
UCHWAŁA NR XXI/491/20 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” 
na lata 2016 – 2021 za 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały nr XXIV/482/16 Rady Miasta Katowice 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu „Katowicki Senior  w Mieście” na lata 2016 - 2021. 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 
2021 za 2019 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Miejskiego Programu 
„Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 -  2021

Miejski Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 -  2021 został przyjęty Uchwałą 
Nr XXIV/482/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Adresatami programu 
są seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia. Głównym celem programu 
jest podniesienie oraz poprawa jakości życia ww. mieszkańców miasta Katowice, poprzez 
zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia.

Realizacja różnorodnych projektów w ramach ww. programu miała na celu m.in:
-  przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych,
-  zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej 

(m.in. poprzez: rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań),
-  zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym,
-  działalność prozdrowotną i edukacyjną,
-  prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych.

I. REALIZACJA CELÓW PROGRAMU

W ramach realizacji programu zostały wyznaczone cele szczegółowe, w ramach których 
realizowane były następujące działania:

Cel 1. Przygotowanie do okresu własnej starości pod względem wiedzy na temat zmian 
fizycznych i psychicznych zachodzących podczas procesów starzenia się 
oraz konsekwencji określonych zachowań.

Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

W związku z realizacją zadań określonych w Uchwale ogłoszony został otwarty konkurs 
ofert. W drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice wyłonione zostały następujące 
organizacje pozarządowe, którym zlecono realizację zadania:

1. Stowarzyszenie FAMI.LOCK, z siedzibą w Katowicach przy ul. Podhalańskiej 14/6, 
organizator „V Katowickiego Dnia Seniora”. 23 września 2019 r. katowiccy seniorzy 
już po raz piąty świętowali na katowickim Rynku „Dzień Seniora”. Celem piątego dnia 
spotkania na katowickim Rynku było wspólne, radosne zamanifestowanie obecności seniorów 
w przestrzeni miasta. W trakcie obchodów, w atmosferze wspólnej zabawy przygotowano dla 
seniorów szereg niespodzianek m.in.: koncert włoskich przebojów zaprezentowanych przez 
Marco Bocchino, występ Kabaretu Makula, a dawne przeboje zaśpiewał 
Mateusz Gancarczyk, z plenerowym widowiskiem wystąpił Teatr Gry i Ludzie. Ponadto 
seniorzy otrzymali poczęstunek. W specjalnie przygotowanych namiotach prezentowali się 
Partnerzy katowickiej karty „Aktywnego Seniora”, przedstawiciele Komendy Miejskiej 
Policji informowali seniorów jak nie paść ofiarą oszustwa „na wnuczka” lub „na policjanta”, 
oraz w j aki sposób należy się zachować przy podejrzeniu takiego oszustwa. Dodatkowo 
katowiccy seniorzy mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami Rady Seniorów 
Miasta Katowice.

Szacunkowa liczba osób uczestniczących w zadaniu -  ok. 990. Kwota dotacji: 35 000,00 zł.
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2. Stowarzyszenie FAMI.LOCK, z siedzibą w Katowicach przy ul. Podhalańskiej 14/6 - 
„Centrum spotkań Seniorów w centrum miasta”. Zadanie miało na celu stworzenie 
w ścisłym centrum Katowic stałego miejsca spotkań katowickich seniorów. Seniorzy 
spotykali się średnio 4 razy w miesiącu na specjalnie im dedykowanych spotkaniach 
tematycznych m.in.: warsztatach folklorystycznych, grach planszowych, spotkaniach 
z ciekawymi ludźmi, warsztatach teatralnych.

Szacunkowa liczba osób uczestniczących w zadaniu -  810. Kwota dotacji: 40 000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Artystyczne SILESIA ARTPROM, z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Stanisława Kossutha 11 - „Katowicka Senioriada” -  edycja 2019, realizacja tego zadania 
była odpowiedzią na wnioski katowickich seniorów, w tym Rady Seniorów Miasta Katowice. 
Organizowane były biesiady dla seniorów, w ramach, których odbywały m.in.: spotkania 
z muzyką -  wspólne śpiewanie i nauka piosenki przewodniej, wieczorek taneczny, występy 
artystów, spotkania z dietetykiem, spotkanie andrzejkowe, mikołajkowe oraz opłatek 
dla seniora. Spotkania te cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród katowickich 
seniorów.

W 2019 r. w zadaniu udział wzięło ok. 2 700 seniorów, zorganizowano 18 biesiad w różnych 
dzielnicach miasta Katowice. Kwota dotacji: 90 000,00 zł.

4. Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, z siedzibą w Katowicach przy 
ul. ks. Stanisława Wilczewskiego 5 -  „Cafe Senior” - spotkania w miłej atmosferze dawały 
możliwość skorzystania z porad specjalistów z dziedziny medycyny i rehabilitacji. Seniorzy 
mieli możliwość uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach, które odbywały się codziennie.

Liczba odbiorców zadania - 330 osób. Kwota dotacji: 16 000,00 zł.

5. Fundacja CAMBIO, z siedzibą w Katowicach przy ul. Kazimierza Gołby 2a -  
„Wzmocnieni Seniorzy” -  celem zadania była organizacja 4 warsztatów dotyczących 
zdrowego stylu życia oraz 8 spotkań z zakresu rozwoju kompetencji mentorskich 
dla seniorów miasta Katowice.

Liczba odbiorców zadania - 28 osób. Kwota dotacji: 8 000,00 zł.

6. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Mikołaja Kopernika 26/306 -  „Seniorzy radzą” - zadanie miało na 
celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta Katowice -  seniorów, którzy ukończyli 
60 rok życia, zapewnienie im odpowiednich form wsparcia, dzięki zaangażowaniu lokalnych 
środowisk osób starszych w kształtowanie senioralnej polityki miejskiej. Ponadto 
zorganizowana została konferencja we współpracy z katowicką Radą Seniorów pn. „Rada 
Seniorów -  Katowickim Seniorom”, w której udział wzięły 63 osoby.

Kwota dotacji: 13 750,00 zł.

7. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Chłodnej 3 -  „Sprawni i ciekawi seniorzy” - zadanie miało na celu organizację 
wycieczki oraz pikniku dla seniorów.
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Liczba odbiorców zadania -  82 osoby. Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

8. Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Mikołaja Kopernika 14 -  „Czuwaj Seniorzy” - w ramach realizacji zadania 
Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę dla instruktorów seniorów harcerskich szlakiem 
w Beskidach oraz spotkanie integracyjne dla harcerskich seniorów.

Liczba odbiorców zadania - 123 osoby. Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

9. Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK, z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Ludomira Różyckiego 14c -  „Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji 
Komunikacji Międzykulturowej THE LINK” - celem zadania było podniesienie 
oraz poprawa jakości życia seniorów poprzez organizację zajęć -  nauki języka angielskiego 
oraz zdobywanie wiedzy w zakresie nowych technologii.

Liczba odbiorców zadania -  30 osób. Kwota dotacji: 9 000,00 zł.

10. Parafia Ewangelicko -  Augsburska, z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 
18 -  „Integracja i aktywizacja seniorów w Słonecznej Krainie” - celem zadania było 
prowadzenie różnorodnych zajęć dla seniorów w Klubie Seniora „Słoneczna Kraina”.

Liczba odbiorców zadania -  35 osób. Kwota dotacji: 10 000,00 zł.

11. Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Granicznej 26 -  „Cykl imprez typu wycieczka autokarowa, 
spacery po mieście, zwiedzanie muzeów, wykłady i zajęcia warsztatowe dla osób 60+ 
w celu zwiększenia ich aktywności i integracja środowiska” -  zadanie polegało 
na zorganizowaniu dla katowickich seniorów spotkań, spacerów, wycieczek podczas, których 
seniorzy zwiedzali ciekawe miejsca, ponadto mogli uczestniczyć w różnego rodzaju 
wykładach oraz warsztatach.

Liczba odbiorców zadania -  30 osób. Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

12. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej, z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Ułańskiej 13 -  „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów 
i osób represjonowanych -  wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia 
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów w ramach „Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” -  zadanie polegało 
na zorganizowaniu dla katowickich seniorów spotkań, a także dostosowaniu pomieszczeń 
do potrzeb funkcjonowania katowickich seniorów tj. zakupiono wyposażenie oraz został 
wykonany remont kuchni. Przeprowadzono 12 spotkań regularnych oraz 3 spotkania 
tematyczne.

Liczba odbiorców zadania -  236 osób. Kwota dotacji: 23 000,00 zł.

13. Polska Prowincja Zakonu Pijarów/Kolegium Zakonu Pijarów, z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Pijarskiej 7 -  „Na naukę nigdy nie jest za późno” -  zadanie 
polegało na organizacji zajęć dla seniorów, w postaci warsztatów i wykładów oraz integracji 
międzypokoleniowej.
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Liczba odbiorców zadania -  120 osób. Kwota dotacji: 10 000,00 zł.

14. Stowarzyszenie Wspólnie - Razem, z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołaja 
Kopernika 15 -  „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych” -  zadanie polegało na wsparciu i aktywizacji katowickich seniorów 
poprzez spotkania z lekarzami specjalistami, nauce języka angielskiego oraz spotkaniach przy 
kawie.

Liczba odbiorców zadania -  50 osób. Kwota dotacji: 4 702,75 zł.

15. Fundacja „Jesteśmy dla Was”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29 -  
„Sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” zadeklarowanego w umowie z dnia 19 sierpnia 
2019 r. nr 3263/ZS/2019 o dofinansowanie projektu pn. „Siła kobiet 60+” -  zadanie 
polegało na wzmocnieniu kobiet, seniorek miasta Katowice, ich siły wewnętrznej.

Liczba odbiorców zadania -  26 osób. Kwota dotacji: 530,00 zł.

16. Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, z siedzibą 
w Katowicach przy Al. Korfantego 84a -  „Sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” 
zadeklarowanego w umowie z dnia 7 lutego 2019r. nr UDA-RPSL.09.02.05-24-000F/18- 
00 o dofinansowanie projektu pn. „Tylko dla Seniora” -  zadanie polegało na zapewnieniu 
kosztów utrzymania lokali w 4 klubach seniora.

Liczba odbiorców zadania -  100 osób. Kwota dotacji: 9 700,00 zł.

W związku ze stałym rozwojem polityki senioralnej miasta Katowice, w 2019 r. Prezydent 
Miasta Katowice Pan Marcin Krupa powołał Pełnomocnika ds. seniorów miasta Katowice 
-  Panią Helenę Hrapkiewicz.
Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja całości zadań miasta Katowice podejmowana na 
rzecz osób w wieku senioralnym, w tym planowanie, inicjowanie i konsultowanie działań 
skierowanych do katowickich seniorów, a także analiza potrzeb seniorów miasta Katowice, 
określanie ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspakajaniu tych potrzeb.

Po raz piąty opracowany został Informator dla seniorów, który zawierał całościową 
informację nt. oferty działań podejmowanych w mieście Katowice na rzecz katowickich 
seniorów. Informator wydano w 4 000 szt. egzemplarzy. Został on przekazany do środowisk 
senioralnych m.in. poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów.
Koszt: 13 520,16 zł.

W 2019 r. miasto Katowice zakupiło 1 000 szt. odblasków dla seniorów miasta Katowice oraz 
na wniosek Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka zakupiono 84 szt. alarmów 
dla seniorów miasta Katowice.
Koszt: 2 147,16 zł.

W ramach realizacji polityki senioralnej w zakresie bezpieczeństwa seniorów miasto 
Katowice zakupiło 550 szt. plakatów oraz 1 800 szt. zakładek do książek o tematyce 
bezpiecznego seniora.
Koszt: 4 420,66 zł.
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W związku z realizowaną przez Prezydenta Miasta Katowice polityką senioralną oraz 
wnioskami Rady Seniorów Miasta Katowice dotyczącymi utworzenia siedziby Rady, podjęta 
została decyzja o utworzeniu w Katowicach przy ul. Słowackiego 27 Katowickiego Centrum 
Seniora -  Klubu „Senior+”.
Projekt ten został dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015 -  2020 edycja 2019. W ramach otrzymanego dofinansowania została 
opracowana dokumentacja projektowa Centrum, wykonano roboty budowalne oraz 
wyposażono lokal w niezbędne sprzęty i urządzenia.
Ponadto, w drugiej połowie listopada 2019 r. ogłoszony został przez miasto Katowice 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Katowickiego Centrum 
Seniora -  Klubu „Senior+”.
Miasto Katowice w 2020 r. złożyło wniosek o dofinansowanie bieżącej realizacji zadania 
ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -  
2020 (edycja 2020).
Od 2020 r. Katowickie Centrum Seniora -  Klub „Senior+” pełni także funkcję siedziby Rady 
Seniorów Miasta Katowice.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Edukacja społeczeństwa na temat procesów starzenia i jego konsekwencji:

1. W ramach projektu „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej 
w Katowicach” -  w Programie Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb 
zorganizowano 6 spotkań z psychologiem (tematyka spotkań dotyczyła m.in. 
następujących tematów: „Seniorze skoncentruj się, zapamiętaj. Czym są funkcje 
poznawcze”, „Jak rozwiązywać problemy?”, „Pułapki umysłu - dlaczego tak łatwo nas 
nabrać?”, „Jak zrozumieć choroby i zaburzenia psychiczne”, „Komunikacja i bariery- 
spotkanie z psychologiem”) oraz dietetykiem (tematyka spotkań dotyczyła m.in. 
następujących tematów: „Jak przygotować zdrowe posiłki”, „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”, „Komponowanie racjonalnego jadłospisu dziennego, oraz analiza składu ciała 
w kontekście profilaktyki zdrowotnej”).

2. W ramach projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich 
środowiska rodzinnego - I etap” w dzielnicach Janów-Nikiszowiec oraz Bogucice 
zrealizowano cykl 8 warsztatów pn. „Radość życia”. Warsztaty psychologiczne poruszały 
kwestie poczucia własnej wartości osób w wieku senioralnym, własnego rozwoju oraz 
przemijania i zmian z tym związanych.

