
UCHWAŁA NR XLIX/1078/22 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” 
na lata 2016-2021 za 2021 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2021 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 r. Adresatami programu byli seniorzy miasta Katowice, którzy 
ukończyli 60 rok życia. Głównym celem programu było podniesienie oraz poprawa jakości życia mieszkańców 
miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia, poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich 
form wsparcia. 
 
Realizacja różnorodnych projektów w ramach w/w 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 prozdrowotna  i edukacyjna, 
  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 ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert. 
W drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice wyłonione zostały następujące organizacje pozarządowe, 
którym zlecono realizację zadania: 

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego, z siedzibą w Katowicach przy 
al. W. Korfantego 84a – „Kluby Seniora”. W ramach realizacji zadania w różnych dzielnicach Katowic 
działało 5 Kluby Seniora (Ligota, Panewniki, os. Witosa, Śródmieście). Osoby starsze miały tu możliwość 
spędzania wolnego czasu i kontaktów z osobami w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach. 
Członkowie Klubów uczestniczyli w życiu kulturalnym Katowic, tj. brali udział w różnych imprezach 
organizowanych zarówno na terenie dzielnic, jak i miasta. Prowadzone były zajęcia manualne w ramach 
zainteresowań (np. malowanie, robótki ręczne, tworzenie ozdób itp.) oraz warsztaty edukacyjne 
(np. gospodarowanie budżetem domowym, zdrowie i dieta, ekologia).  

Liczba odbiorców zadania – 191 osób. Kwota dotacji: 66 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie FAMI.LOCK, z siedzibą w Katowicach przy ul. Podhalańskiej 14/6 -  „Katowicki 
Dzień Seniora - 2021”. Wydarzenie odbyło się w dniu 27 września 2021 r. na katowickim Rynku, w godzinach 
11:00 – 14:00. W trakcie obchodów 27 września, w atmosferze wspólnej zabawy odbywały się występy 
artystyczne, konkursy, dla seniorów przewidziany był poczęstunek, a w namiotach przez cały czas trwania 
imprezy była możliwość zapoznania się z ofertą partnerów programu pn. „Aktywni Seniorzy 60+" oraz 
Katowickiej Karty Mieszkańca, a także odbyły się pokazy gości (Straży Pożarnej, Komendy Policji, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych). Ponadto, w trakcie trwania całej imprezy istniała możliwość zaszczepienia się 
przeciw COVID-19 w Szczepionkobusie oraz odbyły się warsztaty kulinarne dla seniorów. 

Ponadto, w ramach Katowickiego Dnia Seniora odbywały się imprezy towarzyszące, tj. seanse filmowe, 
spektakl oraz koncerty.  
 
Liczba osób uczestniczących w zadaniu – ok. 800. Kwota dotacji: 40 000,00 zł. 
 

3. Stowarzyszenie FAMI.LOCK, z siedzibą w Katowicach przy ul. Podhalańskiej 14/6 - „Centrum 
spotkań Seniorów w centrum miasta – edycja 2021” - zadanie miało na celu kontynuację spotkań seniorów 
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w ścisłym centrum Katowic. W ramach zadania seniorzy spotykali się na specjalnie im dedykowanych 
spotkaniach tematycznych m.in.: warsztatach florystycznych, grach planszowych, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi, warsztatach teatralnych.  
 
Liczba osób uczestniczących w zadaniu – 225. Kwota dotacji: 40 000,00 zł. 
 
4. Stowarzyszenie Artystyczne SILESIA ARTPROM, z siedzibą w Katowicach przy ul. W. Sławka 5 – 
„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie 
działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów – Katowicka 
Senioriada – edycja 2021” - realizacja tego zadania polegała na organizacji biesiad dla seniorów, w ramach, 
których odbywały się m.in.: spotkania z muzyką – wspólne śpiewanie i nauka piosenki przewodniej, wieczorki 
taneczne, występy artystów. Spotkania te cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród katowickich 
seniorów. W 2021 roku odbyło się 7 biesiad senioralnych.  
 
Szacunkowa liczba osób uczestniczących w zadaniu - ok. 670 seniorów. Kwota dotacji: 30 000,00 zł. 
 
5. Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. S. Wilczewskiego 5 – 
„Klub Cafe Senior” - spotkania w miłej atmosferze dawały seniorom możliwość skorzystania z porad 
specjalistów z dziedziny medycyny i rehabilitacji, a także umożliwiały ćwiczenia na profesjonalnym sprzęcie 
rehabilitacyjno – rekreacyjnym, przy wsparciu terapeuty zajęciowego oraz fizjoterapeuty. 
 
Liczba odbiorców zadania - 15 osób. Kwota dotacji: 13 000,00 zł. 
 
6. Fundacja Wolne Miejsce, z siedzibą w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 2/5 – „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz samotności seniorów 60+” – na realizację ww. zadania Fundacja otrzymała 
dotację w wysokości: 15 000,00 zł, jednak ze względu na fakt, iż nie rozliczyła się z tego zadania, w marcu 
2022 r. zwróciła na konto Urzędu Miasta Katowice całą przyznaną jej dotację wraz z odsetkami. 
 
7. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, z siedzibą w Zabrzu przy 
ul. Bytomskiej 24 – „Dobra Rada Seniorów” - celem główny zadania była poprawa jakości życia 
mieszkających w Katowicach seniorów, osób po 60-tym roku życia, zapewnienie im odpowiednich form 
wsparcia, dzięki zaangażowaniu lokalnych środowisk osób starszych w kształtowanie senioralnej polityki 
miejskiej. Cel ten został osiągnięty poprzez: zwiększenie się aktywności seniorów tworzących grupy doradcze 
i zespoły robocze, a także wzięcie udziału przez osoby wchodzące w skład Rady Seniorów w dwóch własnych 
szkoleniach dotyczących współpracy z samorządem i społecznością lokalną. Celem zadania było również 
budowanie dobrych relacji w zespole Rady, wypracowanie metodologii współpracy i rozwiązywania sytuacji 
problemowych podczas spotkania integracyjnego. 
 
Liczba odbiorców zadania – 15 osób. Kwota dotacji: 6 780,39 zł. 
 
8. Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice, z siedzibą w Katowicach, przy 
ul. Wojewódzkiej 11 – „Bądźmy aktywni” - zadanie miało na celu organizację 2 jednodniowych wycieczek 
(Dolina Prądnika na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz Sztolni Luiza w Zabrzu), organizację spotkania 
andrzejkowego oraz organizację 1 wyjazdu dla seniorów z wnukami do Starego Młyna w Żarkach.  
 
Liczba odbiorców zadania – 158 osób. Kwota dotacji: 6 000,00 zł. 
 
9. Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, z siedzibą w Katowicach przy ul. M. Kopernika 14 – 
„W kręgu harcerskich seniorów” – Stowarzyszenie zorganizowało: w lipcu harcerską biesiadę śląską na 
terenie nadleśnictwa Panewniki, w sierpniu warsztaty komputerowe, we wrześniu wycieczkę pn. „Harcerskie 
ślady i kultura w Krakowie” (zwiedzanie m.in. cmentarza Rakowickiego, starej Synagogi na krakowskim 
Kazimierzu), oraz w listopadzie warsztaty przedświąteczne dla harcerskich seniorów (nauka robienia kartek 
i ozdób świątecznych). 
 
