926F-84F50DB522C6. Uchwalony Strona 2



 

  

 Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”, 

 Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, 

 Miejski Dom Kultury „Południe”, 

 Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, 

 Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, 

 Muzeum Historii Katowic, 

 Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 

 Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA, 

 Miejska Biblioteka Publiczna, 

 Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów, 

 MOSiR, 

 Centrum Kultury Katowice. 
b) instytucje/prywatni przedsiębiorcy/kluby sportowe – 211 podmiotów świadczących usługi 
w zakresie: 

 zdrowia tj. m.in. gabinety dietetyczne, zakłady optyczne, teleopieka, usługi 
rehabilitacyjne, sklepy medyczne, gabinety stomatologiczne, uzdrowiska, sanatoria, 

 urody tj. m.in. salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, 
 kultury tj. m.in. kina, teatry, filharmonia, pracownie artystyczne, księgarnie, 
 sportu i turystyki tj. m.in. kluby fitness, hotele, biura podróży, ośrodki wczasowe, 

pensjonaty, 
 gastronomii tj. m.in. kawiarnie, pizzerie, restauracje, karczmy, catering, 
 sprzedaży towarów tj. m.in. sklepy, 
 inne tj. m.in. szkoły językowe, finanse i ubezpieczenia, kancelarie adwokackie, usługi 

taksówkarskie. 
 
4. Realizacja Programu „Aktywni Seniorzy” w 2017 roku: 
W 2017 roku podjęte zostały następujące działania: 

 wydano 2 012 nowych kart dla katowickich seniorów (od początku realizacji programu 
wydano 8 544 kart), 

 zawarto 50 nowych porozumień (od początku realizacji programu zawarto 235 
porozumień), 

 dzięki programowi umożliwiono skorzystanie z oferowanych usług ok. 5 000* 
seniorom. 

*dane niepełne, nie wszyscy partnerzy prywatni przekazali informację o liczbie osób, które skorzystały ze 
zniżek w ramach programu „Aktywni Seniorzy” 
 

5. Formy promocji programu realizowane w 2017 roku: 

 w ramach realizacji programu prowadzona była strona internetowa programu 
aktywni-seniorzy.info, na której na bieżąco zamieszczane były informacje dotyczące 
działań podejmowanych w ramach realizacji programu m.in. na temat procedury 
ubiegania się o wydanie kart programu oraz jego oferty, 

 dla seniorów przygotowano publikacje pt. „Przewodnik po partnerach programu”, 

 wydarzeniem towarzyszącym było zorganizowanie w dniu 25 września 2017r. 
Trzeciego Katowickiego Dnia Aktywnego Seniora. Katowiccy seniorzy ten dzień 
świętowali na Rynku. Celem trzeciego dnia spotkania na katowickim Rynku było 
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wspólne, radosne zamanifestowanie obecności seniorów w przestrzeni miasta.                 
W trakcie obchodów, w atmosferze wspólnej zabawy Seniorzy  wysłuchali koncertu 
zespołu „Antyki” - współtwórców telewizyjnego programu „Sobota w Bytkowie”, 
koncertu popularnych utworów operetkowych w wykonaniu artystów scen śląskich 
Wioletty Białk i Arkadiusza Dołegi oraz zobaczyli spektakl plenerowy Teatru „Gry                    
i Ludzie”. Ponadto Seniorzy mieli możliwość zrobienia zdjęcia w „Budce 
Fotograficznej”. W specjalnie przygotowanych namiotach zaprezentowali się Partnerzy 
Katowickiej Karty Aktywnego Seniora. 

 
Ponadto program był promowany na Festiwalu Organizacji Pozarządowych, w miejskich 
elektronicznych infokioskach, promocja programu odbyła się również podczas realizacji 
inicjatywy lokalnej pn.”Katowicki Senior Bezpieczny”. 

  

6. Skutki finansowe dla budżetu Miasta Katowice* 

Miasto Katowice poniosło następujące koszty związane z realizacją Programu „Aktywni               
Seniorzy”: 

a) ubytki dochodów: 102 968,00 zł (z tytułu udziału miejskich jednostek kultury i  sportu                    
w  realizacji programu), 
b) dotacja miasta Katowice dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie FAMI.LOCK,              
z siedzibą w Katowicach przy ul. Podhalańskiej 14/6 -  40.000,00  zł. oraz tzw. „mały grant”             
w wysokości 3 000,00 zł. 
Łącznie koszty realizacji programu w 2017 roku wyniosły: 145 968,00 zł. 
 
*powyższe skutki finansowe dla budżetu Miasta Katowice obliczone zostały na podstawie    
danych przekazanych przez: miejskie jednostki kultury i sportu biorące udział w programie 
w 2017 r.  
 

7. Podsumowanie    
Program „Aktywni Seniorzy” realizowany jest w Katowicach od 2014 roku. Nadal jest ważnym 
elementem polityki społecznej w mieście Katowice.  Do programu systematycznie przyłączają 
się nowi partnerzy, a  kolejni seniorzy otrzymują karty programu. Dzięki  realizacji Programu 
seniorzy miasta Katowice mają z roku na rok coraz bogatszą ofertę spędzania wolnego czasu, 
co wpływa na ich aktywizację i rozwijanie zainteresowań. 
Podsumowując, w stosunku do roku 2016 do programu przystąpiło więcej katowickich 
seniorów tj. w 2016 roku – 1818 osób, a w roku 2017 - 2012. Wzrosła również liczba nowych 
partnerów w 2016 roku liczba nowych partnerów wynosiła 38, natomiast w roku 2017 – 50. 
 
Skutki finansowe realizacji Programu „Aktywni Seniorzy” podane w punkcie 6 dotyczą 
wyłącznie realizacji tego Programu. Realizacja wszystkich zadań skierowanych do seniorów 
miasta Katowice wraz z podaniem ich kosztów zawarta zostanie w sprawozdaniu z realizacji 
Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2017 rok. 
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