3. Rozmowy edukacyjne z osobami starszymi podczas wizyt o procesie starzenia się.
4. Realizację programu Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 8 w Katowicach - grupa 

wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych „Radość życia - wszystko mogę” 
rozpoczęta w listopadzie 2012 r. i trwa nadal. Spotkania grupy wsparcia odbywały się 
w każdy wtorek w godz.10:00-13:00 w Miejskim Domu Kultury „Południe” 
w Katowicach - Kostuchnie przy ul. B. Żeleńskiego 83. Celem głównym programu jest 
poprawa sprawności funkcjonalnej i jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, 
zapewnienie potrzeb towarzyskich, kulturalnych poprzez ich aktywizację w tworzeniu 
sposobu spędzania czasu wolnego. Zgodnie z założeniami programu jest to grupa otwarta,
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dla osób w wieku 50+, starszych lub niepełnosprawnych, głównie z dzielnicy Terenowego 
Punktu Pomocy Społecznej nr 8, które chcą być jeszcze aktywne i przykładem dla innych. 
Każda osoba w trakcie spotkań robi to, na co ma ochotę tzn. część osób wykonuje prace 
ręczne w ramach terapii zajęciowej, inni rozwiązują krzyżówki, inni z kolei uczą się 
obsługi komputera, telefonów komórkowych czy podstawowych zwrotów z języka 
angielskiego, chyba, że dane zajęcia są typowo tematyczne, wtedy cała grupa bierze 
w nich udział jednocześnie. Dodatkową atrakcją jest udział w imprezach integracyjnych 
z młodzieżą np. z okazji Dnia Seniora, wycieczkach autokarowych itp. Planowane też są 
wyjścia do kina, bądź teatru, muzeów lub innych atrakcyjnych miejsc. W 2019 r. zgodnie 
z listami obecności w spotkaniach brało udział 65 osób i ciągle zgłaszają się nowe osoby, 
chętne do udziału w programie. W tej grupie 15 osób uczestniczyło w prawie wszystkich 
spotkaniach grupy i stanowią stały trzon grupy.
Aktualnie z wszystkich uczestników programu tylko 33 osoby, to osoby korzystające 
z różnych form pomocy w MOPS. Pozostałe 32 osoby, to osoby ze środowiska lokalnego 
i okolicy.
Od rozpoczęcia realizacji programu odbyło się już 291 spotkań z uczestnikami programu.

Cel 2. Zmiana stylu życia w sferze zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej, 
odżywiania, rytmu dnia, rekreacji, higieny ciała i unikania zachowań ryzykownych 
pod względem zdrowotnym.

Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

1. Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku -  etap podstawowy
Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku skierowany był do mieszkańców 
Katowic, którzy w 2019 r. kończyli 60-62 lata, 75-77 lat lub byli w wieku powyżej 85 lat. 
Mogli oni skorzystać z szeregu bezpłatnych badań, w tym m.in. pomiar poziomu glukozy we 
krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności 
pamięci, sprawności fizycznej , czy też wzroku i słuchu.
Wyniki badań były interpretowane przez lekarzy, którzy wystawiali ewentualne skierowania 
do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni 
specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, 
onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub 
leczenia w szpitalnych oddziałach specjalistycznych.
Mieszkańcy, u których stwierdzono niesprawność ruchową, otrzymali możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach 
II etapu Programu.
W 2019 r. realizatorami badań były następujące podmioty wybrane w otwartym konkursie 
ofert:

-  Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Markiefki 87 - umowa na kwotę: 3 450,00 zł,

-  NT Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 77 -  
umowa na kwotę: 1 960,00 zł,

-  FCM Zdrowie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 - 
umowa na kwotę: 2 160,00 zł,

-  Przychodnia AGMED Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Morcinka 15-17 - umowa 
na kwotę: 3 160,00 zł,
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-  Przychodnia NZOZ „Na Witosa" Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Witosa 21 - umowa 
na kwotę: 3 600,00 zł,

-  Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokołowskiego 2 -  umowa 
na kwotę: 374,00 zł.

Łącznie na realizację etapu podstawowego Programu w 2019 r. przeznaczono środki 
finansowe w wysokości: 14 704,00 zł. W ramach zawartych umów objęto badaniami 
profilaktycznymi w ramach etapu podstawowego 101 osób.

2. Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku -  etap rehabilitacyjny
Z etapu rehabilitacyjnego Programu mogli skorzystać mieszkańcy Katowic, którzy wzięli 
udział w etapie podstawowym, w którym stwierdzono u nich niesprawność ruchową. 
Przeprowadzono 16-godzinne cykle zajęć rehabilitacyjnych w grupach nie większych niż 
10 osób. Z zajęć skorzystało 28 osób.
Realizatorami etapu rehabilitacyjnego były następujące podmioty wybrane w otwartym 
konkursie ofert:

-  „Fizjo-Med II” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1 - umowa na 
kwotę: 2 400,00 zł,

-  NT Medical Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 77 - 
umowa na kwotę: 1 890,00 zł,

-  Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Markiefki 87 -  umowa na kwotę: 2 268,00 zł.

Łącznie przeznaczono na ten cel kwotę: 6 558,00 zł.

3. Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień”
Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą układu oddechowego, przebiega z gorączką, 
kaszlem i ogólnym osłabieniem. Zarażenie grypą następuje drogą kropelkową, choroba 
ta przenosi się z osoby na osobę. W pewnych sytuacjach może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia, a nawet życia. Dane WHO wskazują, że grypa jest istotnym problemem 
zdrowotnym, choruje na nią na świecie ok. 5-25% populacji, umiera 500 000 do 1 000 000 
osób rocznie. Większość zgonów dotyczy pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. Główną 
przyczyną zgonu z powodu zarażenia wirusem grypy nie jest sama choroba, ale występujące 
po niej powikłania. Do najczęstszych powikłań grypy należą: zapalenie płuc, zapalenie 
oskrzeli, zapalenie mięśni (w tym mięśnia sercowego), zapalenie spojówek, zapalenie ucha 
środkowego, ostra niewydolność nerek, zaostrzenie przebiegu astmy i POChP, nasilenie 
zmian otępiennych u osób starszych.
W obliczu ciągłego zagrożenia tą chorobą oraz licznymi groźnymi dla życia i zdrowia jej 
powikłaniami, celowym jest szczepienie osób starszych, z osłabioną odpornością 
i schorzeniami przewlekłymi. Dlatego też miasto Katowice w trosce o zdrowie swoich 
mieszkańców od wielu lat finansuje szczepienia ochronne p/grypie dla osób w wieku powyżej 
65 roku życia.
Realizatorami akcji szczepień p/grypie w 2019 r. było 18 podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, wybranych w drodze II otwartego konkursu ofert, które realizowały 
Program w punktach szczepień na terenie różnych dzielnic Katowic. Rozpoczęcie akcji 
szczepień nastąpiło we wrześniu. Szczepieniami objęto łącznie 4841 mieszkańców, z tego 373 
w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie Katowic 
oraz 18 w domu (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym). Łącznie na ten cel
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wydatkowano kwotę: 210 572,00 zł.

4. „Działania prozdrowotne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji 
Komunikacji Międzykulturowej THE LINK”
Przy ul. Różyckiego 14c zorganizowano cykl spotkań z dietetykiem, na których można było 
poznać zasady zdrowego odżywiania i dowiedzieć się, co jeść, aby długo żyć w zdrowiu 
i dobrym samopoczuciu, a także jak wzmocnić swój układ odpornościowy i zachować dobrą 
kondycję zdrowotną. Zrealizowano 36 godzin zajęć (12 spotkań), w których udział wzięło 
łącznie ok. 30 osób. Przekazano na ten cel z budżetu miasta Katowice kwotę: 16 000,00 zł.

5. „Dbamy o pamięć”
Zadanie było realizowane przez Fundację „Pamięć i Pomoc” im. dr. E. Gryglewicza
z siedzibą w Katowicach. W ramach projektu zorganizowano anonimowe testy 
psychologiczne dot. zaburzeń pamięci dla 44 osób. Zorganizowano akcję promocyjną we 
współpracy z Radiem Katowice. Odbyło się również szkolenie dla 15 liderów 
na Uniwersytetach Trzeciego Wieku z obsługi testów dot. zaburzeń pamięci na tabletach. 
Fundacja otrzymała dotację w wysokości: 2 670,00 zł.

6. „Dbamy o pamięć”
Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie zorganizowało bezpłatne badania sprawności 
pamięci wśród osób starszych. Badania były prowadzone przez specjalistów z kliniki 
neurologii. Wzięło w nich udział 60 osób. Ponadto ok. 100 osób uczestniczyło w pokazie 
filmu o chorobie Alzheimera emitowanym przy okazji badań. W ramach projektu we 
współpracy z Radiem Katowice zorganizowano również specjalną audycję nt. tej 
problematyki z możliwością zadawania pytań przez słuchaczy. Przekazano na ten cel 
z budżetu miasta Katowice kwotę: 3 000,00 zł.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Inicjowanie i wspieranie zajęć rekreacji ruchowej dla seniorów, w tym imprez 
sportowych dla aktywnych seniorów:
W ramach programu „Radość życia -  wszystko mogę” prowadzone były zajęcia nordic 
walking. Dzięki zakupionym kijkom do nordic walking seniorzy biorący udział w programie 
mieli możliwość inicjowania i wspierania rekreacji ruchowej poprzez wspólne wyjścia 
w różne miejsca w okolicy, na spacery: np. na Rybaczówkę na Giszowcu, Park Zadole 
w Ligocie, Park Kościuszki w Katowicach, ZOO i Rosarium w Chorzowie, Dolinę „Trzech 
Stawów”. W ramach programu prowadzone były również zajęcia z rehabilitantem, które 
cieszyły się ogromną popularnością, gdyż seniorzy nieodpłatnie mieli możliwość nauki 
i wykonania przez godzinę prostych ćwiczeń poprawiających nie tylko ich samopoczucie, 
ale również codzienne funkcjonowanie.

2. Rozpowszechnianie informacji o organizowanych działaniach na rzecz seniorów:
Pracownicy socjalni prowadzili w 2019 r. zintensyfikowane działania informacyjne poprzez:

-  informowanie o akcji i rozdawanie „Koperty Życia”;
-  przekazywanie zarówno seniorom, jak i do instytucji „Informatorów dla seniorów” 

(tj. Parafii, Spółdzielni Mieszkaniowych, Klubów Seniora, Poradni Zdrowia);
-  informowanie o możliwości uzyskania legitymacji „Babcia, dziadek i ja 

w Katowicach” oraz ich wydawanie;
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-  informowanie i zachęcanie do skorzystania z „Sygnału Życia”;
-  motywowanie seniorów do zakładania karty „Aktywni Seniorzy”;
-  propagowanie informacji o możliwości uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach 

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
-  kontynuacja programu 70 +;
-  propagowanie informacji o możliwości uczestniczenia w projekcie -  Dzienny Oddział 

Geriatryczny -  realizowany przez Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II 
w Katowicach;

-  propagowanie informacji o możliwości skorzystania ze środków PFRON;
-  nawiązywanie kontaktu z kombatantami i informowanie ich o możliwości 

skorzystania z pomocy tutejszego Ośrodka, jak również informowanie oraz pomoc 
w składaniu wniosków do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych celem 
otrzymania dodatkowej pomocy finansowej;

-  propagowanie informacji oraz pomoc seniorom w składaniu wniosków o przyznanie 
świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych;

-  zachęcanie podczas kontaktów z osobami starszymi do aktywności fizycznej - 
spacerów;

-  przekazywanie ulotki dotyczące profilaktyki zachorowań na grypę;
-  informowanie o możliwości udziału w zajęciach dla seniorów organizowanych przez 

Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb;
-  informowanie osób starszych niepełnosprawnych zainteresowanych sportem 

o możliwości skorzystania z nieodpłatnych wejść na imprezy sportowe.

3. Rozwój efektywnej edukacji prowadzonej we wszystkich okresach życia człowieka -  
promowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku:

-  w okresie letnim pracownicy socjalni sprawdzali środowiska osób samotnych pod 
kątem ewentualnej pomocy w zakupie wody,

-  w okresie letnim pracownicy socjalni informowali osoby starsze o konieczności 
nawadniania organizmu; unikania przebywania w nasłonecznionych miejscach, 
wychodzenia z mieszkania w godzinach popołudniowych,

-  podczas spotkań lokalnych również przekazywano informację dotyczące zdrowego 
stylu życia oraz ulotki,

-  w okresie jesienno-zimowym -  pracownicy wyczulali na problemy związane 
ze smogiem, przestrzegali przed wyjściem poza dom w związku z ogłoszonym 
alarmem smogowym.

4. Popularyzacja i rozwój oferty edukacyjnej w zakresie prawidłowego żywienia 
dostosowanego do zmieniającego się organizmu osoby starszej:

-  kierowano osoby starsze na warsztaty edukacyjne, ekonomiczne, dietetyczne, 
przeciwdziałania marnotrawieniu żywności w ramach działań towarzyszących 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- 
współfinansowanego z Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(Podprogram 2019).

-  rozpowszechniano wśród osób starszych ulotki dotyczące promocji zdrowia, 
informujące o konieczności spożywania odpowiedniej ilości wody podczas upałów,

-  przekazywano ulotki dot. programu „Zdrowy Senior”.
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5. Popularyzacja i rozwój oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki typowych chorób 
wieku starszego:

-  informowano o możliwości skorzystania od czerwca 2019 r. z „Programu profilaktyki 
dla osób trzeciego i czwartego wieku”,

-  informowano o możliwości skorzystania od 25 września 2019 r. z bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Katowice w wieku 65 lat i starszych.

6. Organizacja spotkań grupowych sprzyjających powstawaniu więzi międzyludzkich 
i poprawie zdrowia psychicznego:
W 2019 r. odbywały się spotkania seniorów w ramach grupy wsparcia „Radość życia -  
wszystko mogę”, którego jednym z głównych celów w dalszym ciągu pozostaje zapewnienie 
potrzeb towarzyskich i kulturalnych, poprzez możliwość wspólnego spędzania czasu wolnego 
z innymi ludźmi np. z młodzieżą, ciekawymi ludźmi, wspólnych wyjść m.in. do kina, 
muzeum, na wystawy oraz wycieczki wyjazdowe w różne ciekawe miejsca w kraju.