Liczba odbiorców zadania – 145 osób. Kwota dotacji: 6 000,00 zł. 
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10. Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK, z siedzibą w Katowicach 
przy ul. L. Różyckiego 14c – „Akademia Pasji Seniora”. Celem zadania było podniesienie oraz poprawa 
jakości życia seniorów poprzez organizację zajęć ruchowych (joga, zdrowy kręgosłup, nordic walking), zajęć 
z wykorzystaniem gier planszowych, konkursu pn. „Odkrywcy Kultur” oraz zajęć językowych pn. „Z językami 
na Ty” (nauka języka angielskiego) dla katowickich seniorów. 
 
Liczba odbiorców zadania – 24 osób. Kwota dotacji: 9 000,00 zł. 
 
11. Fundacja Jesteśmy dla Was, z siedzibą w Katowicach przy al. W. Korfantego 125a – „Klub Seniora  
w Słonecznej Krainie”. Celem zadania było prowadzenie różnorodnych form zajęć dla seniorów w Klubie 
Seniora „Słoneczna Kraina”. Zorganizowano: spotkania przy kawie, gry karciane i planszowe, wyjście do kina 
i teatru, spotkania biesiadne, urodziny, naukę języków obcych, spotkania w Klubie książki „Perła w koronie”, 
zajęcia komputerowe, warsztaty kulinarne, warsztaty z psychologiem, gimnastykę dla seniorów. 
 
Liczba odbiorców zadania – 98 osób. Kwota dotacji: 9 000,00 zł. 
 
12. Fundacja Jesteśmy dla Was, z siedzibą w Katowicach przy al. W. Korfantego 125a – „Integracja  
i aktywizacja katowickich seniorów”. Celem zadania było przeciwdziałanie osamotnieniu, marginalizacji 
osób starszych, zwiększenie  aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym poprzez 
zorganizowanie zajęć animacyjnych, warsztatów artystycznych (ceramika, mozaika szklana, biżuteria, 
„porcelana na zimno”, malowanie na szkle, linoryt, grafika). 
 
Liczba odbiorców zadania – 31 osób. Kwota dotacji: 7 000,00 zł. 
 
13. Stowarzyszenie Wspólnie - Razem, z siedzibą w Katowicach przy ul. M. Kopernika 15 – „Integracja  
i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na 
rzecz integracji i uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”. Celem zadania było wsparcie i aktywizacja 
katowickich seniorów. W ramach zadania odbywały się cotygodniowe spotkania dla seniorów, w trakcie 
których przeprowadzone zostały: lekcje języka angielskiego, zajęcia z jogi, spotkania z ciekawymi ludźmi 
(prezenterem telewizyjnym, pisarzem, neuroterapeutą, lekarzem kardiologiem, policjantem, strażakiem, 
ratownikiem medycznym, pracownikiem socjalnym MOPS, przedstawicielem NBP), a także zorganizowana 
została wycieczka do Ogrodów Kapias. 
 
Liczba odbiorców zadania – 80 osób. Kwota dotacji: 10 879,41 zł. 
 
14. Fundacja „Index do Przyszłości”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Stawowej 5/7 – „Prowadzenie 
różnorodnych zajęć i warsztatów dla seniorów w ramach Klubu Seniora – twierdza Seniora II,  
w Katowicach Ligocie - Panewniki”. Celem zadania było prowadzenie zajęć i warsztatów dla seniorów,  
w tym: spotkania w Klubie Seniora, Dzień zdrowia i bezpieczeństwa, Dzień nowoczesnych technologii, Dzień 
kultury i kreatywności, Dzień integracji.  

Liczba odbiorców zadania – 20 osób. Kwota dotacji: 15 000,00 zł. 
 
15. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Murcki – 
Staszic”, z siedzibą w Katowicach przy Placu Pod Lipami 1/3–3a – „Integracja  
i aktywizacja seniorów „Razem możemy więcej”. Zadanie polegało na organizacji spotkań integracyjnych 
dla seniorów oraz w każdą środę odbywały się dyżury w sali klubowej, zorganizowane zostały 3 jednodniowe 
wycieczki wyjazdowe (do Olzy, Ojcowa i Istebnej), a w listopadzie spotkanie z okazji „Dnia Górnika” oraz 
podsumowujące roczną działalność Stowarzyszenia. 
 
Liczba odbiorców zadania – 50 osób. Kwota dotacji: 5 000,00 zł. 
 
16. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Kanałowej 32b – „Projekt 
„Zepsuło się? Nie działa? „Złota rączka” dla seniora”. Celem projektu jest podniesienie oraz poprawa 
jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw 
domowych. 
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Z usług „Złotej rączki” mogli korzystać seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia (osoby samotne, gospodarstwa 
2 osobowe), którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na 
wsparcie bliskich osób. 
 
Katalog napraw świadczonych w ramach usługi obejmował m.in.:  
a) wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience,  
b) udrażnianie zatkanych odpływów,  
c) naprawę nieszczelnych rur,  
d) naprawę spłuczki,  
e) montaż/wymianę deski sedesowej,  
f) podłączenie pralki/zmywarki,  
g) wymianę żarówki,  
h) naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego,  
i) regulację/uszczelnienie drzwi i okien,  
j) naprawę klamek/zamków w drzwiach i oknach,  
k) naprawę listew przypodłogowych,  
l) inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez Realizatorów.  
 
Projekt nie mógł obejmować:  
a) napraw, które powinny zostać wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie umów ze wspólnotą 

mieszkaniową lub administracją, 
b) usług sprzątających (przypinanie firan/zasłon, mycie okien, odgrzybianie ścian itp.), 
c) usług wymagających specjalnych uprawnień (w tym naprawy związane z instalacją gazową) - osoba 

wykonująca usługę miała prawo odmówić jej wykonania ze względu na brak specjalnych uprawnień, 
d) kompleksowych usług remontowych (odmalowywania ścian, drzwi, kładzenia paneli, kładzenia gładzi itp.). 
W ramach realizacji zadania został zakupiony przez Urząd Miasta Katowice samochód, który został przekazany 
na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z niezbędnym 
wyposażeniem do napraw, w celu realizacji zadania. Samochód został specjalnie oznakowany w celu promocji 
zdania.  
W ramach projektu „Złota rączka” zgłaszający usterkę senior mógł skorzystać z usługi maksymalnie raz  
w miesiącu (12 razy w roku). W wyjątkowych przypadkach możliwe było skorzystanie przez seniora  
z dodatkowej liczby usług, po analizie przypadku dokonanej przez pracownika Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice. 
 
Liczba odbiorców zadania – zrealizowano 656 napraw dla 306 seniorów. Kwota dotacji: 89 980,00 zł. 

17. Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, z siedzibą w Katowicach przy 
ul. M. Gierlotki 8 – „Klub Seniora Fundacji ASES”. Celem zadania była organizacja zajęć tematycznych, 
terapii oraz okazjonalnych spotkań dla seniorów. 

Liczba odbiorców zadania – 26 osób. Kwota dotacji: 8 000,00 zł. 
 