Cel 3. Poprawa kondycji fizycznej i zwiększenie aktywności fizycznej seniorów.

Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

1. W 2019 r. kontynuowana była realizacja zadania pn. „Sport dla Seniorów”, która 
rozpoczęła się czerwcu 2018 r. Realizowane projekty spotkały się z bardzo dużym 
zainteresowaniem seniorów. W 2019 r. w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały 
dwie organizacje pozarządowe, którym zlecono to zadanie:

- Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Bankowej 12 - „Sportowy Uniwersytet Seniora”. Realizacja zadania polegała 
na aktywizacji osób w wieku 60+, poprzez zorganizowanie różnorodnych zajęć sportowych, 
integracyjnych oraz promujących zdrowy styl życia.

Rezultatem realizacji zadania była poprawa sprawności ogólnej seniorów, podniesienie 
ich kondycji fizycznej i ukształtowanie takiego systemu postaw, które pozwolą w przyszłości 
na samodzielne podejmowanie różnorodnych form aktywności. Zajęcia były bezpłatne. 
Zajęcia odbywały się w różnych dzielnicach miasta Katowice.

Liczba odbiorców zadania - 784 osób. Kwota dotacji: 260 000,00 zł.

Prowadzone aktywności fizyczne to: joga, aqua aerobic, badminton, zumba, taniec latino, 
aerobic, nordic walking, pilates, zdrowe plecy, gimnastyka, bilard, fitball, ovoball, tenis 
stołowy.
Łącznie przeprowadzono 1 559 godzin zajęć w 16 obiektach sportowych. Zajęcia trwały od 
45 min. do 60 min. Liczba uczestników zajęć była bardzo zróżnicowana od 5 do 35 
uczestników.
Największą frekwencję miały zajęcia prowadzone w Śródmieściu oraz w dzielnicy 
Piotrowice.
Obiekty sportowe, w których realizowany był projekt to:
- Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12 -  zajęcia: aqua aerobic, tańce latynoamerykańskie, 
pilates, gimnastyka,
- Uniwersytet Śląski, ul. Grażyńskiego 53 -  zajęcia: nordic walking,

Id: 323A6C5E-19D6-466E-9884-CE5B8AA1F596. Podpisany Strona 12



- Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28 -  zajęcia: tenis stołowy,
- Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Gen. Jankego 28, zajęcia: tańce latynoamerykańskie, 
zumba,
- Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2, zajęcia -  gimnastyka/zdrowe plecy,
- Miejski Dom Kultury „Bogucie”, ul. Markiefki 44a, zajęcia: gimnastyka,
- Hala Sportowa, ul. Alfreda 1, zajęcia: badminton,

- Klub Panorama, ul. Studencka 22 -  zajęcia: gimnastyka/zdrowe plecy,
- Zespół Szkół nr 3, ul. Chrobrego 4, zajęcia: gimnastyka/zdrowe plecy, nordic walking,
- Zespół Szkół nr 2, ul. Goetla 2, zajęcia: gimnastyka/zdrowe plecy,
- Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Bogucicka 14a, zajęcia: tańce latynoamerykańskie,
- Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Bogucicka 3, zajęcia: gimnastyka,
- Basen Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Bogucicka 3, zajęcia: aqua aerobic,
- Basen II LO im. M. Konopnickiej, ul. Głowackiego 6, zajęcia: aqua aerobic.

Akademicki Związek Sportowy prowadził stronę internetową dedykowaną wyłącznie temu 
projektowi www.senior.katowice.pl, gdzie na bieżąco zamieszczane były informacje 
dotyczące projektu, wszelkie zmiany harmonogramu czy komunikaty o konkretnych 
zajęciach.
Największą popularnością wśród seniorów cieszyły się zajęcia z aqua aerobicu, jak również 
dużą frekwencją cieszyły się zajęcia z pilatesu oraz zdrowe plecy.

- Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48/2 - „Czas Aktywnych Seniorów -  edycja 2”.
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zajęć ruchowych. Zajęcia były 
przeprowadzane w Domu Pomocy Społecznej „Przystań”, w Dziennych Domach Pomocy 
Społecznej oraz w Klubie Seniora przy ul. Witosa 17. Prowadzone aktywności fizyczne to: 
zajęcia ruchowe profilaktyczno -  kompensacyjne, zajęcia relaksacyjne, marsze nordic 
walking. Łącznie przeprowadzono 105,5 godzin zajęć.

Liczba odbiorców zadania -  100 osób. Kwota dotacji: 18 000,00 zł.

2. Program „Zdrowy i aktywny senior” był realizowany przez Fundację Bażantowo
z siedzibą w Katowicach, a jego adresatami byli mieszkańcy Katowic w wieku powyżej 
60 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku poprodukcyjnym, osób 
niepełnosprawnych i samotnych. W projekcie wzięło udział ok. 140 osób, które w sposób 
regularny uczestniczyły w zajęciach rekreacyjnych i ćwiczeniach ogólnorozwojowych 
(fitness, tenis, basen) oraz korzystały z możliwości diagnostyki dietetycznej oraz 
fizjoterapeutycznej w celu określenia optymalnego rodzaju aktywności ruchowej. 
Na wykonanie tego zadania w 2019 r. przekazano dotację w wysokości: 62 000,00 zł.

3. Projekt „Działania prozdrowotne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji 
Komunikacji Międzykulturowej THE LINK”
Przy ul. Różyckiego 14c zorganizowano cykl zajęć ruchowych dot. profilaktyki zdrowego 
kręgosłupa. Program składał się z trzech elementów -  statycznych ćwiczeń fizycznych, nauki 
świadomego oddychania oraz aktywnego relaksu. Ćwiczenia miały na celu wzmocnienie 
mięśni i zwiększenie elastyczności ciała uczestników. Zorganizowano 72 godziny zajęć dla 
dwóch grup. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 30 osób.
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Przekazano na ten cel z budżetu miasta Katowice kwotę: 16 000,00 zł.

4. W ramach projektu pn. „Od przedszkola do seniora" realizowanego przez Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach zorganizowano moduł „Senior - dobre 
samopoczucie na co dzień”. Przeprowadzono zajęcia z nordic nalking oraz pilatesu 
medycznego dla seniorów, w których łącznie wzięło udział 273 osoby. Przekazano na ten cel 
dotację w wysokości: 120 000,00 zł, z czego na ww. zajęcia kwotę: 4 300,00 zł. Zajęcia były 
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę medyczną ŚUM przy udziale studentów studiów 
stacjonarnych.

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice:

1. Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Oczekujących Wsparcia OPOKA wraz z Miastem Katowice zorganizowało rajd 
sportowo-rekreacyjny pn. „Kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz 
utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej seniorów - mieszkańców Katowic”. Rajd 
polegał na zorganizowaniu 2 wyjazdów krajoznawczych wraz z oprawą sportową mających 
na celu zaktywizowanie środowiska seniorów. Całość działań miała zachęcić do zmiany stylu 
życia oraz poprawy ogólnej kondycji psychofizycznej. Miasto Katowice przeznaczyło na ten 
cel 4 955,00 zł, z którego pokryte zostały koszty transportu seniorów -  pensjonariuszy 
katowickich DDPS, na powyższe wycieczki. Łącznie w dwóch wyjazdach wzięło udział 
45 pensjonariuszy -  osób starszych. Terminy wyjazdów to 01 i 19 sierpnia 2019 roku.

2. Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” wspólnie ze Śląską Komendą 
Chorągwi ZHP zorganizowało na terenie Pilicy i Zawiercia w dniu 17 sierpnia 2019 r. „XII 
Zlot Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz seniorów 
ZHP”. Miasto Katowice partycypowało w kosztach transportu grupy katowickiej tj. 50 osób. 
Koszt przejazdu wyniósł: 1 296,00 zł.

3. Wsparcie Miasta Katowice „XI Międzynarodowej Olimpiady Sportowej UTW 
„Trzeci Wiek na start”, która odbyła się 25 maja 2019 r. w Łazach. Miasto Katowice 
partycypowało w kosztach transportu, który wyniósł: 1 914,00 zł. W Olimpiadzie udział 
wzięło 92 słuchaczy - reprezentantów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w tym 38 zawodników, startujących 
w następujących konkurencjach: pływanie, pchnięcie kulą, strzelectwo, łucznictwo, bieg na 
60 i 200 m, turniej boule.

4. Dotacja udzielona dla Śląskiego Związku Tenisowego na realizację zadania 
publicznego pod tytułem „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia 
podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.” -  „XXX Międzynarodowy Turniej Tenisowy 
Seniorów Katowice Cup”, który odbył się w terminie 27 lipca-31 lipca 2019 r. W imprezie 
wzięło udział 89 osób, a dotacja została rozliczona w wysokości: 9 000,00 zł. Dodatkowo 
Miasto Katowice na powyższą imprezę zakupiło puchary dla uczestników w wysokości - 
546,12 zł.

5. Dotacja udzielona dla Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na 
realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja imprez sportowych
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i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.” -  „Piłka nożna dla 
Oldboys -  liga dla młodych duchem”. Turniej odbył się 27 kwietnia 2019 r. W imprezie 
wzięło udział 80 zawodników reprezentujących kluby i ogniska TKKF, a dotacja została 
rozliczona w wysokości: 1 000,00 zł.

6. Dotacja udzielona dla Katowickiego Stowarzyszenia Tenisowego Akademia Tenisa 
Katarzyny Pyka na realizację zadania publicznego pod tytułem „Promocja aktywności 
fizycznej osób starszych 50+” w trybie tzw. „małego grantu”. Działania w ramach niniejszego 
zadania miały na celu wykształcenie i utrwalenie aktywności fizycznej i ruchowej poprzez 
zajęcia na kortach tenisowych. Połączone one były z nauką gry w tenisa ziemnego oraz 
z zajęciami ogólnorozwojowymi cardio tenisa. Zadanie realizowane było w terminie 
4 listopada do 15 grudnia 2019 r. W zadaniu uczestniczyły 24 osoby a dotacja została 
rozliczona w wysokości: 4 700,00 zł.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Promowanie inicjatyw dotyczących aktywności fizycznej wśród osób starszych 
prowadzących siedzący tryb życia:
- W ramach projektu „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej 
w Katowicach” -  Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb odbyło się: 
25 spotkań z animatorem pn. „Ruch to zdrowie”, 9 spotkań z animatorem nordic walking oraz 
7 spotkań w ramach zajęć „Joga dla seniorów”’.
- W ramach projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich 
środowiska rodzinnego - I etap” zrealizowano:
- w dzielnicach Janów-Nikiszowiec oraz Bogucice: 11 spotkań w ramach cyklu „Senior -
w ruchu” pn. „Ergonomika ruchu -  ćwiczenia ruchowe fizjoterapii”,
12 treningów nordic walking dla seniorów, 31 zajęć sportowych -  gimnastyka dla seniorów;
- w dzielnicy Załęże: 37 zajęć ruchowych dla seniorów;
- w dzielnicy Śródmieście: 148 warsztatów ruchowych dla seniorów.
- W ramach zadania V Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców dzielnicy Piotrowice 
i Ochojec, pn. „Dla Aktywnych Seniorów”, współfinansowanego ze środków budżetu miasta 
Katowice, Ośrodek zrealizował:
- 32 godziny zajęć ruchowych „Zdrowy kręgosłup”, dla 17 osób w wieku senioralnym,
- 22 godziny zajęć ruchowych „Pilates”, dla 8 osób w wieku senioralnym,
- 30 godzin zajęć ruchowych „Nordic Walking”, dla 16 osób w wieku senioralnym.
Zajęcia stacjonarne odbywały w Klubie Aktywnego Seniora „Anziano” w Katowicach 
Piotrowicach, natomiast spacery nordic walking w różnych ciekawych miejscach na terenie 
Piotrowic i Ochojca.
- Propagowano informacje o możliwości uczestniczenia w „Dniu Aktywnego Seniora” 
(23.09.2019 r.).
- Propagowano informacje o możliwości otrzymania karty „Aktywni Seniorzy”.
- Propagowano informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w VIII Kongresie Obywatel 
Senior (18.05.2019 r.).
- Propagowano informacje o ośrodkach wsparcia dla osób starszych działających na terenie 
miasta Katowice, w tym także Klubów Seniora.
- Propagowano informacje i motywowano seniorów do skorzystania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych, w tym także szczepień.
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- Pracownicy socjalni informowali seniorów o funkcjonujących w dzielnicy Klubach Seniora, 
zajęciach dla seniorów w Domach Kultury, motywowali do uczestnictwa w Dniach 
Otwartych w Dziennych Domach Pomocy Społecznej.
- Osoby starsze uczestniczyły w Zlocie Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym, który jak 
co roku odbył się na przełomie kwietnia i maja. Elementem wyjazdu były piesze wędrówki po 
górach oraz aktywność fizyczna poprzez zabawę, zajęcia sportowe, wieczorki poetyckie, 
przedstawienia teatralne grupy mieszkańców Szopienic, składającej się w większości 
z seniorów: „Tyjeter z Naszygo Placu” oraz wykłady o tematyce poruszającej problemy 
uzależnienia, współuzależnienia.
- Pod koniec sierpnia odbył się przegląd twórczości abstynenckiej w Olsztynie 
pod Częstochową, w którym również brali udział mieszkańcy Szopienic związani 
z Trzeźwościowym Stowarzyszeniem Kulturalno-Turystycznym oraz Katowickim 
Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Dwójka”. Impreza miała również charakter 
mi ędzypokol eniowy.

Cel 4. Dostosowanie usług społecznych do potrzeb oraz możliwości osób starszych.

Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

Miasto Katowice wraz z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach projektu pn. „Nowoczesny 
Senior -  Aktywny Zawodowo” uruchomiło w lutym 2019 r. punkt informacyjno -  doradczy 
dla seniorów, mieszkańców miasta Katowice. Punkt ten działał dwa razy w tygodniu 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Pośpiecha 14 w Katowicach. Informacje
0 realizacji projektu na bieżąco podawano w radiu Katowice, na łamach miesięcznika „Nasze 
Katowice” oraz w trakcie spotkań przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy
1 Pełnomocnika Prezydenta ds. seniorów z uczestnikami katowickich Klubów Seniora. 
Seniorzy zainteresowani podjęciem pracy mogli uzyskać informacje na temat ofert pracy, 
otrzymać podpowiedzi związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych takich jak: 
CV, czy list motywacyjny. Mogli również liczyć na wskazówki dotyczące rozmowy 
kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.
W ramach zadania w dniu 31 maja 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
zorganizowano pierwsze Targi Pracy dla seniorów.
Do końca grudnia 2019 r. z pomocy punktu skorzystało ponad 100 osób.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Planowanie i organizowanie usług społecznych (w tym zdrowotnych, a także 
edukacyjnych, kulturalnych, transportowych i rekreacyjnych) z uwzględnieniem 
potrzeb osób starszych i dostosowanie ich do zainteresowań oraz możliwości osób 
starszych:

1. W 2019 r. Ośrodek we współpracy z mieszkańcami Katowic realizował 4 inicjatywy 
lokalne kierowane m.in. do seniorów:

- „Wesołego Alleluja -  Wielkanoc na Bagnie”- w ramach inicjatywy zorganizowane 
było spotkanie świąteczne dla mieszkańców osiedla Bagno, na które zaproszenie 
otrzymali lokatorzy w wieku senioralnym. Dodatkowo przewidziano symboliczną
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paczkę świąteczną dla każdego seniora zamieszkującego osiedle przy ulicy 
Roździeńskiej w Katowicach.
- „Dzielnicowa Seniorada -  Zdrowo, bezpiecznie i solidarnie”- w ramach inicjatywy 
zorganizowano 8 czerwca 2019 r. biesiadę dla seniorów, osób niepełnosprawnych, 
w tym przewlekle chorych, mieszkańców dzielnicy Katowice-Załęże ich rodzin 
i opiekunów. Wydarzenie rozpoczęto uroczystą mszą świętą. Uczestnicy mogli m.in. 
bezpłatnie skorzystać z oferty badań i pomiarów wykonywanych przez obecny tam 
personel medyczny. Dodatkowymi atrakcjami były liczne konkursy z nagrodami.
- „Weź somsiada na Wigilijo -  tam się spotko Familijo. Boże Narodzenie na Bagnie”- 
ramach inicjatywy zorganizowane było spotkanie świąteczne dla mieszkańców osiedla 
Bagno, na które zaproszenie otrzymali lokatorzy w wieku senioralnym. Dodatkowo 
przewidziano symboliczną paczkę świąteczną dla każdego seniora zamieszkującego 
osiedle przy ulicy Roździeńskiej w Katowicach.
- „Wigilia dla seniorów”- w ramach inicjatywy zorganizowano uroczystą kolację 
wigilijną dla seniorów zamieszkujących dzielnicę Katowice-Dąb;

2. Z inicjatywy Rady Jednostki Pomocniczej w Załężu zrealizowano wyjazd do Koszęcina, 
gdzie grupa 56 seniorów zamieszkujących dzielnicę Załęże zwiedzała okolice. Atrakcją było 
m.in. zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Nadleśnictwa, Izby Edukacyjnej 
oraz zabytkowego kościoła św. Trójcy.
3. W ramach zadania V Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców dzielnicy Piotrowice 
i Ochojec pn. „Dla Aktywnych Seniorów”, współfinansowanego ze środków budżetu miasta 
Katowice, Ośrodek zrealizował:
- 4 wyjścia kulturalne do kina „Helios” w Katowicach dla 50 osób w wieku senioralnym;
- 4 warsztaty rękodzielnicze tj. ceramiczne, wielkanocne, ekologiczne i bożonarodzeniowe;
- biesiadowanie przy muzyce w czasie karnawału, pożegnanie lata i Andrzejki;
- integracyjny piknik „Na trawie” -  biesiadowanie przy wspólnym grillowaniu;
- wycieczki krajoznawcze do: Wrocławia w czasie której seniorzy zwiedzali Ogrody 
Japońskie, Hydropolis a także odbyli rejs statkiem po Odrze; Goczałkowic-Zdroju, gdzie 
seniorzy zwiedzali Ogrody Kapias, Muzeum Ognia w Żorach oraz Tyskie Browary Książęce;
- z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora zorganizowano wyjście do Teatru Śląskiego na 
spektakl „Sztuka”, a następnie seniorzy udali się do kawiarenki na słodki poczęstunek.
4. Rozpowszechniano ankietę dla osób starszych rejestrujących się w Miejskim Systemie 
Powiadamiania ratunkowego.
5. Propagowano akcję „czyste powietrze”.
6. Pracownicy socjalni informowali o możliwości skorzystania z „Programu profilaktyki dla 
osób trzeciego i czwartego wieku”, w ramach którego osoby zainteresowane mogły wykonać 
różne rodzaje badań dostępnych w ramach programu.
7. W ramach programu „Radość życia - wszystko mogę” działania nakierowane były na 
poprawę jakości życia seniorów oraz ich sprawności funkcjonalnej w postaci: zapewnienia 
potrzeb towarzyskich i kulturalnych.
8. Osoby starsze uczestniczyły w Zlocie Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym, który jak 
co roku odbył się na przełomie kwietnia i maja.
9. Na terenie Klubu Osiedlowego „Siódemka” przy ul. Roździeńskiej 22 w ramach spotkań 
dla seniorów odbywały się warsztaty rękodzieła. Z Klubem współpracowało Stowarzyszenie 
Dla Szopienic.
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Cel 5. Zapewnienie odpowiedniej opieki nad osobami o ograniczonej samodzielności 
poprzez rozwój usług opiekuńczych.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

Pracownicy socjalni oferowali i zapewniali osobom starszym, niezaradnym życiowo usługi 
opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych 
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 
W ramach spotkań grupowych w Klubach Seniora i Parafiach pracownicy informowali
0 w/w formach wsparcia.

Cel 6. Stworzenie systemów wsparcia dla opiekunów nieformalnych, w szczególności 
na poziomie lokalnym.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. W 2019 r. realizowana była pomoc wolontariuszy dla osób starszych
1 niepełnosprawnych w ramach programu „Słonecznik”, którego głównym celem jest 
utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania, poszerzenie 
kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększenie 
ich poczucia bezpieczeństwa. W 2019 r. pomoc świadczyło 17 wolontariuszy w łącznej 
liczbie 601 godzin.
2. W 2019 r. kontynuowano również działania rozwijające współpracę w ramach programu 
wolontaryjnego „Słonecznik” z Regionalnym Centrum Wolontariatu polegającą przede 
wszystkim na kierowaniu przez organizację do tutejszego Ośrodka osób chcących zostać 
wolontariuszami i współpracować z Ośrodkiem w ramach ww. programu, udzielając wsparcia 
m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym. W dniu 28 maja 2019 r. w Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach koordynator programu „Słonecznik” 
poprowadził spotkanie mające na celu promocję programu. Ponadto Ośrodek w ramach 
realizacji programu wolontaryjnego „Słonecznik" podejmował działania polegające na 
rozpowszechnianiu informacji o programie oraz pozyskiwaniu wolontariuszy poprzez 
docieranie do różnych osób za pomocą aplikacji -  KISS, zamieszczaniu informacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Katowice, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach oraz portalu społecznościowym Facebook.pl. Podczas spotkań dla 
seniorów w ramach realizacji programu „Bezpieczna Przystań” informowano seniorów 
o zasadach działania programu i możliwości skorzystania z pomocy wolontariuszy, jak 
również wskazywano na możliwość zajęcia się przez osoby starsze wolontariatem 
nakierowanym na pomaganie innym osobom potrzebującym.
3. Utrzymywano kontakty ze szpitalami, lekarzami.
5. Utrzymywano kontakt z przedstawicielami firm świadczących usługi osobom starszym.
5. Pracownicy socjalni informowali o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych, 
specjalistycznych usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich, usług Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej, Mieszkań Chronionych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów 
Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Pomocy.
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6. Nawiązano współpracę z pracownikami oddziału dziennego przy szpitalu geriatrycznym 
i na bieżąco przekazywano seniorom oferty pomocy oraz omawiano wspólnie z psychologiem 
oddziału indywidualne potrzeby osób przebywających tam.
7. Nawiązano kontakt z lekarzami oddziału neurologii i koordynatorem opieki w UCK 
ul. Medyków 14 w celu uzyskania informacji na temat oferty pomocy na rzecz osób 
starszych.
8. Nawiązano kontakt z przedstawicielem Firmy „Servitum” zajmującej się opieką nad 
osobami starszymi.
9. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „FAON” celem uzyskania 
informacji na temat oferty proponowanych przez Stowarzyszenie działań na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych i przeciwdziałanie stosowanym wobec 
nich nadużyciom.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Prowadzono działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych 
i przeciwdziałanie stosowanym wobec nich nadużyciom.
- Prowadzono działania mające na celu zwiększanie świadomości osób starszych na temat 
sytuacji przemocy oraz instytucji, do których można się zwrócić w sytuacji doświadczania 
przemocy.
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagał 
wszystkim mieszkańcom Katowic, którzy znajdowali się w różnych sytuacjach kryzysowych, 
w tym związanych z doświadczaniem przemocy.
W 2019 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 21 osób w wieku powyżej 65 roku życia, z czego 19 
osób doświadczało przemocy, a 2 osoby były konsultowane na okoliczność stosowania 
przemocy.

Lp. Nazwa wskaźnika 2016 2017 2018 2019 Prognoza
2020

1. Liczba osób korzystających 
ze wsparcia OIK

22 23 24 21 24

Analizując powyższą tabelę można przyjąć założenie, że liczba osób w wieku powyżej 65 r.ż, 
korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej utrzymuje się na tym samym 
poziomie. Osoby w wieku poprodukcyjnym niejednokrotnie wymagają dodatkowego 
wsparcia. Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z różnymi służbami i instytucjami 
w planowaniu i realizowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych.

3. W trakcie wizyt w środowisku pracownicy socjalni informowali seniorów o zagrożeniach.
- 12 lutego pracownicy socjalni Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 5 na zaproszenie 
Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” brali udział w spotkaniu z seniorami. 
W trakcie spotkania pracownicy socjalni przedstawiali seniorom zakres wsparcia dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, szczególnie zasady umieszczenia w Domu Pomocy 
Społecznej i procedury dotyczącej ubezwłasnowolnienia oraz programy „Aktywni Seniorzy”, 
,,Nas Troje i więcej”, „Karta Dużej Rodziny”. Poruszany był również problem
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bezpieczeństwa seniorów samotnych - rozmawiano o wzmożeniu czujności w związku 
z oszustwami, o konieczności legitymowania osób powołujących się na instytucje, 
zapewnienia sobie wsparcia sąsiedzkiego.
4. 23 października odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie 
w Twojej Dzielnicy”, która została zorganizowana dla mieszkańców dzielnicy Dąb, 
Wełnowiec-Józefowiec przez II Komisariat Policji.
5. W czasie wizyt u osób starszych pracownicy socjalni na bieżąco podejmowali tematykę 
związaną z pojawiającymi się zagrożeniami dla seniorów związanymi z wyłudzeniami na tzw. 
„wnuczka”, „gazownika”, ,,na kuriera” itp., kradzieżami, udostępnianiem danych osobowych, 
wyłudzaniem kredytów itp. Pracownicy socjalni w ramach edukacji uczulali osoby starsze, 
aby w sytuacji powzięcia podejrzenia, że mogą stać się ofiarą przestępcy kontaktowali się 
z rodziną, czy pracownikiem socjalnym lub informowali Policję. Pracownicy MOPS włączyli 
się w realizację programu profilaktyczno -  edukacyjnego Komendy Miejskiej Policji 
„Bezpieczna Przystań” kierowanego do osób w wieku senioralnym, który ma na celu 
ograniczenie liczby zdarzeń negatywnych, których ofiarami są osoby starsze jako grupa 
szczególnie narażona na ryzyko stania się ofiarami zdarzeń kryminalnych. Ponadto 
pracownicy socjalni podczas spotkań z seniorami przekazywali informacje od dzielnicowych, 
w jaki sposób zabezpieczyć się przed oszustwem.
6. W trakcie zajęć programu „Radość życia -  wszystko mogę” omówiono temat dotyczący 
bezpieczeństwa seniorów tj. podstawowe zasady zachowania w domu - gdy senior mieszka 
samotnie, w banku - pobierając pieniądze, na poczcie - robiąc opłaty. Podano nowe metody 
popełniania przestępstw wobec seniorów: „na wnuczka”, „na gazownika”, czy „pracownika 
TAURON”, „na hydraulika”, „na kuriera”, „na dotację”, „na pracownika socjalnego”. 
Dodatkowo omówiono również następujące zagadnienia: wygląd legitymacji pracownika 
socjalnego, zagrożenia wynikające z zawierania umów na odległość przez telefon lub internet 
oraz niebezpieczeństwa zatrucia czadem przy ogrzewaniu piecami węglowymi.
Również jedne z zajęć z seniorami dotyczyły samoobrony, gdzie instruktorka uczyła 
uczestników programu podstawowych zasad zachowania w obliczu zagrożenia 
oraz podstawowych chwytów.

Cel 8. Rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych w obszarach zgodnych 
z potrzebami.