18. Fundacja Obywatel Sztuki, z siedzibą w Katowicach przy ul. M. Kopernika 14 – „Seniorzy XXI 
Wieku”. Celem zadania była aktywizacja seniorów do skorzystania z zajęć klubowych Fundacji, tj. zajęcia 
plenerowe, zajęcia relaksacyjne przy muzyce, warsztaty fotografii studyjnej, oraz możliwość skorzystania przez 
seniorów z otwartych konsultacji z nowych technologii.  

Liczba odbiorców zadania – 66 osób. Kwota dotacji: 11 834,00 zł. 
 
19. Klub Seniora przy KWK „Staszic”, z siedzibą w Katowicach przy Pl. Pod Lipami 3 –  
„W seniorach siła”. W ramach realizacji zadania Klub zorganizował spotkania czwartkowe w Klubie Seniora, 
w październiku – święto pieczonego ziemniaka, a w listopadzie - spotkanie gwarków z okazji „Dnia Górnika”. 
 
Liczba odbiorców zadania – 32 osób. Kwota dotacji: 3 000,00 zł. 
 
20. Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego, z siedzibą w Katowicach przy 
Al. W. Korfantego 84a – „Kluby Seniora Południe”. W ramach realizacji zadania zostały utworzone 2 Kluby 
Seniora, gdzie odbywały się spotkania dla uczestników Klubu. Ponadto, w ramach zadania realizowano 
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działalność prozdrowotną poprzez edukację zdrowotną, spotkania z dietetykami, fizjoterapeutami, odbywały się 
warsztaty oraz spotkania integracyjne - pikniki, zajęcia z zakresu kultury fizycznej, tj. spacery, aerobik, nauka 
tańca. 

Liczba odbiorców zadania – 72 osób. Kwota dotacji: 20 000,00 zł. 
 
21. Fundacja Prowitalni, z siedzibą w Katowicach przy ul. M. Radockiego 84/18 – „Prowitalny Senior”. 
Celem zadania była organizacja zajęć nordic walking z elementami slow joggingu, przeprowadzenie zajęć 
ogólnorozwojowych, warsztatów sylwoterapii, warsztatu uważności, a także warsztat pn. „Proste i zdrowe 
zasady w odżywianiu i pielęgnacji ciała”. 
 
Liczba odbiorców zadania – 16 osób. Kwota dotacji: 9 000,00 zł. 
 
22. Fundacja Prowitalni, z siedzibą w Katowicach przy ul. M. Radockiego 84/18 – „Otwarty Dzień 
Seniora w MDK Południe”. Celem zadania była organizacja Otwartego Dnia Seniora  
w Miejskim Domu Kultury „Południe”, w tym: organizacja zajęć gimnastycznych, spotkanie  
z dietetykiem, warsztat z podologiem oraz warsztat relaksacyjny.  
 
Liczba odbiorców zadania – 11 osób. Kwota dotacji: 1 550,00 zł. 
 
23. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa 
H. Bednorza 22 – „Klub Seniora Nasz Czas”. W ramach działania zorganizowano cykliczne spotkania Klubu 
Seniora „Nasz CzAs”, wycieczki turystyczno-krajoznawcze (do Międzybrodzia Żywieckiego i do Mikuszowic 
wraz z wjazdem kolejką gondolową na Szyndzielnię) oraz wyjścia do kina, teatru i operetki. 
 
Liczba odbiorców zadania – 65 osób. Kwota dotacji: 7 000,00 zł. 
 
24. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” z siedzibą w Warszawie przy 
al. Przyjaciół 8/1a – „Wodzirej – projekt dotyczy wychodzenia ze skutków pandemii osób 60 plus, 
mieszkańców Katowic”. Celem zadania była pomoc osobom/seniorom 60 + w zakresie wychodzenia ze 
skutków pandemii. Osoby te często podupadają na zdrowiu, nie kontaktują się z rodziną, sąsiadami, odczuwają 
zniechęcenie i apatię. Nie mają motywacji i pomysłu na powrót do aktywnego uczestniczenia w życiu rodziny 
czy społeczności, ale jednocześnie bardzo boleśnie odczuwają konsekwencje życia „poza nawiasem”.  
W ramach zadania odbyły się spotkania oraz warsztaty edukacyjne dla liderów lokalnych środowisk 
senioralnych tzw. „Wodzirejów”. Projekt „Wodzirej” jest innowacją społeczną, która miała na celu 
inspirowanie i wyposażenie jego uczestników w praktyczną wiedzę i ćwiczenia, którymi będą mogli dzielić się 
dalej z innymi, już po spotkaniach. 
Uczestnikami projektu byli katowiccy seniorzy, którzy zostali wyłonieni w ramach współpracy  
z katowicką Radą Seniorów oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. 
Po zakończonym projekcie, jego uczestnicy dzięki zdobytej wiedzy będą służyć radą i pomocą bezpośrednio  
w swoim środowisku. 
 
Liczba odbiorców zadania – 15 osób. Kwota dotacji: 18 450,00 zł. 
 
25. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach przy ul. Kanałowej 32b – 
„Prowadzenie Klubu Senior w dzielnicy Brynów”. W ramach realizacji zadania seniorzy spotykali się przy 
kawie i herbacie 2 razy w tygodniu, brali udział w zajęciach animacyjnych i terapeutycznych, uczestniczyli  
w wyjściach do kina/teatru oraz w dedykowanych im imprezach takich jak: Dzień Seniora, urodziny. 
 
Liczba odbiorców zadania – 20 osób. Kwota dotacji: 17 000,00 zł. 
 
Ponadto, w 2021 roku: 
1. W ramach profilaktyki zaburzeń spowodowanych pandemią COVID-19, wychodząc naprzeciw potrzebom 
katowickich seniorów miasto Katowice we współpracy z Panem Gillesem Chamboriare zorganizowało cykl 
zajęć relaksacyjnych dla seniorów, w których uczestniczyli seniorzy z katowickich Klubów Seniora. 
W ramach zadania prowadzone były warsztaty, które umożliwiły seniorom zrelaksowanie się po trudnym 
okresie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19, w tym trening ciała oraz umysłu.  
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Ponadto, seniorzy w trakcie przeprowadzanych zajęć mieli możliwość nauki pozbywania się napięcia 
emocjonalnego, poprawy koncentracji oraz ćwiczeń oddechowych. Ćwiczenia relaksacyjne pozytywnie 
wpłynęły na samopoczucie seniorów. Odbyły się 4 warsztaty relaksacyjne. W każdym z nich uczestniczyło 
około 15 – 20 seniorów. 
 
Łączny koszt takich zajęć wyniósł: 5 000,00 zł. 
 
2. W sierpniu 2021 r. miasto Katowice złożyło wniosek do Światowej Organizacji Zdrowia WHO  
o przyjęcie do Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu. Przynależność do tej prestiżowej Sieci przyczyni się 
do dalszego pogłębionego rozwoju polityki senioralnej, lepszego zrozumienia potrzeb tej grupy mieszkańców. 
Przynależność do Sieci to korzystna forma wymiany doświadczeń dla budowania polityki senioralnej  
w Mieście i wspólne dążenie do poprawy czynników środowiskowych i społecznych, które wpływają na 
procesy aktywnego i zdrowego starzenia się. Obecnie trwa rozpatrywanie ww. wniosku. 
 