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice:

1. Dotacja udzielona Uniwersytetowi Śląskiemu w 2019 r. w wysokości: 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na edukację ustawiczną osób starszych -  działalność Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Oferta edukacyjna UTW jest bardzo bogata. Oprócz wykładów o tematyce ogólnej 
prowadzone są zajęcia z historii sztuki, historii Kościoła, historii Śląska, psychologii, a także 
lektoraty z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski).
Ponadto w ramach zajęć ruchowych organizowana jest gimnastyka klasyczna, gimnastyka 
rehabilitacyjna, gimnastyka przy muzyce, zumba, body balance, tańce europejskie, pilates, 
joga. Co roku odbywają się również zajęcia komputerowe dla początkujących 
i zaawansowanych oraz kursy tematyczne.
Z oferty edukacyjnej skorzystało w 2019 r. 1080 słuchaczy, a dotacja została rozliczona 
w wysokości: 29 883,19 zł. Powyższe środki przeznaczone były również na:
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- wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Koszęcina,
- wycieczkę do Pszczyny tj. zwiedzanie Muzeum Zamkowego oraz Stajni Książęcej, wstęp do 
Zagrody Żubrów,
- wydruk Gazety Seniorzy 12/2019,
- zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla UTW,
- zakup komputera do biura.
Liczba uczestników:
- wycieczka do Pszczyny -  46 osób w tym: 1 opiekun -  wykłady były prowadzone przez 
osoby będące na miejscu (Muzeum Zamkowe i Zagroda Żubrów),
- wycieczka do Koszęcina -  40 osób w tym: 1 opiekun -  wykład był prowadzony przez osobę 
będącą na miejscu (Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”).

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. W ramach projektu „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej 
w Katowicach” -  Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb odbyły się 
warsztaty rozwojowe dedykowane seniorom, cykl „Kalambury dla Seniora”, spotkania 
planszówkowe, warsztaty z szycia na maszynie, profesjonalne warsztaty malarstwa, 
warsztaty rękodzielnicze (m.in. zajęcia z decoupage’u, z recyklingu kuchennego, tworzenie 
kartek okolicznościowych, breloczków, kotylionów, wianków, tablic aktywnego mieszkańca), 
wyjścia na warsztaty teatralne w teatrze Ateneum, wizyty na „Przystanku Historia”, 
zwiedzanie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
2. W ramach projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich 
środowiska rodzinnego - I etap”:

- w dzielnicy Załęże zorganizowano:
• 11 warsztatów manualnych dla seniorów,
• 4 warsztaty rozwojowe i relaksacyjne,
• 2 seminaria „Prawa i obowiązki seniora”,
• 6 spotkań w ramach warsztatów „Biorę sprawy w swoje ręce”;

- w dzielnicy Śródmieście zorganizowano:
• 33 warsztaty z języka angielski ego,
• 19 warsztatów „Ekonomia w domu”,
• 39 spotkań filmowych, z książką oraz spotkań integracyjnych w ramach 

Klubo-kawiarni „Przeciąg”,
• 1 warsztat bębniarski;

- w dzielnicy Szopienice zorganizowano:
• 174 spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami oraz grupami 

senioralnymi, działającymi na terenie dzielnicy w ramach Klubu „Nasz 
CzAS",

• 13 warsztatów plastycznych;
- w dzielnicy Zawodzie zorganizowano:
• 207 spotkań animatora lokalnego z mieszkańcami,
• 32 spotkań integracyjno-edukacyjnych,
• 2 wizyty studyjne.

3. Informowanie o programie profilaktycznym „Słoneczna jesień 2019” - bezpłatne 
szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych.
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4. Pracownicy socjalni MOPS Katowice informowali o możliwości skorzystania 
z „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”, w ramach którego osoby 
zainteresowane mogły wykonać różne rodzaje badań dostępnych w ramach programu wraz 
z interpretacją uzyskanych wyników oraz skierowaniem do dalszej diagnostyki w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Pracownicy socjalni w ramach akcji czyste powietrze przekazywali informacje o rodzajach 
paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania oraz zobowiązywali do zakupu 
dopuszczalnego paliwa. Ponadto pracownicy socjalni weryfikowali rodzaj zakupionego 
paliwa przy rozliczaniu zasiłków przyznanych na ten cel, a także w ramach kontroli opału 
pracownicy socjalni towarzyszyli przedstawicielom Straży Miejskiej.

Cel 9. Upowszechnianie edukacji obywatelskiej.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Rozwijanie u osób starszych kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym 
motywowanie do podejmowania aktywności obywatelskiej i wolontariatu:
- W 2019 r. realizowana była pomoc wolontariuszy dla osób starszych
i niepełnosprawnych w ramach programu „Słonecznik”. Celem programu było utrzymanie 
więzi społecznych i bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania, poszerzenie kontaktów 
społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa. Działania promocyjne służące rozpowszechnianiu informacji o programie 
miały także na celu dotarcie do osób starszych, którzy chcieliby zostać wolontariuszem 
dla kogoś potrzebującego pomocy.
- Podczas spotkań z seniorami w ramach programu „Bezpieczna Przystań” informowano 
seniorów o możliwości zarówno skorzystania z pomocy wolontariuszy, jak i o możliwości 
podjęcia się roli wolontariusza dla osób potrzebujących.
- W ramach projektu „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej
w Katowicach” -  Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb działa Klub 
Wolontariusza (pomoc w planowaniu i organizowaniu wydarzeń lokalnych oraz imprez 
z inicjatywy mieszkańców, współprowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci, szkolenie „ABC 
Wolontariatu”), do którego należy 9 seniorów, którzy w 2019 r. przepracowali łącznie 366 
godzin.
- Pracownicy socjalni odbyli spotkania w Klubach Seniora i parafiach, podczas których 
prowadzili rozmowy edukacyjne z seniorami.

Cel 10. Upowszechnianie edukacji w zakresie nowych technologii.

Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

1. „Aktywny Senior” w Śląskim Oddziale Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich 
w Warszawie, Pomoc Maltańska, oddział w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 41,
spotkania dla seniorów w zakresie kursu pierwszej pomocy, kursu obsługi komputera, spotkań 
z psychologiem, prawnikiem, warsztaty wizerunku i wiele innych.

W projekcie udział wzięło ok. 40 osób. Kwota dotacji: 8 000,00 zł.
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Cel 11. Rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Zapewnienie osobom starszym i ich rodzinom dostępu do informacji, porad 
prawnych, obywatelskich i konsumenckich, rzecznictwa interesów tej grupy, wsparcia 
psychologicznego i w postaci mediacji oraz rozwój kanałów informacyjnych i struktur 
poradnictwa i wsparcia:
- Każda osoba starsza miała możliwość skorzystania ze wsparcia w formie: mediacji, pomocy 
terapeutycznej i poradnictwa specjalistycznego, w tym pomocy psychologicznej świadczonej 
przez specjalistów zatrudnionych w MOPS. Ponadto w Terenowych Punktach Pomocy 
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach świadczone było wsparcie 
w postaci poradnictwa prawnego.
- W ramach projektu „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej 
w Katowicach” -  Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb funkcjonowała 
Lokalna Strefa Cyfrowa, w ramach której odbywały się grupowe zajęcia dla seniorów oraz 
indywidualne konsultacje dla seniorów, m.in. „Smartphone dla seniora. ABC obsługi”, 
„Bankowość internetowa - możliwości i zagrożenia”, „Złośliwe oprogramowania”, 
„Prawidłowe zabezpieczenie komputera”, „ABC terminów komputerowych”, „Przydatne 
skróty klawiaturowe”, „Szukanie przestrzeni do porozumienia się w zasobach internetu”, 
„Praca z pendrive'em, tworzenie folderów”, „Praca w edytorze tekstu. Praktyczne ćwiczenia 
edycyjne”, „Tworzenie folderów”, „Praca w przestrzeni pulpitu”, „Praca w systemie 
Windows”, „Budowa klawiatury”, „Wyszukiwanie informacji w Internecie”, „Obsługa 
nośnika pendrive”, „Tworzenie prezentacji multimedialnych”, „Praca w edytorze tekstu - 
praktyczne ćwiczenia”, „Funkcje programów antywirusowych”.
- W ramach projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich 
środowiska rodzinnego I etap” zorganizowano:

-  w dzielnicy Bogucice: 3 zajęcia w ramach cyklu „Senior on-line”;
-  w dzielnicy Zawodzie: 12 zajęć w ramach „Multimedialna Akademia Seniora";
-  w dzielnicy Załęże: 7 zajęć z cyklu „Technologia nie taka straszna”;
-  w dzielnicy Śródmieście: 119 warsztatów IT;
-  w dzielnicy Bogucice: cykl 12 warsztatów „Cyfrowy Senior".

II. KONTYNUACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE 
NA RZECZ SENIORÓW.

Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

1. Program z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” wprowadzony Uchwałą 
Nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. Program jest skierowany do 
osób, które ukończyły 60 rok życia i są zameldowane w Katowicach. Celem programu jest 
podniesienie aktywności i sprawności katowickich seniorów poprzez zwiększenie dostępności 
do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych 
i edukacyjnych. Każdemu seniorowi, który złoży wniosek o wydanie karty „Aktywnego 
Seniora” przysługują zniżki oraz rabaty udzielone przez samorządowe instytucje kultury,
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sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice oraz przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą.

Liczba wydanych kart w 2019 r. -  1 996. Kwota dotacji w 2019 r.: 40 000,00 zł.

2. Działalność Rady Seniorów miasta Katowice, która ma charakter opiniodawczy, 
doradczy i inicjatywny dla władz Miasta. Z inicjatywą powołania Rady Seniorów wystąpiła 
Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr XLIII/1018/13 w sprawie podjęcia inicjatywy powołania 
Rady Seniorów Miasta Katowice. W dniu 10 marca 2017 r. Prezydent Miasta Katowice 
powołał II kadencję Rady Seniorów Miasta Katowice. W 2019 r. skład Rady Seniorów został 
zwiększony o 2 członków i obecnie Rada liczy 15 członków.
Członkowie Rady Seniorów w 2019 r. aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach 
dedykowanych katowickim seniorom, podnosili swoje kompetencje poprzez udział 
w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach. Spotkania członków Rady Seniorów 
odbywały się cyklicznie raz w miesiącu w celu omówienia kwestii związanych z polityką 
senioralną lub w zależności od potrzeb.

3. Kawa za „złotówkę” dla seniorów -  katowiccy seniorzy mieli możliwość spędzania 
czasu w miłej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę 
w restauracji prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Mastvita” w Katowicach 
przy ul. Mielęckiego 4.

4. Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” - program adresowany jest 
do: babć/dziadków z wnukami, w tym także do babć/dziadków pełniących funkcję rodzin 
zastępczych, mających pod swoją opieką wnuczęta w różnym wieku i na różnych etapach 
rozwoju psychospołecznego. W ramach programu za okazaniem specjalnej legitymacji 
dziadkowie z wnukami skorzystać mogą m.in. z bezpłatnych porad: psychologa, pedagoga; 
z darmowych/ulgowych wejść: na kąpieliska oraz lodowisko miejskie, na przedstawienia 
teatralne dla dzieci (w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”), do Muzeum Historii 
Katowic, do sali zabaw („Nibylandia”), czy chociażby Śląskiego Wesołego Miasteczka 
„Legendia”. W 2019 r. wydano 195 legitymacji.

5. Kluby Seniora w Katowicach - seniorzy miasta Katowice mogą aktywnie i ciekawie 
spędzać czas oraz rozwijać swoje zainteresowania w Klubach Seniora.
W programie na 2019 r. znalazły się m.in.: wyjścia na koncerty, do kina, do teatru, porady 
specjalistyczne w tym zdrowotne, prawne, warsztaty zajęciowe, wykłady oraz pogadanki, 
spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dotowane przez miasto Katowice Kluby Seniora, prowadzone przez Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki znajdują się w Katowicach przy: ul. Witosa 17, 
ul. Hetmańskiej 1, ul. Panewnickiej 75, ul. Grażyńskiego 5, Al. Korfantego 84a.

Liczba osób korzystających z Klubów: 215 osób. Kwota dotacji: 61 048,00 zł.

6. „Koperta Życia” -  z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Katowice realizowany był projekt 
„Koperta Życia”, której celem jest przekazanie służbom medycznym czy osobom 
udzielającym pierwszej pomocy najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniorów. 
Miasto Katowice w 2019 roku dokupiło 2 000 szt. „Kopert Życia”, które systematycznie
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przekazywane były seniorom miasta Katowice, organizacjom pozarządowym w celu 
dystrybucji wśród katowickich seniorów.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, 
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 
pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do 
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi świadczone są przez firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, z którymi 
Ośrodek zawarł stosowne umowy.