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:  

1. Rozmowy edukacyjne z osobami starszymi podczas wizyt/rozmów telefonicznych o procesie starzenia się. 

2. W ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb” odbywało się wiele 
aktywności przygotowujących i oswajających seniorów z okresem starości, a także przygotowujących na 
nadchodzące zmiany w aspekcie fizycznym oraz psychicznym. Przeprowadzono szereg treningów mających na 
celu wzmocnienie pamięci i wydolności intelektualnej m.in. „Trening funkcji poznawczych”, „Warsztaty 
budowania relacji z samym sobą i innymi” oraz „Trening pamięci i kreatywności”. Odbył się cykl spotkań  
z dietetykiem, (m.in. „Jak zadbać o zdrowie w dzisiejszych czasach?”, „Żyć zdrowo, tzn. jak?”), mający na celu 
edukowanie seniorów w zakresie zdrowego odżywiania i jego wpływu na kondycję organizmu w wieku 
senioralnym. Zmiany w aspekcie fizycznym to dla wielu seniorów kwestia trudna do zaakceptowania. 
Utrudniają one, a często też uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Program Aktywności 
Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb wyszedł seniorom naprzeciw, organizując cykl zajęć jogi na krzesłach. 
Była to forma przystępna dla wszystkich seniorów, także tych z trudnościami motorycznymi. W trakcie zajęć, 
oprócz ćwiczeń, poruszano również szereg zagadnień dotyczących możliwości podejmowania aktywności 
fizycznej w zaciszu domowym w celu zapobiegania konsekwencjom starzenia się. Regularnie organizowano 
również zajęcia nordic walking z instruktorem, w trakcie których oprócz spacerów z kijami, poruszano 
zagadnienia dotyczące bezpiecznej dla seniorów aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, oswajając ich 
tym samym m.in. z korzystania z miejskich siłowni na powietrzu.  

3. W ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej – II” etap” 
odbyły się zajęcia pt. „Spotkania o zdrowiu”. Problemy zdrowia osób dorosłych poruszane były podczas 
spotkań, które prowadzili studenci medycyny ze Stowarzyszenia IFMSA-Poland (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny zrzeszające studentów i młodych lekarzy). W ramach spotkań poruszana 
była różnorodna tematyka dotycząca m.in. profilaktyki zdrowia, wpływu środowiska i diety na zdrowie, 
przyczyn schorzeń oraz terapii.  

4. W ramach projektu „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap” 
zrealizowano szereg zajęć dla osób w wieku senioralnym. Odbywały się spotkania nakierowane na 
przygotowanie uczestników do okresu własnej starości oraz pomocy w zaakceptowaniu zmian jej 
towarzyszących. Zorganizowano m.in. w ramach cyklu „Na zdrowie” - 2 spotkania: warsztat on-line  
z zakresu suplementacji dla seniora oraz stacjonarne spotkanie z podologiem. W ostatnim kwartale 2021 r. 
odbyło się 6 spotkań, na których grupa zgłębiała tajniki fizjoterapii, akupresury itp. Ponadto odbył się również 
cykl zajęć pn. „Radość życia”, w trakcie których miały miejsce 2 warsztaty psychologiczne dla seniorów  
w formie on-line. Seniorzy rozmawiali o motywacji oraz sposobach radzenia sobie z izolacją związaną 
z pandemią. Ponadto, uczestnicy projektu otrzymywali indywidualne wsparcie kierowane do nich ze strony 
organizatora społeczności lokalnej, od siebie nawzajem w ramach Klubu Społecznościowego „Senior  
w działaniu” oraz poprzez utworzoną przez animatora grupę na komunikatorze WhatsApp.  
 

Cel 2. Zmiana stylu życia w sferze zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej, odżywiania, rytmu 
dnia, rekreacji, higieny ciała i unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym. 
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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 2021 r. kalendarzowym 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. z: pomiaru poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny 
glikowanej HbA1, czy poziomu TSH, badania 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. 
W 2021 r. realizatorami badań były następujące podmioty wybrane w otwartym konkursie ofert: 

• NT Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 77 – umowa na kwotę:  
1 900,00 zł, 

• Przychodnia NZOZ „Na Witosa” Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Witosa 21 - umowa na kwotę:  
13 200,00 zł, 

• CenterMed Katowice 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A – umowa na 
kwotę: 10 800,00 zł. 
Łącznie na realizację etapu podstawowego Programu w 2021 r. przeznaczono środki finansowe  

w wysokości: 25 900,00 zł. W ramach zawartych umów objęto badaniami profilaktycznymi w ramach etapu 
podstawowego 158 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. W ramach programu przeprowadzono 16-
godzinne cykle zajęć rehabilitacyjnych w grupach nie większych niż 10 osób. Łącznie objęto nimi 70 osób. 
Realizatorami etapu rehabilitacyjnego były następujące podmioty wybrane w otwartym konkursie ofert: 

• NT Medical Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 77 - umowa na kwotę:  
3 200,00 zł, 

• CenterMed Katowice 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A - umowa na 
kwotę: 16 800,00 zł. 
Łącznie przeznaczono na ten cel kwotę: 20 000,00 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 2021 r. było 14 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, które realizowały Program w punktach szczepień na terenie 
różnych dzielnic Katowic. Rozpoczęcie akcji szczepień nastąpiło w październiku. Szczepieniami objęto łącznie 
1 340 mieszkańców, w tym: 80 w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie 
Katowic oraz 5 w domu (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym). Łącznie na ten cel wydatkowano 
kwotę: 86 244,05 zł. Dzięki wprowadzeniu bezpłatnych szczepień p/grypie finansowanych z budżetu państwa 
m.in. dla osób przebywających w placówkach stacjonarnych takich jak domy pomocy społecznej, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze, czy też zakłady opieki długoterminowej odstąpiono od realizacji tej części programu  
w 2021 r. (z wyjątkiem 80 pacjentów ZOD EPIONE, którzy zostali zaszczepieni przed rozpoczęciem akcji 
szczepień finansowanych z budżetu państwa).  
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Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

1. 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. Ponadto informowali o profilaktyce przeciw grypie „Słoneczna Jesień”. 

2. Pracownicy socjalni przekazywali informacje dotyczące „Miejskiego systemu powiadamiania ratunkowego – 
Sygnał życia”, informowali seniorów o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji, która organizowana 
była przez Centrum Rehabilitacji TOM-MED w Katowicach oraz informowali o możliwości skorzystania 
z bezpłatnego transportu na szczepienie przeciwko COVID-19. 

3. 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 z nordic walking. Dzięki 
zakupionym kijkom do nordic walking seniorzy biorący udział w programie dalej mieli 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, na Paprocany” w Tychach. 
W zajęciach w ramach ww. programu organizowanego przez TPPS nr 8 uczestniczyło 51 seniorów. 

4. Rozpowszechnianie informacji o organizowanych działaniach na rzecz seniorów. 
Wśród uczestników programu ok. 51 osób, większość posiada już wyrobioną Katowicką Kartę Mieszkańca, 
Kartę Dużej Rodziny. Każdorazowo na spotkaniach grupy seniorzy byli informowani o większości 
organizowanych działaniach na rzecz seniorów w naszym mieście. 