Wykaz realizatorów, którzy w 2019 r. świadczyli usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze na podstawie umów zawartych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

W y k o n a w c a Z a k res u s łu g
L iczb a
osób *

L icz b a
g o d z in

K o sz t  
(w  z ł)

C en a  1 godz. 
u słu g

w g  osta tn io  
ob o w ią zu ją ce j  

u m o w y  
(w  zł)**

Ś red n i
k o szt

ro b o czo -
godz.

p o n ies io n y
p rzez

M O P S

1

Konsorcjum: HDOmedical 
Sp. z o.o., Nadzieja Opieka 

Pielęgniarstwo Rehabilitacja 
Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie 

Opiekuńcze „Nadzieja”, 
Katowice

ul. Francuska 35/207

Opiekuńcze 
część 1*** - 8 61,83 157 405,97 18,28 -

2

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo -Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Opiekuńcze 
część 2***

- 10 572,42 190 303,56 18,00 -

3
Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo -Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy

Opiekuńcze 
część 3***

- 7 185,50 141 554,35 19,70 -
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Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

4

Konsorcjum: HDOmedical 
Sp. z o.o., Nadzieja Opieka 

Pielęgniarstwo Rehabilitacja 
Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie 

Opiekuńcze „Nadzieja”, 
Katowice

ul. Francuska 35/207

Opiekuńcze 
część 4***

- 5 521,74 103 090,89 18,67 -

5

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zespół Medyczno- 

Opiekuńczy Alicja Kluczna 
Dabrowa Górnicza 
ul. Kościuszki 27

Specjalistyczne 
opiekuńcze 
część 1***

- 292,83 5 329,51 18,20 -

6

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo -Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Specjalistyczne 
opiekuńcze 
część 2***

- 2 226,83 44  536,60 20,00 -

7

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo-Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Specjalistyczne 
opiekuńcze 
część 3***

- 301,43 6 028,60 20,00 -

8

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo-Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Specjalistyczne 
opiekuńcze 
część 4***

- 379,42 6 943,41 18,30 -

9

Konsorcjum: HDOmedical 
Sp. z o.o., Nadzieja Opieka 

Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. 
z o.o. oraz Stowarzyszenie 

Opiekuńcze „Nadzieja”, 
Katowice

ul. Francuska 35/207

Opiekuńcze 
część 1 575 98 525,33 1 889 708,65 19,18 19,18

10

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo-Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Opiekuńcze 
część 2 534 106 844,90 2 083 475,57 19,50 19,50

11 Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo -Medyczna Opiekuńcze 439 87 775,88 1 860 848,64 21,20 21,20
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i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

część 3

12

Konsorcjum: HDOmedical 
Sp. z o.o., Nadzieja Opieka 

Pielęgniarstwo Rehabilitacja 
Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie 

Opiekuńcze „Nadzieja”, 
Katowice

ul. Francuska 35/207

Opiekuńcze 
część 4 358 59 161,58 1 181 456,75 19,97 19,97

13

Konsorcjum: HDOmedical 
Sp. z o.o., Nadzieja Opieka 

Pielęgniarstwo Rehabilitacja 
Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie 

Opiekuńcze „Nadzieja”, 
Katowice

ul. Francuska 35/207

Specjalistyczne 
opiekuńcze 

część 1
41 2 208,21 45 224,14 20,48 20,48

14

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo -Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Specjalistyczne 
opiekuńcze 

część 2
123 26 071,18 560 530,49 21,50 21,50

15

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo-Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Specjalistyczne 
opiekuńcze 

część 3
32 2 661,44 57 220,98 21,50 21,50

16

Konsorcjum: Agencja 
Opiekuńczo-Medyczna 

i Handlowa Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych Oraz Im 

Samym „CONVIVERE”, 
Katowice ul. Okrzei 6/16

Specjalistyczne 
opiekuńcze 

część 4 64 3 837,16 75 975,75 19,80
19,80

R A Z E M : 2 166 422 176,68 8 409 633,86 - -

*W podanej liczbie osób występują przypadki, że ta sama osoba ma przyznane dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
**Podana cena 1 godziny usług dotyczy usług wykonywanych w dni robocze i dni wolne/świąteczne oraz w godzinach 
nocnych.
*** w I ’19 r. zapłacono za usługi w X II’18 r.
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2. Dzienne domy pomocy społecznej

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób 
samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Wykaz DDPS prowadzonych przez wykonawców, którzy otrzymują dotację celową na 
podstawie umów zawartych z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

Lp.
N a z w a  i adres  

D z ien n e g o  D o m u  
P o m o cy  Sp o łeczn ej

P ro w a d z o n y  przez:

L icz b a  m iejsc  

P o b y t/

P o s iłk i n a  w y n o s

L icz b a  osób , k tóre  
sk o rzy sta ły  

z D D P S

P o b y t/P o s iłk i n a  
w y n o s

1 DDPS 1 
ul. Czecha 2

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych oraz Ich Samym 

„CONVIVERE”
50 / 20 64 / 29

2 DDPS 2
ul. Głogowska 23

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych 

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”
50 / 30 66 / 36

3 DDPS 3
ul. Tysiąclecia 45

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych 

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”
37 / 21 51 / 26

4 DDPS 4 
ul. Wiślana 9

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób 
Niepełnosprawnych oraz Ich Samym 

„CONVIVERE”
45 / 30 56 / 42

5 DDPS 5
ul. Świdnicka 35

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych 

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”
45 / 30 62 / 41

6 DDPS 6 
ul. Oblatów 24

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych 

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”
98/65 116 / 85

7 DDPS 7 
ul. Gliwicka 74

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych 

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”
41 / 26 54 / 35

8 DDPS
ul. Brata Alberta 4

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodek Św. Jacka 36 / 20 46 / 36

9 DDPS - Dąb 
ul. Dębowa 23

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodek Św. Jacka 25 / 20 33 / 28

R A Z E M : 4 2 7  /  26 2 5 4 8  /  3 5 8
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3. Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione ma za zadanie udzielenie wsparcia osobie, która ze względu na trudną 
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym 
przez dom pomocy społecznej. Na terenie Katowic działają trzy mieszkania chronione 
wspierane, będące komórkami organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach, w tym: dwa dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych:
- Mieszkanie Chronione Wspierane dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych nr 1 
przy ul. Łętowskiego 6a, przeznaczone jest dla 7 osób (w 2019 r. skorzystało z niego łącznie 
9 osób).
- Mieszkanie Chronione Wspierane dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych nr 2 
przy ul. Łętowskiego 6a, przeznaczone jest dla 6 osób (w 2019 r. skorzystało z niego łącznie 8 
osób).

Wydatki na realizację zadania wyniosły: 969 227,25 zł.

4. Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie 
obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub 
choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców 
z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W 2019 r. MOPS przeprowadził 298 postępowań administracyjnych w sprawie skierowania 
osób starszych i/lub niepełnosprawnych do domu pomocy społecznej, z czego:

a) 141 osób skierowano do DPS na terenie Katowic (w tym: 33 osoby skierowano również 
do DPS położonych na terenie innych powiatów),

b) 146 osób zostało skierowanych do DPS położonych na terenie innych powiatów, w tym:
-  64 osoby do DPS dla osób w podeszłym wieku,
-  38 osób do DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych,
-  17 osób do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych,
-  9 osób do DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
-  1 osoba do DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
-  17 osób do DPS dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
-  nie kierowano osób do DPS dla osób uzależnionych od alkoholu.

c) 4 osobom odmówiono skierowania do DPS,
d) w 40 przypadkach umorzono postępowanie z powodu zgonu osoby, bądź rezygnacji 

z umieszczenia.
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Ruch pensjonariuszy w DPS, na terenie Katowic oraz na terenie innych powiatów przedstawiał się 
następująco:

D o m L icz b a
m iejsc

S ta n  n a  d z ień  
3 1 .1 2 .2 0 1 9  r.

Z m a r ło  lub  
z re zy g n o w a ło  

w  2 0 1 9  r.

P rz y jęto  
w  2 0 1 9  r.

L icz b a  osób  
w p isa n y c h  

n a  lis tę  
osób

o c ze k u ją 
cych

W  ty m  lic z b a  
osób

o c ze k u ją 
cych

z w y d a n ą  
d ecy zją  

o u m ie sz cz e 
n iu  n a  d z ień  
3 1 .1 2 .2 0 1 9  r.

DPS „PRZYSTAŃ” 
przy

ul. Adamskiego 22
88 87 17 16 54 5

DPS „ZACISZE” 
przy

ul. Traktorzystów 
42

98 98 27 27 66 5

DPS „SENIOR 
RESIDENCE” 

przy ul. Pijarskiej 4

97, w  tym : 83 
dla

m ieszkańców
K atow ic

95, w  tym : 12 
osób spoza gm iny  

K atow ice

34, w  tym : 6 
osób spoza 

gm iny  
K atow ice

29, w  tym : 
1 osób 
spoza 
gm iny  

K atow ice

49, w  tym : 0 
osób

oczekujących 
spoza gm iny  

K atow ice

6, w  tym : 0 
osób

oczekujących 
spoza gm iny 

K atow ice

DPS na terenie 
innych powiatów - - 78* 91 171 -

*w tym 5 osób przeniesionych do DPS na terenie Katowic

Domy pomocy społecznej na terenie Katowic

D o m
L icz b a  o só b  p r z eb y w a ją cy c h  
w  D P S  n a  n o w y ch  za sa d a c h  

(sta n  n a  3 1 .1 2 .2 0 1 9  r.)

Ś red n i m ies ięczn y  
k o sz t p o b y tu  w  D P S

DPS „PRZYSTAŃ” ul. Adamskiego 22 79 4 590,36 zł

DPS „ZACISZE” ul. Traktorzystów 42 90 4 388,38 zł

DPS „SENIOR RESIDENCE” 
ul. Pijarska 4

95 w tym 12 osób spoza 
gminy Katowice

4 100,00 zł -  dla 
mieszkańców Katowic

4 400,00 zł -  dla osób 
spoza gminy Katowice

Domy pomocy społecznej na terenie innych gmin

L icz b a  osób , k tó re  
p r z eb y w a ły  w  D P S , n a  

n o w y ch  za sa d a c h

K o sz t p o b y tu  
m ieszk a ń c ó w  K a to w ic  

w  D P S  n a  teren ie  in n y ch  
g m in

DPS na terenie innych gmin 626 17 3 8 9  2 6 2 ,4 5  z ł
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5. Rodzinny Dom Pomocy Społecznej

Zgodnie art. 52 ust.1 ustawy o pomocy społecznej osoba wymagająca z powodu wieku lub 
niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych 
w formie pobytu w rodzinnym domu pomocy. Dom ten dysponuje 8 miejscami. Miesięczny 
koszt utrzymania 1 osoby od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. wynosił: 2 825,63 zł, 
od 01.10.2019 r. miesięczny koszt utrzymania 1 osoby wynosi: 3 143,37 zł.
W ramach swojej działalności, rodzinny dom zapewnia usługi bytowe: miejsce pobytu, 
wyżywienie i utrzymanie w czystości oraz usługi opiekuńcze, pomoc w korzystaniu 
ze świadczeń zdrowotnych, niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych, a także 
kontakt z otoczeniem, organizację czasu wolnego, jak również pomoc w zakupie odzieży 
i obuwia i niezbędnych artykułów osobistego użytku.
W okresie I-XII 2019 r. z usług Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej skorzystało 
10 osób. Wydatki na realizację zadania wyniosły: 276 177,26 zł.

6. Praca socjalna

Praca socjalna ma na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie 
pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także 
inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działań zmierzających do większego 
zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy, 
w tym zawieranie umów alimentacyjnych, porozumień na świadczenie usług, zapewnienie 
osobom uprawnionym usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, uwrażliwienie 
społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, rozpowszechnienie 
idei wolontariatu, objęcie opieką wolontarystyczną osób potrzebujących pomocy oraz 
skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących im uprawnień 
np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu 
rehabilitacyjnego itp.

7. Pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Programu 
„Słonecznik”

W 2019 r. realizowana była pomoc wolontariuszy dla osób starszych i niepełnosprawnych 
w ramach programu „Słonecznik”. Adresatami programu były osoby starsze, które z powodu 
swojego wieku oraz osoby niepełnosprawne, które z powodu swych ograniczeń wymagają 
wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Główny cel pomocy w ramach programu to:

-  utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania 
w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych,

-  poszerzenie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych 
i niepełnosprawnych,

-  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Usługi wolontariuszy realizowane były bezpośrednio w środowisku na rzecz osoby starszej, 
niepełnosprawnej wymagającej pomocy i wsparcia.
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W olontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Liczba wolontariuszy (liczba um ów ) 17 (27)

Liczba godzin  wolontariatu 601

O szczędności dla M O PS (w  zł)* 11 751 ,84

* obliczono na podstawie obowiązujących stawek za usługi opiekuńcze

8. Grupa wsparcia „Radość życia -  wszystko mogę”

Program realizuje Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 w Katowicach. Spotkania grupy 
wsparcia odbywają się w sali Miejskiego Domu Kultury w Katowicach przy ul. Boya 
Żeleńskiego 83.
Celem głównym programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej i jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych, zapewnienie potrzeb towarzyskich, kulturalnych poprzez ich 
aktywizację w tworzeniu sposobu spędzania czasu wolnego.
Zgodnie z założeniami programu jest to grupa otwarta, dla osób w wieku 50+, starszych lub 
niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, które chcą być jeszcze aktywne i przykładem dla 
innych.
Każda osoba w trakcie spotkań robi to, na co ma ochotę tzn. część wykonuje prace ręczne 
w ramach terapii zajęciowej, inni rozwiązują krzyżówki, inni z kolei uczą się obsługi 
komputera, telefonów komórkowych czy podstawowych zwrotów z języka angielskiego. 
W przypadku gdy dane zajęcia są typowo tematyczne, wtedy cała grupa bierze w nich udział 
jednocześnie. Dodatkową atrakcją jest udział w imprezach np. integracyjnych z młodzieżą, 
z okazji Dnia Seniora, Bal Przebierańców, wycieczkach autokarowych w różne ciekawe 
miejsca itp. Planowane też są wyjścia do kina, bądź teatru, muzeów lub innych atrakcyjnych 
miejsc. Prowadzone są zajęcia nordic walking. Dzięki zakupionym kijkom do nordic walking 
seniorzy biorący udział w programie mają możliwość inicjowania i wspierania rekreacji 
ruchowej poprzez wspólne wyjścia w różne miejsca w okolicy, na spacery: np. na 
Rybaczówkę na Giszowcu, do Parku Zadole w Ligocie, do Parku Kościuszki w Katowicach, 
do ZOO i Rosarium w Chorzowie, na Dolinę „Trzech Stawów”.
W ramach programu prowadzone są również zajęcia z rehabilitantem. Zajęcia te cieszą się 
ogromną popularnością, gdyż seniorzy nieodpłatnie mają możliwość nauki i wykonania przez 
godzinę prostych ćwiczeń poprawiających nie tylko ich samopoczucie, ale również codzienne 
funkcjonowanie.
W zajęciach w ramach ww. programu organizowanego przez TPPS nr 8 w 2019 r. 
uczestniczyło 65 seniorów.
Program o tej samej formule realizuje Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 
w Katowicach. Spotkania grupy wsparcia odbywają się w sali Miejskiego Domu Kultury 
w Katowicach przy ul. Kołodzieja 42. W 2019 r. z zajęć grupy skorzystało 20 osób.

9. Moduł psychologiczny do programu „Radość życia -  wszystko mogę”

W 2019 r. psycholog CPS kontynuował współpracę z Panią Haliną Kanią, koordynatorem 
programu grupy wsparcia „Radość życia -  wszystko mogę”. Wzbogacono aktualnie istniejący 
program o moduł zajęć o charakterze psychologicznym. Celem warsztatów była ogólna 
poprawa samopoczucia i funkcjonowania uczęszczających na zajęciach seniorów. Zajęcia
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dotyczyły norm i zasad panujących w grupie, komunikacji, umiejętności współpracy, 
tolerancji, poczucia własnej wartości, itp. Zamierzeniem osób prowadzących była poprawa 
funkcjonowania i współpracy członków grupy, zwiększenie otwartości, uwrażliwienie na 
potrzeby innych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wzrost poczucia własnej wartości 
oraz w konsekwencji zwiększenie satysfakcji z własnego życia.

Średnia liczba uczestników zajęć w 2019 r. 40

Liczba przeprowadzonych zajęć w 2019 r. 1

Liczba godzin zajęć w 2019 r. 3

10. Realizacja programu „Siedemdziesiąt plus” w roku 2019

W roku 2019 w Katowicach realizowany był program „Siedemdziesiąt plus”. Adresatami 
programu są mieszkańcy miasta Katowice w wieku starszym, szczególnie po ukończeniu 
siedemdziesiątego roku życia.
Cele programu to:
-  zaspakajanie realizacji potrzeb zdrowotnych,
-  zaspakajanie realizacji potrzeb mieszkaniowych,
-  ułatwianie udziału w życiu społecznym,
-  zaspakajanie realizacji potrzeb socjalnych.

Osoby objęte programem „Siedemdziesiąt Plus” w 2019 r., skorzystały ze świadczeń 
w różnych formach. W ramach programu:
Ze świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej skorzystało 2 168 
osób (m.in. w formie zasiłku celowego na opał, leki, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, 
usług opiekuńczych, usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy 
Społecznej).
Z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
skorzystało 982 osoby, w tym: 296 osób z tytułu wieku oraz 686 osób z tytułu 
niepełnosprawności.
Z dodatku mieszkaniowego wypłacanego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych 
skorzystało 776 osób, w tym: 521 osoby skorzystały również z dodatku energetycznego 
wypłacanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystało:

-  233 osób w formie turnusu rehabilitacyjnego,
-  1 osoba w formie usuwania barier w komunikowaniu się,
-  5 osób w formie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego.

Pracownicy socjalni w ramach realizowanego programu nawiązali również współpracę 
z różnymi instytucjami w celu zabezpieczenia szczególnych potrzeb mieszkańców Katowic 
po siedemdziesiątym roku życia.
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Lp. Rodzaj sprawy Liczba osób

1. Zgłoszenie z KZGM w sprawach mieszkaniowych 93

2. Zgłoszenia ze Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawach mieszkaniowych 38

3. Zgłoszenia od prywatnych właścicieli w sprawach mieszkaniowych 38

4. Osoby skierowane do prawnika - konsultacje prawne 161

5. Osoby skierowane do psychologa 56

6. Osoby objęte wolontariatem 11

7. Osoby do objęcia wsparciem zgłoszone przez Policję 50

8. Osoby zgłoszone do objęcia wsparciem przez inne instytucje 148

W ramach działań programu „Siedemdziesiąt plus” informowano również klientów MOPS 
o możliwości skorzystania z badań profilaktycznych w ramach ochrony zdrowia. 
Osoby starsze mogły skorzystać z „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego 
wieku”, w ramach którego wykonywano następujące badania: morfologia krwi, CRP, TSH, 
oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji cholesterolu, trójglicerydów 
w surowicy krwi, oznaczenie poziomu glukozy, oznaczenie poziomu PSA - tylko u mężczyzn, 
dokonanie lekarskiej oceny stanu zdrowia według protokołu badania przekazanego przez 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, badanie palpacyjne piersi u kobiet, 
badanie wzroku z użyciem tablic okulistycznych, orientacyjne badanie słuchu, 
przeprowadzenie oceny czynników ryzyka złamania biodra, ocena sprawności fizycznej 
z wyłonieniem osób zagrożonych niesprawnością ruchową, badanie sprawności pamięci 
MMSE (mini mental status examination) dla osób wyrażających zgodę na badanie, edukacja 
zdrowotna z zakresu zasad zdrowotnego stylu życia, interpretacja uzyskanych wyników oraz 
ewentualne skierowanie do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. W 2019 r. poinformowano 213 osób o możliwości skorzystania z wyżej 
wymienionych badań.

11. Miejski System Powiadamiania Ratunkowego dla osób niepełnosprawnych 
mieszkańców Katowic

W ramach realizacji celu jakim jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych 
i niepełnosprawnych kontynuowano Miejski System Powiadamiania Ratunkowego. System 
ten kierowany jest do osób, które nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem 
przyjmującym zgłoszenie i udzielić informacji koniecznych do udzielenia pomocy w sytuacji 
zagrożenia. Uczestnik Systemu Powiadamiania Ratunkowego musi posiadać telefon 
stacjonarny bądź komórkowy z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer 
alarmowy. W sytuacji zagrożenia po naciśnięciu przycisku dyspozytor w Miejskim Centrum 
Ratownictwa uzyskuje informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby 
zgłaszającej. W roku 2019 objęto systemem 16 nowych osób.
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III. UDZIAŁ KATOWICKICH INSTYTUCJI KULTURY W DZIAŁANIACH NA 
RZECZ SENIORÓW

1. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
W 2019 r. w Teatrze zrealizowano następujące zadania skierowane do seniorów:
- gościnny spektakl Teatru Gry i Ludzie „Krawcowa”,
- „Spacerownik teatralny dla dzieci, które zabierają na spacer dorosłych”,
- uteatralizowane czytanie historii „Aktorzy Teatru Ateneum czytają sztukę o Bogucicach” 
w ramach projektu „Bogucickie opowieści”.

2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA
W ramach programu „Katowicki Senior w Mieście” w 2019 r. w Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach odbyły się następujące działania:
- oprowadzanie po wystawie „Głębokie słuchanie” dla seniorów,
- warsztaty podstaw rysunku dla seniorów - uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo 
przenieść widziane obiekty i ich proporcje na płaszczyznę kartki, jak uzyskać wrażenie 
trójwymiarowości oraz jak poprawnie operować światłocieniem.

3. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
W 2019 r. Instytucja zorganizowała koncerty muzyki poważnej dla seniorów:
- w Filharmonii Śląskiej - koncert pn. „Czas na muzykę. Silesia Seniorom. Koncert dla 
Uniwersytetu III Wieku”,
- w MDK „Południe”, dział Kostuchna - koncert pn. „Czas na muzykę. Koncert dla Seniorów. 
Muzyczne zakończenie karnawału”,
- w Muzeum Archidiecezjalnym, koncert w ramach cyklu „Silesia -  Seniorom. Bliżej muzyki, 
bliżej siebie”,
- w MDK „Koszutka” - koncert pn. „Czas na muzykę -  Akcja „60+ Kultura”. Koncert 
w ramach akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Akcja 60+Kultura”.

4. Muzeum Historii Katowic
Muzeum w 2019 r. zorganizowało dla seniorów:
- oprowadzanie po wystawach „W kamienicy mieszczańskiej.. oraz po wystawach stałych 
w Dziale Etnologii w ramach Akcji 60+Kultura MKiDN,
- w ramach cyklu „Podziel się historią”: wykład „Znane i nieznane -  o kobietach Górnego 
Śląska na przestrzeni dziejów”, spacer „Alejami historii” w Parku Kościuszki,
-  spotkania w ramach Uniwersytetu III Wieku: „Ideał kobiety w sztuce”, wykład 

i oprowadzenie kuratorskie po wystawie „Z fabryki na salony!...”, spotkanie „Ostatnie dni 
Witkacego,

- spotkania w ramach cyklu „Z muzealnej szafy”: „Elementarz szkolny z III Rzeszy”, „Co 
słowik mówi nocą? Czyli o książce „Die farbenpracht der Vogelwelt”, „Ozdoby choinkowe 
sprzed 100 lat, czyli o życiu codziennym podczas I wojny światowej”,

-  wykład pn. „Ostatnie dni Witkacego” dla stowarzyszenia Ciekawi Świata.

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Biblioteka w 2019 r. zorganizowała dla seniorów:
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- imprezy związane ze świętami oraz dniami szczególnymi: Dzień Babci i Dziadka -  imprezy
0 charakterze integrującym dziadków i wnuki, Światowy Dzień Chorego - imprezy 
przeprowadzane w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i w szpitalu, Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych -  imprezy integracyjne organizowane w zakładach opiekuńczo- 
pielęgnacyjnych, Europejski Dzień Seniora -  zajęcia integracyjne dla seniorów.

Zajęcia cykliczne:
- warsztaty umiejętności -  zajęcia kreatywne dla miłośników różnych technik rękodzieła 
artystycznego i tradycyjnego w Filii nr 10,
- konwersatoria języka angielskiego -  zajęcia prowadzone w godzinach dogodnych 
dla seniorów w Filiach nr: 7, 12, 14,
- „Nie tylko dzieci buszują w sieci” - warsztaty z podstaw obsługi komputera, realizowane 
w filiach MBP.

Programy i projekty specjalne:
- cykl wydarzeń (spotkań, koncertów, wystaw) organizowanych w Filii nr 3, w ramach 
programu Wzmacnianie Systemu Wsparcia Osób w Wieku Senioralnym,
- „Biblioteczny Klub Seniora” (projekt biblioteczny realizowany początkowo w Filiach nr 14
1 25 na osiedlu Tysiąclecia, od 2018 roku rozszerzony jest o wszystkie filie, w których 
organizowane są wydarzenia kierowane do osób w wieku senioralnym -  spotkania autorskie, 
podróżnicze, wystawy, koncerty czy spotkania edukacyjne),
- cykl warsztatów dla seniorów „Aktywny Senior” (prowadzony przez Fundację Cambio 
w ramach projektu „Podłącz się pod aktywność ASOS” w Filii nr 32),
- „Zdrowie w Bibliotece” -  cykl spotkań dla starszych mieszkańców miasta, mających formę 
prelekcji i poświęconych m.in. zdrowemu trybowi życia.

Biblioteka przez cały 2019 r. oferowała tzw. usługi specjalne:
- Filia nr 1 z Oddziałem Książki Mówionej - obsługa czytelników niewidomych 
i niedowidzących, którym udostępnia się literaturę w formie nagrań oraz w formacie Czytaka. 
Audiobooki można wypożyczać również w filiach nr: 1, 5 Mł, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
21, 25, 26, 28, 32, 33, 35 (w językach obcych), 36.
- Osobom starszym, którym zły stan zdrowia lub niepełnosprawność nie pozwala odwiedzić 
Biblioteki osobiście, książki i prasa dostarczane były do domu (usługa prowadzona 
we wszystkich placówkach), a w Filii nr 34, znajdującej się w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym, książki dostarczane do łóżka pacjenta.

6. Instytucja Kultury „Katowice -  Miasto Ogrodów”
W 2019 r. w Instytucji Kultury „Katowice - Miasto Ogrodów” im. K. Bochenek był 
prowadzony projekt Akademia Doświadczenia, skierowany do seniorów. W ramach projektu 
uczestnicy mogli wziąć udział w różnorodnych zajęciach i warsztatach, m.in. warsztatach 
rękodzieła, ekologicznych, modowych oraz wysłuchać wykładów o tematyce związanej ze 
zdrowym stylem życia. Tematy niektórych spotkań: „Zdrowy styl życia -  znaczenie 
aktywności ruchowej w naszym życiu”; „Warsztaty ekologiczne -  dynia na trzy sposoby”; 
„Warsztaty ekologiczne -  dania wigilijne -  ryba wigilijna bez ryby, kutia bez pszenicy”; 
„Warsztaty ekologiczne -  poznawanie ziół”; „Warsztaty kreatywne dla Seniora -  lekcja 
stylu”; „Warsztaty kreatywne dla Seniorów - czego nie nosić, czyli, które ubrania i dodatki 
odbierają nam uroku”; „Warsztaty kreatywne dla Seniorów -  Aktywna Seniorka”.
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7. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” w 2019 r. zrealizował następujące 
działania na rzecz seniorów:
- koncerty kolędowe przeznaczone dla seniorów w Domu Opieki „Senior Residence” oraz 
w MDK Szopienice-Giszowiec,
- koncerty w ramach uroczystości wręczenia Jubilatom medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” w Urzędzie Stanu Cywilnego w liczbie 42 występów ujętych w 14 cykli.

8. Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”
W Instytucji w 2019 r. zrealizowano:
- „Dla Babci i Dziadka wystąpi nasza gromadka” -  pokazy sekcji z okazji dnia Babci 
i Dziadka, - Dancing Zawodziański i Dancing Bogucicki -  arteterapia poprzez taniec,
- „Dni Seniora (na) Fest w Bogucicach i Zawodziu” - warsztaty artystyczne, spotkania 
integracyjne wraz z koncertami dla Seniorów z Dzielnic Bogucice i Zawodzie”,
- warsztaty plastyczne pn. „Zmalowany Senior”,
- Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy współorganizowany z Centrum Aktywności 
Lokalnej na Zawodziu i Radą Jednostki Pomocniczej nr 3,
- przedstawienie teatralne „Hamlet ze wsi Komorne Głuche” w wykonaniu Teatru „Agrafka” 
(grupa Seniorów z Wojkowic) współorganizowany z Uniwersytetem Ekonomicznym 
Trzeciego Wieku,
- impreza z cyklu „Katowicka Senioriada” -  spotkanie we współpracy z Stowarzyszeniem 
Silesia Artprom,
- wycieczki kół Seniorów działu „Bogucice”,
- następujące zadania realizowane w ramach projektu „Działania kulturalne oraz rekreacyjne 

uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku 
senioralnym i ich środowiska rodzinnego”: „Cyfrowy Senior"- cykl warsztatów, Dzień 
Aktywnego Seniora - spotkania integracyjne przy muzyce dla seniorów, Klub Podróżnika, 
Sfilcowane Bogucice 2.0,
- w ramach projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku Senioralnym oraz ich 
środowiska rodzinnego -  I etap” zrealizowano następujące wydarzenia: „Senior Poliglota!” -  
kurs języka angielskiego dla seniorów, „W zdrowym ciele, zdrowy duch!”, Babski Comber 
dla Gryfnych Seniorek, Festyn Trzeźwościowy dla Zawodziańskich Seniorów, Ogólnopolski 
Dzień Seniora,
- spotkania Koła Seniorów „Bogucice” oraz Koła nr 6 PZERil.