5. Popularyzacja i rozwój oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki typowych chorób wieku starczego. 
Pracownicy socjalni informowali o możliwości przeprowadzenia badań w ramach „Programu profilaktyki dla 
osób trzeciego i czwartego wieku” oraz rozdawali ulotki, również na zajęciach z programu były przekazywane 
informacje.  

6. Organizacja spotkań grupowych sprzyjających powstawaniu więzi międzyludzkich i poprawie zdrowia 
psychicznego. 
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, wspólnych wyjść m.in. do kina, Skansenu, 
Palmiarni, muzeum oraz wycieczki wyjazdowe do różnych atrakcyjnych miejscowości w kraju. W 2021 r. 
w ramach ww. programu realizowanego w TPPS nr 8 w sumie zorganizowano 9 takich imprez i wyjść czy 
wyjazdów, łącznie z wszystkich działań skorzystało 51 uczestników programu. 
 
Cel 3. Poprawa kondycji fizycznej i zwiększenie aktywności fizycznej seniorów. 
 
Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice: 

1. W 2021 r. kontynuowana była realizacja zadania pn. „Sport dla Seniorów”, która rozpoczęła się czerwcu 
2018 r. Realizowane projekty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem seniorów: 

1) 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 i odbywały się w różnych dzielnicach miasta Katowice.  

Prowadzone aktywności fizyczne to: joga, aerobik, badminton, gimnastyka, pilates, nordic walking, tenis 
stołowy, taniec latino oraz zdrowe plecy.  
 
Akademicki Związek Sportowy prowadził stronę internetową dedykowaną wyłącznie temu projektowi 
www.senior.katowice.pl, na której na bieżąco zamieszczane były informacje dotyczące projektu, wszelkie 
zmiany harmonogramu, czy komunikaty o konkretnych zajęciach, a także poprzez ww. stronę przekazywano na 
bieżąco seniorom informacje dotyczące działań realizowanych przez miasto Katowice. 
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Liczba odbiorców zadania – 580 osób. Kwota dotacji: 196 000,00 zł. 

2) Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka, z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Chorzowskiej 73a – „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych” - realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zajęć ruchowych w formie nauki gry 
w tenisa ziemnego wraz z elementami zajęć ogólnorozwojowych.  
 
Liczba odbiorców zadania – 22 osoby. Kwota dotacji: 5 000,00 zł. 
 
3) Fundacja „Bażantowo”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Hierowskiego 2 – „Zdrowy i aktywny 
Seniora” - celem zadania była organizacja zajęć rekreacyjnych w salkach fitness oraz na basenie. Seniorzy 
mogli korzystać również z tężni solankowej.  

Liczba odbiorców zadania – 120 osoby. Kwota dotacji: 57 105,00 zł. 

4) Seniorze ruch to zdrowie 
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni” zorganizował zajęcia 
ruchowe z jogi dla seniorów w wieku 55 lat i starszych, w których udział wzięło 27 osób. Ponadto 
zorganizowano wycieczkę integracyjną dla 30 osób do Suchej Beskidzkiej połączoną z aktywnością fizyczną 
i szkoleniem pn. „Ruch to zdrowie”.  
Organizacja otrzymała dotację z budżetu miasta Katowice w wysokości: 7 860,07 zł. 
 
5) Aktywny senior – jesień 2021 
Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka zorganizowało dla seniorów 
zajęcia z tenisa na terenie kortów tenisowych MOSiR w Katowicach. Wzięło w nich udział 20 osób w kilku 
grupach 5-6 osobowych.  
Stowarzyszenie otrzymało dotację z budżetu miasta Katowice w wysokości: 1 800,00 zł. 
 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

1. W ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb” odbyły się 2 cykle 
zajęć skierowanych do seniorów. Pierwszym z nich były zajęcia nordic walking z instruktorem, oferowane 
seniorom jako bezpieczna i niewymagająca dużego zaplecza kondycyjnego aktywność ruchowa. Forma ta 
charakteryzuje się dostępnością, niskim stopniem skomplikowania i modulowaniem intensywności, co sprawia, 
że osoby w wieku senioralnym chętnie brały udział w tych zajęciach. Drugim cyklem były zajęcia jogi dla 
seniorów, prowadzone z wykorzystaniem krzeseł. Aktywność ta obejmowała zmodyfikowane pozycje tak, by 
ćwiczenia można było wykonywać w pozycji siedzącej. Dzięki temu, w zajęciach mogły uczestniczyć osoby 
nawet w podeszłym wieku, po urazach i z różnorakimi problemami motorycznymi. 

2. W ramach projektu „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap” odbyło 
się 31 spotkań nordic walking, które gromadziły średnio 8–10 osób na cotygodniowych zajęciach, 
realizowanych w Parku Boguckim.  

3. W ramach projektu „Centrum Społecznościowym w Nikiszowcu – II etap”, w ramach zadania 
Dzielnicowa Akademia Seniora realizowano cykl pn. „Senior w ruchu”, w ramach którego przeprowadzono 10 
treningów jogi dla seniorów i 4 treningi nordic walking - wzięło w nich udział średnio 5 osób. W ramach cyklu 
pn. „Senior w podróży – śladami natury, kultury i historii” zrealizowano 4 jednodniowe wyjazdy (kulig 
w Wiśle, zwiedzanie „Chlebowej Chaty” w Brennej, kompleksu zamkowego Stare Tarnowice i skansenu 
w Chorzowie). W wycieczkach wzięło udział średnio 20 osób. 

4. W ramach projektu „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – II etap” odbywały się zajęcia 
rehabilitacyjne dla seniorów. 

 
5. W ramach projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” w ramach „Dzielnicowej 
Akademia Seniora” w Zawodziu, Stowarzyszenie „Mocni Razem” zrealizowało zajęcia prozdrowotne: m.in. 
joga twarzy, masaż relaksacyjny, masaż twarzy, zajęcia taneczne, treningi rozruchowe, nordic walking. 
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6. W ramach zadania VII edycji Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców dzielnicy Piotrowice  
i Ochojec, pn. „Aktywny Senior 55+”, współfinansowanego ze środków budżetu miasta Katowice, 
zrealizowano: 

•  zajęcia „Gimnastyka z elementami strechingu” – 32 spotkania, 
•  zajęcia „Pilates” – 25 spotkań, 
•  zajęcia nordic walking – 14 spotkań, 
•  zajęcia „Zumba” – 24 spotkania,  
•  zajęcia relaksacyjne z elementami jogi – 15 spotkań, 
•  zajęcia „Zdrowy kręgosłup” – 26 spotkań. 

7. Pracownicy socjalni informowali seniorów o ofercie Dziennych Domów Pomocy Społecznej  
i popołudniowych klubów społecznościowych oraz zachęcali ich do skorzystania z oferty.  

8. Ponadto, pracownicy socjalni informowali seniorów o funkcjonujących w dzielnicy Klubach Seniora, 
zajęciach prowadzonych dla seniorów w Miejskich Domach Kultury. 