9. Miejski Dom Kultury „Południe”
W 2019 r. MDK „Południe” w Katowicach zorganizował następujące zajęcia:
- wycieczki turystyczne z klubem „Tylko dla Seniora”,
- „Zdrowy kręgosłup” -  gimnastyka dla seniorów,
- „Zmaluj coś dla siebie” -  warsztaty malarstwa sztalugowego dla seniorów,
- potańcówki dla seniorów,
- spotkania „Grupy wsparcia”,
- spotkania Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może” -  zajęcia multidyscyplinarne dla 
Seniorów,
- taniec latynoamerykański dla seniorów,
- korepetycje komputerowe dla seniorów,
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- „Kawowy Five” -  spotkania integracyjne dla seniorów,
- gimnastyka chińska i rekreacyjna dla seniorów,
- zajęcia w ramach projektu „Z kijkami po zdrowie”,
- Katowicka Senioriada -  biesiada dla seniorów, spotkania Klubów Seniora.

10. Miejski Dom Kultury „Ligota”
W 2019 r. MDK „Ligota” zrealizował następujące programy dla seniorów:
- „Pora na Seniora” - w ramach projektu na przemian odbywały się zajęcia plastyczne, 
muzyczne, teatralne, rękodzieła artystycznego, dziennikarskie,
- Koło Miłośników Pieśni „Tylko dla Seniorów” - uczestnicy poznawali techniki śpiewu, 
różne gatunki muzyki, biografie wybitnych wokalistów.

11. Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec”
Instytucja w 2019 r. zaproponowała Seniorom:
- zajęcia w budynkach filii Domu Kultury - warsztaty artystyczne (np. warsztaty 
bożonarodzeniowe dla seniorów, zajęcia plastyczne dla seniorów), spotkania, zajęcia 
z języka angielskiego, gimnastykę dla seniorów,
- imprezy i zajęcia w ramach projektu „Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku 
senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego”: „Niedzielne podwieczorki kulturalne”, „Dzień 
Seniora”, Andrzejki Seniorów, zajęcia animacyjno -  edukacyjno -  kulturalne i inne,
- wspólne wyjścia do innych instytucji kultury na imprezy,
- w ramach projektów współorganizowanych z MOPS w Katowicach Seniorzy mogli wziąć 
udział w okazjonalnych zabawach tanecznych,
- spotkania Klubów Seniora, działających w każdej filii Domu Kultury.

12. Miejski Dom Kultury „Koszutka”
Instytucja w 2019 r. zorganizowała dla seniorów:
- spotkania w Świetlicy Mieszkańców Koszutki,
- cykl koncertów pn. „Z dedykacją dla Seniorów”,
- kreatywne warsztaty dla seniorów pn. „Pudełko pełne pomysłów”,
- zajęcia ruchowe z elementami fizjoterapii dla seniorów pn. „Senior na macie”,
- „Warsztaty malarstwa i rysunku” opierające się na nauce podstawowych zagadnień 
z warsztatu malarstwa i rysunku,
- ćwiczenia fizyczne skierowane dla osób po 60 roku życia pn. „Poranna gimnastyka dla 
Seniorów”,
- działalność grupy malarskiej FILAR,
- cykl kreatywnych warsztatów pn. „Senior w akcji” (m.in. warsztaty tworzenia witraży, 
tworzenia wieńców adwentowych, czy warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych).

IV. UDZIAŁ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIAŁANIACH 
NA RZECZ SENIORÓW

Liczba osób korzystających z programu „Aktywni Seniorzy” w 2019 r. w rozbiciu na 
dzielnice:
- Podlesie -  Ośrodek Sportowy „Podlesianka” -  69 osób,
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- Ligota -  „ORW Zadole” -  1 232 osoby,
- Brynów -  „ORW Rolna” -  178 osoby,
- Załęże -  „ORW Bugla” -  36 osób,
- Wełnowiec -  Józefowiec -  Hala Sportowa „Józefowska” -  53 osoby,
- OS „Kolejarz” -  3 osoby,
- Zawodzie -  OS „Słowian” -  231 osób,
- Dąbrówka Mała -  OS „Hetman” -  18 osób,
- Szopienice -  OS „Szopienice” -  18 osób,
- Janów Nikiszowiec -  Lodowisko „Jantor” -  0,
- Janów -  Ośrodek Tenisowy -  5 492 osoby.

V. UDZIAŁ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Dotacja udzielona Uniwersytetowi Śląskiemu w 2019 r. w wysokości: 30 000,00 zł 
z przeznaczeniem na edukację ustawiczną osób starszych -  działalność Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Oferta edukacyjna UTW była bardzo bogata. Oprócz wykładów o tematyce ogólnej 
prowadzone były zajęcia z historii sztuki, historii Kościoła, historii Śląska, psychologii, 
a także lektoraty z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski). 
Ponadto w ramach zajęć ruchowych organizowana była gimnastyka klasyczna, gimnastyka 
rehabilitacyjna, gimnastyka przy muzyce, zumba, body balance, tańce europejskie, pilates, 
joga. Tak jak co roku odbyły się również zajęcia komputerowe dla początkujących 
i zaawansowanych oraz kursy tematyczne.
Z oferty edukacyjnej skorzystało w 2019 r. 1080 słuchaczy, a dotacja została rozliczona 
w wysokości: 29 883,19 zł. Powyższe środki przeznaczone były również na:
- wycieczkę edukacyjno-krajoznawcza do Koszęcina,
- wycieczkę do Pszczyny tj. zwiedzanie Muzeum Zamkowego oraz Stajni Książęcej, wstęp do 
Zagrody Żubrów,
- wydruk Gazety Seniorzy 12/2019,
- zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla UTW,
- zakup komputera do biura.
Ilość uczestników:
Wycieczka do Pszczyny -  46 osób w tym: 1 opiekun -  wykłady były prowadzone przez osoby 
będące na miejscu (Muzeum Zamkowe i Zagroda Żubrów).
Wycieczka do Koszęcina -  40 osób w tym: 1 opiekun -  wykład był prowadzony przez osobę 
będącą na miejscu (Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”).

VI. SKUTKI FINANSOWE DLA BUDŻETU MIASTA

Jednostka Zadanie K wota w  2019 r.
W ydział Polityki Społecznej 
U rzędu M iasta K atow ice w e  
współpracy z organizacjami 

pozarządow ym i

„Integracja i aktywizacja osób  
starszych, w  tym  kombatantów  

i osób represjonowanych”
741 293 ,77  zł

W ydział Polityki Społecznej 
U rzędu M iasta K atow ice w e  
współpracy z organizacjami

Prowadzenie D ziennych  D om ów  
P om ocy Społecznej 4 462  788 ,60  zł
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pozarządow ym i

W ydział P olityki Społecznej 
U rzędu M iasta w  K atow icach  

w e współpracy z organizacjami 
pozarządow ym i

„Prowadzenie działań z  zakresu  
profilaktyki i prom ocji zdrowia  

m ających na celu  utrzymanie 
i poprawę zdrowia m ieszkańców  

oraz związanej z  nim  jakości życia”

83 670 ,00  zł

W ydział P olityki Społecznej 
U rzędu M iasta w  K atow icach  
w e współpracy z podm iotam i 

w ykonującym i działalność  
leczniczą

Profilaktyka i prom ocja zdrowia  
dla osób starszych w  ramach 

„Programu profilaktyki i prom ocji 
zdrowia dla miasta K atow ice na 

lata 2014  -  2020”

231 834 ,00  zł

W ydział P olityki Społecznej 
U rzędu M iasta w  K atow icach  

w e współpracy ze Śląskim  
U niw ersytetem  M edycznym

Projekt „Od przedszkola do 
seniora", w  ramach którego 

zorganizow ano m oduł „Senior - 
dobre codzienne sam opoczucie"

4 300 ,00  zł

W ydział Polityki Społecznej 
U rzędu M iasta K atow ice  

w e w spółpracy  
z D om em  Pom ocy Społecznej 
„Senior R esidence”, K atow ice  

ul. Pijarska 4

„Prowadzenie dom ów  pom ocy  
społecznej”

Prowadzenie D PS dla osób  
w  podeszłym  w ieku  -  szczególn ie  

chorych na dem encję starczą 
i chorobę Alzheim era

2 305 978 ,40  zł

W ydział P olityki Społecznej 
U rzędu M iasta w  K atow icach

Informator dla seniorów
13 520,16 zł

W ydział P olityki Społecznej 
U rzędu M iasta w  K atow icach

Koperty życia
8 610 ,00  zł

W ydział P olityki Społecznej 
U rzędu M iasta w  K atow icach

Plakaty i ulotki o tem atyce 
senioralnej

4 420 ,66  zł

W ydział P olityki Społecznej 
U rzędu M iasta w  K atow icach

Odblaski i alarmy dla seniorów
2 147,16 zł

D om  Pom ocy Społecznej 
„Przystań”, K atow ice  

ul. A dam skiego 22

Prowadzenie D om u P om ocy  
Społecznej dla osób przew lekle 

som atycznie chorych
5 169 528 ,00  zł

D om  Pom ocy Społecznej 
„Zacisze”, K atow ice  
ul. Traktorzystów 42

Prowadzenie D om u P om ocy  
Społecznej dla osób  
w  podeszłym  w ieku

5 304 961 ,58  zł

M iejski Ośrodek Pom ocy  
Społecznej, K atow ice  

ul. Jagiellońska 17

Program grupa w sparcia „Radość 
życia  -  W szystko m ogę”, usługi 
opiekuńcze, usługi w  D ziennych  

D om ach  Pom ocy Społecznej, 
usługi w  m ieszkaniach  

chronionych, opłaty za pobyt 
w  dom ach pom ocy społecznej na 

terenie innej gminy, usługi w  
R odzinnym  D om u  

P om ocy Społecznej

27 071 853 ,46  zł

W ydział Edukacji i Sportu 
U rzędu M iasta K atow ice

D otacja dla Uniwersytetu Śląskiego  
w  K atow icach z przeznaczeniem  na 
edukację ustawiczną osób starszych  

-  działalność Uniwersytetu  
T rzeciego Wieku, 

działania skierowane do seniorów  
m iasta K atow ice

53 294,31 zł

W ydział Kultury D ziałania skierowane do seniorów 418 372 ,64  zł
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U rzędu M iasta K atow ice m iasta K atow ice
Ogółem: 45 876 572,74 zł

VII. REALIZATORZY PROGRAMU W 2019 ROKU:

1. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
2. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
3. Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
5. instytucje kultury miasta Katowice,
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach,
7. Rada Seniorów Miasta Katowice,
8. Domy Pomocy Społecznej,
9. Dzienne Domy Pomocy Społecznej,
10. Uniwersytety Trzeciego Wieku,
11. organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz seniorów.

VIII. WSKAŹNIKI:

1. Liczba działających klubów seniora w mieście Katowice -  6 (w tym: 1 utworzony 
Klub „Senior+”).

2. Liczba miejsc w klubach seniora -  198.
3. Liczba uczestników w klubach seniora -  215.
4. Liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia np. z Domów Pomocy Społecznej, 

Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, 
mieszkań chronionych -  1 096.

5. Liczba wydanych kart programu „Aktywni Seniorzy” -  1 996.
6. Liczba realizowanych projektów dla seniorów przez organizacje pozarządowe -  24.
7. Liczba osób biorących udział w zajęciach sportowych dla seniorów -  1 434.
8. Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych -  5 059.
9. Liczba osób, które skorzystały z oferty edukacyjnej -  1 080.
10. Liczba imprez, wydarzeń kulturalnych, w których wzięli udział seniorzy -  1 397.
11. Liczba seniorów uczestniczących w poszczególnych propozycjach kulturalnych -  

20 808.
12. Liczba uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku w danym roku -  1 080.

IX. PODSUMOWANIE

Głównym celem wspierania katowickich seniorów jest tworzenie warunków do rozwoju 
aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym lat 50 
wchodzą lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić w wiek 60+, a kończąc aktywność 
zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, 
życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu 
odpowiedniej oferty aktywności społecznej. Aktywność jest jednym z niezbędnych warunków 
starzenia się w zdrowiu. Dużą rolę w tym procesie odgrywa także współpraca i integracja 
międzypokoleniowa.
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Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, mogą 
otrzymać na terenie Katowic bogate, zróżnicowane i dopasowane do ich indywidualnych 
potrzeb wsparcie. Oferta wsparcia pozwalała na wspieranie zarówno samych seniorów 
(w miejscu ich zamieszkania, jak i w oparciu o zasoby instytucjonalne, w tym usługi 
opiekuńcze, oferty Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, 
Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej czy Mieszkań Chronionych), jak i osób w ich 
otoczeniu.
Akcent w pracy z seniorami położony był na optymalne wykorzystanie ich zasobów 
i potencjału własnego, pobudzanie aktywności, edukowanie w zakresie wykorzystywania 
posiadanych możliwości, uprawnień. Równolegle stale rozwijana była współpraca 
międzysektorowa pozwalająca na stałe wzbogacanie oferty pomocowej dla seniorów. Miasto 
Katowice, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dbają by wsparcie dla seniorów 
stanowiło odpowiedź na ich potrzeby, pozwalało na optymalne wykorzystanie potencjału 
organizacji i instytucji funkcjonujących na terenie miasta na rzecz wsparcia seniorów.
Miasto Katowice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób w wieku senioralnym znacząco 
rozbudowuje w tym celu ofertę przedsięwzięć i proj ektów, w tym dofinansowanych 
ze środków zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę powyższe rekomenduje się dalszy rozwój dotychczas realizowanych 
działań nakierowanych na wspieranie mieszkańców miasta Katowice będących w wieku 
senioralnym.
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