9. W ramach realizacji programu dla osób 50+ „Radość Życia - Wszystko Mogę” cyklicznie odbywały się 
w ramach spotkań grupy zajęcia z rehabilitantem przy muzyce i częściowo na świeżym powietrzu, w różnych 
miejscach na terenie Katowic i nie tylko. Seniorzy poprzez regularne ćwiczenie z rehabilitantem na 
spotkaniach, uczyli się prostych ćwiczeń wspomagających ruchowość stawów, na schorzenia kręgosłupa, 
pomagających utrzymać kondycję itp. Z powyższych działań mogły skorzystać wszystkie osoby biorące udział 
w programie. Ćwicząc na świeżym powietrzu z zajęć skorzystały również osoby ze środowiska lokalnego, gdyż 
cieszyły się one dużym zainteresowaniem osób znajdujących się w pobliżu. 
 
Cel 4. Dostosowanie usług społecznych do potrzeb oraz możliwości osób starszych. 
 
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach:  
 
„Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” w ramach tzw. Srebrnej Gospodarki 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy oraz w odpowiedzi na rosnące 
zapotrzebowanie kadrowe przedsiębiorców borykających się z brakami kadrowymi, Powiatowy Urząd Pracy 
w Katowicach złożył w 2021 r. wniosek do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznanie środków 
z rezerwy Funduszu Pracy na sfinansowanie projektu pilotażowego „Nowe Spojrzenie - Nowe Możliwości”. 
W sierpniu 2021 r. Urząd otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków 
w wysokości: 370 208,00 zł na realizację w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. projektu 
pilotażowego pod nazwą „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” . 
 
Główne cele tego projektu skoncentrowane są na : 
- udzielaniu mieszkańcom Katowic w wielu senioralnym (kobietom 60+ oraz mężczyznom 65+) pomocy 
informacyjno-doradczej w powrocie na rynek pracy, a tym samym w podniesieniu poziomu ich życia, 
- zaspokajaniu potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców,  
- przygotowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach dla katowickich przedsiębiorców propozycji 
innowacyjnych form wsparcia, których wdrożenie pozytywnie wpłynie zarówno na aktualną sytuację seniorów, 
jak również na wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym. 
Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora funkcjonuje w dni robocze, w specjalnie wydzielonym do tego celu 
pomieszczeniu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach (wysoki parter), w godzinach pracy 
Urzędu. Pomieszczenie zostało właściwie oznakowane.  
Seniorzy mają możliwość skorzystania z usług Inkubatora osobiście oraz telefonicznie.  
Powołany Inkubator Aktywizacji Zawodowej Seniora przejął zadania realizowane przez Punkt Informacyjno-
Doradczy, który działał w PUP od 15 lutego 2019 r. do 30 września 2021 r. w ramach realizowanego projektu 
pn. „Nowoczesny Senior - Aktywny Zawodowo” wpisującego  się w tzw. Srebrną Gospodarkę. 
Przedsięwzięcie związane z uruchomieniem Inkubatora Zawodowej Aktywizacji Seniora zostało szeroko 
opisane w lokalnych mediach (radio, telewizja internetowa, lokalne portale internetowe) oraz na stronie 
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy i na oficjalnym profilu facebookowym Miasta Katowice. 

Doradcy zawodowi PUP Katowice we wrześniu 2021 r. uczestniczyli w obchodach Katowickiego Dnia 
Seniora, w trakcie którego udzielali informacji dotyczących działalności Inkubatora, zachęcając seniorów do 
skorzystania z jego oferty. 
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W październiku 2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Inkubatora Aktywizacji Seniorów w siedzibie PUP 
Katowice z udziałem Prezydenta Miasta Katowice, zaproszonych gości oraz mediów.  
Doradcy zawodowi podjęli działania promujące Inkubator poprzez wizyty w Klubach Seniora, na 
Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz w innych jednostkach zrzeszających osoby będące grupą docelową 
projektu. Odwiedzono 15 miejsc i przeprowadzono spotkania z ok. 340 osobami w wieku senioralnym. 
Promocja działalności Inkubatora wśród grupy docelowej jest kontynuowana na bieżąco. 
Informacja o zrealizowanych działaniach:  
• Październik 2021 r. 
- dokonano rozeznania rynku oraz wyłonienia jednostki zewnętrznej, która przeprowadziła część działań 
promocyjnych (kampanię informacyjno–promocyjną) projektu, 
- dokonano rozeznania rynku oraz wyłonienia jednostki zewnętrznej realizującej dwa moduły szkolenia dla 
seniorów, tj. moduł komputerowy oraz kształtowania wizerunku zawodowego, 
- dokonano rozeznania rynku oraz wyłonienia jednostki zewnętrznej, która opracowała ankiety dla seniorów  
i pracodawców. 
• Listopad 2021 r.  
- rozpoczęto ankietyzację seniorów i pracodawców na próbie liczącej 500 osób w wieku senioralnym oraz 508 
pracodawców w celu rozeznania potrzeb ww. grup docelowych w obszarze zatrudnienia (jednostka 
ankietyzująca przekazała wyniki w formie: opisowej, broszury oraz prezentacji multimedialnej), 
- nawiązano współpracę z Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.Ink mającą na celu promocję 
projektu i rozpropagowanie innowacyjnych instrumentów oferowanych przez  Powiatowy Urząd Pracy  
w ramach projektu pilotażowego - informacje dotarły do pracodawców poprzez media społecznościowe oraz 
wysłane zostały bezpośrednio w formie  e-maili. 
Pracownicy PUP na bieżąco prowadzą akcję informacyjną wśród lokalnych  pracodawców na temat 
innowacyjnych instrumentów wsparcia zatrudnienia seniorów, które zaplanowano do realizacji w projekcie 
pilotażowym pod nazwą „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora”. 
Dodatkowo poprzez kontakty telefoniczne i osobiste z pracodawcami, kontynuowana jest przez doradców 
instytucjonalnych PUP promocja idei powrotu seniorów na rynek pracy. 
W listopadzie 2021 r. nawiązano kontakt z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach 
w celu poinformowania lokalnych przedsiębiorców o możliwości skorzystania z innowacyjnych instrumentów 
wsparcia zatrudnienia seniorów. W przeprowadzonych spotkaniach uczestniczyło ok. 40 pracodawców. 
W okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. pozyskano 58 ofert pracy od pracodawców 
wyrażających gotowość do zatrudnienia seniorów  
Natomiast w ww. okresie w ramach premii senioralnej złożono 11 ofert pracy dla seniorów na następujące 
stanowiska (łącznie 13 wolnych miejsc pracy): 
- pracownik biurowy (3 miejsca pracy), 
- pracownik ochrony fizycznej (3 miejsca pracy), 
- pracownik gospodarczy (3 miejsca pracy), 
- animator czasu wolnego (2 miejsca pracy), 
- pracownik administracyjno – biurowy (1 miejsce pracy), 
- specjalista ds. kadr i płac (1 miejsce pracy). 
 
Podsumowanie: 

1. Liczba seniorów zgłaszających się do Inkubatora Zawodowej Aktywizacji Zawodowej (narastająco od 
1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.) - 71 osób przystąpiło do projektu. 

2. Liczba oferowanych stanowisk pracy (narastająco od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.) – 
134 miejsc pracy (w tym 13 w ramach projektu IZAS). 

3. Liczba seniorów, którzy podjęli zatrudnienie (narastająco od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 
r.) - 7 osób, natomiast 6 osób skojarzono z pracodawcą - przewidywany termin zatrudnienia to marzec 
2022 r.  

4. Liczba seniorów objętych szkoleniem realizowanym przez zewnętrzną jednostkę szkoleniową  
w ramach realizacji projektu IZAS – 38 osób (IV grupy).  

5. Liczba seniorów objętych wsparciem w ramach modułu doradczego projektu IZAS – 20 osób. 
 
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

1. W ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb” : 
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•  wraz z Harcerzami z I Szczepu Harcerskiego ZHP im. Obrońców Katowic zorganizowano akcję 
obdarowywania seniorów własnoręcznie tworzonymi stroikami wielkanocnymi, 

•  zorganizowano akcję pn. „Zazieleńmy Dzielnicę”, w trakcie której seniorzy otrzymali sadzonki 
kwiatowe, które sadzili w swoim otoczeniu, 

•  zorganizowano wydarzenie lokalne pn. „Sąsiedzkie wianki przyjaźni”, polegające na tworzeniu przez 
mieszkańców pięknych kwiatowych wianków, wręczanych później seniorom mieszkającym na 
pobliskim osiedlu,  

•  zorganizowano plenerowy koncert Filharmonii Podwórkowej, w którym udział wzięli przede 
wszystkim seniorzy, 

•  kilkukrotnie zorganizowano Szafing, czyli sąsiedzką wymianę ubrań i akcesoriów, w trakcie której 
seniorzy mogli zabrać sobie ubrania, których potrzebują, a oddać te, które są im zbędne, 

•  latem odbyło się kino plenerowe zorganizowane dla mieszkańców, w tym: seniorów, wyświetlono film 
pt. „Za jakie grzechy, dobry Boże”, 

•  zorganizowano koncert muzyczny Bożeny Mielnik z gościnnym udziałem Waldemara Wiśniewskiego 
na zakończenie lata, 

•  odbył się cykl spotkań w ramach Akademii Aktywnego Mieszkańca dla Seniorów, podczas którego 
osoby w wieku senioralnym tworzyły inicjatywy lokalne, w 2021 r. odbyła się jedna  
z nich: „Impreza andrzejkowa dla Seniorów”. 

2. W ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej – II etap” 
odbywały się zajęcia pt. „Spotkania przy herbatce”. Działanie to miało na celu przeciwdziałanie izolacji 
społecznej osób dorosłych z niepełnosprawnością, w tym osób w podeszłym wieku. Przedpołudniowe 
„Spotkania przy herbatce” skupiały osoby, które chciały w miłym towarzystwie spędzić wolny czas i poznać 
nowych ludzi. Zajęcia otwarte były na uczestników w różnym wieku, w tym osoby starsze. Była to doskonała 
okazja do bliższego poznania się i omówienia działań, które miały być wspólnie realizowane w ramach wyjść 
integracyjnych do kina, teatru, filharmonii. Planowane były wtedy także wycieczki do muzeów i ciekawych 
miejsc. W projekcie „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej II etap” organizowane 
były również okolicznościowe spotkania integracyjne. Taki charakter miało „Wigilijne spotkanie” połączone 
z zabawą „Loteria za jeden uśmiech”. Celem spotkania była integracja uczestników w różnym wieku 
i przełamywanie barier między pokoleniami w myśl idei – jesteśmy jak rodzina: Jesteśmy razem, planujemy 
razem, działamy razem, razem rozwiązujemy problemy. 

3. W ramach projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” w ramach zadania „Działania 
kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie”, Miejski Dom Kultury Bogucice – Zawodzie, dział 
Zawodzie zrealizował „Dni dla Seniora” – biesiadę z poczęstunkiem przy znanych i lubianych śląskich 
melodiach. 

4. W ramach zadania VII edycji Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców dzielnicy Piotrowice  
i Ochojec pn. „Aktywny Senior 55+”, współfinansowanego ze środków budżetu miasta Katowice, 
zrealizowano: 

•  3 biesiady przy muzyce z poczęstunkiem, w których łącznie uczestniczyło 112 osób, 
•  warsztaty naturalnych środków czystości oraz naturalnych kosmetyków poprzedzone wykładem,  
w których łącznie wzięło udział 20 seniorów, 
•  warsztaty robienia stroików świątecznych, w których wzięło udział 20 osób oraz warsztaty słoiczków 
na pierniki metodą decoupage, z których skorzystało 14 osób, 
•  odbyło się również 8 wyjść kulturalnych do kina, w których wzięło udział 470 osób, 
•  z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 16 września 2021 r. odbyły się „Senioralia” - seniorzy byli 
w kinie „Helios” na występie kabaretowo-słowno-muzycznym Krzysztofa Respondka pt. „Ważne są 
tylko te dni, których jeszcze nie znamy”, w wydarzeniu wzięło udział 148 osób, 
•  w dniu 29 listopada 2021 r. seniorzy wzięli udział w występie słowno-operetkowym Nairy Ayvazyan 
w Teatrze Żelazny, w wydarzeniu uczestniczyło 74 osób, 
•  odbyły się zajęcia z języka angielskiego – 19 zajęć dla średnio 8 osób, 
•  odbyły się zajęcia edukacyjne pn. „ABC obsługi – smartfon, tablet, internet”, 16 zajęć dla średnio 8 
osób, 
•  ze względu na nasilającą się pandemię, seniorzy otrzymali również vouchery do wykorzystanie  
w dowolnym czasie w Teatrze Żelaznym, rozdysponowano 74 vouchery. 
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5. 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. 

6. Usługa robienia zakupów oraz przygotowanie paczek wraz z dowozem. 
W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Covid 
19, mając na uwadze konieczność objęcia dodatkowym wsparciem osób niesamodzielnych oraz seniorów, 
wprowadzono nowe formy pomocy w postaci usługi robienia zakupów oraz przygotowywania paczek wraz 
z dowozem. W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. z usługi robienia zakupów skorzystało 10 osób 
(łącznie 14 razy), a wydatki na realizację tego zadania wyniosły: 664,20 zł. Natomiast z usługi przygotowania 
paczek wraz z dowozem skorzystały 23 osoby (łącznie 43 razy), a wydatki na realizację tego zadania wyniosły: 
8 978,00 zł. 

7. Paczki świąteczne dla seniorów w wieku 65 lat i więcej. 
W 2021 r. zawarto umowę ze Śląskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża 
na przygotowanie 200 sztuk paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z zapakowaniem i rozwiezieniem 
we wskazane miejsca, dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, będących mieszkańcami Katowic. Kwota 
dofinansowania wyniosła: 20 000,00 zł. 

8. Spotkania wigilijne dla seniorów. 
W 2021 r. zrealizowano projekt socjalny pod nazwą „Aktywizacja środowiska senioralnego poprzez spotkania 
świąteczne i wyjścia zewnętrzne, w tym m.in. wyjścia do kina”. Projekt polegał na przygotowaniu poczęstunku 
w postaci barszczu czerwonego z krokietem wraz z porcją makowca i sernika dla około 1 500 seniorów, 
będących mieszkańcami Katowic oraz rozwiezieniu do miejsc spotkań seniorów z każdej niesformalizowanej 
grupy senioralnej oraz dostarczeniu każdemu seniorowi długoterminowego biletu do kina. Realizatorami 
projektu byli: Victus Tomasz Brzezina, Stachu i Przyjaciele Sp. z o.o. oraz PS Serwis Non Profit Sp. z o.o. 
Natomiast bilety do kina zostały zakupione w Multikinie. Wydatki na ten cel wyniosły: 67 544,00 zł. 

9. Paczki świąteczne dla seniorów w wieku 60 lat i więcej. 
W 2021 r. zawarto umowę z Fundacją Wolne Miejsce na przygotowanie 370 sztuk paczek świątecznych wraz 
z zapakowaniem i rozwiezieniem we wskazane miejsca dla osób w wieku 60 lat i więcej, będących 
mieszkańcami Katowic, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla osób poniżej 60 roku życia i/lub osób 
niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel wyniosły: 36 132,00 zł. 

10. Realizacja programu „Wspieraj Seniora”. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizował program pn. „Wspieraj Seniora” przeznaczony 
dla osób starszych w wieku 70 lat i więcej oraz osób poniżej 70 roku życia, którzy zdecydowali się pozostać  
w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii i zadzwonili na ogólnopolską infolinię uruchomioną 
w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów lub w inny sposób zgłosili potrzebę objęcia 
wsparciem. Z programu nie mogły korzystać osoby, które już otrzymywały wsparcie w ramach usług 
opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach programu zrealizowano następujące 
działania: 

• usługa wsparcia polegająca na robieniu zakupów (od poniedziałku do soboty) obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, w szczególności: artykułów spożywczych, środków higieny 
osobistej oraz leków na zlecenie osoby wymagającej wsparcia – z pomocy skorzystało 31 osób 
(łącznie 89 razy), a wydatki na realizację tego zadania wyniosły: 3 284,10 zł. 

• dostarczanie posiłków z Dziennych Domów Pomocy Społecznej do domów osób korzystających 
wcześniej z pobytu w placówce (których działalność została zawieszona w związku z ogłoszonym 
stanem epidemii) – z pomocy skorzystały 174 osoby, a wydatki na realizację tego zadania 
wyniosły: 149 452,90 zł. 
 

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 oferują i zapewniają osobom starszym, niepełnosprawnym, 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 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia 
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lub niepełnosprawności. W ramach współpracy z Klubami Seniora i parafiami pracownicy informowali 
o ww. formach wsparcia. Ponadto, informowali o usługach w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. 

Cel 6. Stworzenie systemów wsparcia dla opiekunów nieformalnych, w szczególności na poziomie 
lokalnym. 
 
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

Pracownicy socjalni informowali o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 
opiekuńczych, usług sąsiedzkich, usług w ramach opieki wytchnieniowej, usług Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej, popołudniowych klubów społecznościowych, Mieszkań Chronionych, Środowiskowych Domów 
Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Pomocy, pomocy w formie posiłku wraz 
z dowozem do miejsca zamieszkania. 

Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych i przeciwdziałanie stosowanym wobec nich 
nadużyciom. 
 
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:  

1. Zwiększenie świadomości osób starszych na temat sytuacji przemocy oraz instytucji, do których można się 
zwrócić w sytuacji doświadczania przemocy. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomaga wszystkim mieszkańcom 
Katowic, którzy znajdują się w różnych sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z doświadczaniem 
przemocy. 
W 2021 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 30 osób w wieku powyżej 65 roku życia, z czego 20 osób 
doświadczało przemocy, a 10 osób było konsultowanych na okoliczność stosowania przemocy.  
 

Lp. Nazwa wskaźnika 2017 2018 2019 2020 2021 Prognoza 
na 2022 

1. 
Liczba osób 

korzystających ze wsparcia 
OIK MOPS 

23 24 21 29 30 30 

 
Analizując powyższą tabelę można przyjąć założenie, że liczba osób w wieku powyżej 65 r.ż, korzystających  
z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej – od 2020 r. nieznacznie wzrasta. 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. 

2. W czasie wizyt u osób starszych oraz podczas rozmów telefonicznych pracownicy socjalni poruszali 
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 przekazują informacje od dzielnicowych, w jaki sposób zabezpieczyć się przed 
oszustwem. 

3. W trakcie zajęć z 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 policjanta”, „na gazownika”, „na pracownika TAURON”, „na hydraulika”, „na kuriera”, „na 
dotację”, „na urzędnika”. 
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. 
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Cel 8. Rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych w obszarach zgodnych z potrzebami. 
 
Zadania realizowane przez Wydział Sportu i Edukacji Urzędu Miasta Katowice:  

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały nagrane oraz udostępnione na stronie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wykłady w formie zdalnej: „W pragnieniu bliskości”, „Przygotowanie cyklu wykładów  
z psychologii dla słuchaczy” i „Zima o poranku” czyli lekcja odwagi w kontekście sytuacji granicznych. 
Razem: 221 wyświetleń.  

Przeprowadzono zajęcia komputerowe w formie stacjonarnej, następnie w formie indywidualnych konsultacji.  

Uruchomiono telefoniczny dyżur psychologa w wymiarze 23 godzin, jednak ta forma nie cieszyła się 
zainteresowaniem i w przyszłości nie będzie kontynuowana.  

Zorganizowano zajęcia z języka angielskiego w trybie zdalnym oraz cykl 112 godzin dyżurów telefonicznych 
dotyczących porad komputerowych.  
 
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 
1. W ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb” proponowano szereg 
aktywności edukacyjnych kierowanych do seniorów. W 2021 r. zrealizowano: 

• cykl warsztatów kulinarnych (m.in. tworzenie zakwasów warzywnych i przetworów owocowych), 
• cykl zajęć nordic walking, 
• cykl spotkań z dietetykiem (m.in. „Jak zadbać o zdrowie w wieku senioralnym?”, „Żyj zdrowo – 

tzn. jak?”), 
• cykl zajęć jogi na krzesłach, 
• cykl zajęć rękodzielniczych (tworzenie zakładek do książek, warsztaty decoupage, zdobienie szklanych 

butelek, dekorowanie drewnianych przyborników, tworzenie wiosennych koszyczków, warsztaty 
dotyczące paintingu, mandalowe kolorowanki,  tworzenie eko drzewek szczęścia, wielkanocne 
warsztaty malowania na szkle, warsztaty kreatywne pt. „Tekowe fantazje z mchem w roli głównej”, 
warsztaty szycia ekotoreb i ekoworeczków oraz świątecznych poduszek, warsztaty kreatywne 
tworzenia jesiennych wianków, lepienia naczyń z gliny), 

• cykl spotkań senioralnych w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
• cykl zajęć rozwojowych (m.in. trening kreatywności i refleksyjności, trening pamięci), 
• warsztaty ogrodnicze, 
• cykl integracyjnych spotkań sąsiedzkich dla seniorów „Kawa na placu”, 
• szereg wyjść i wyjazdów integracyjnych (m.in. wyjście integracyjne do kina „Światowid” na seans 

„Zabij to i wyjedź z tego miasta” oraz na spotkanie z reżyserem filmu - Mariuszem Wilczyńskim, 
międzypokoleniowe wyjście do Domu Harcerza i leśne poszukiwania na Muchowcu dla seniorów, 
wycieczka edukacyjno-integracyjna dla seniorów do Wisły i Koniakowa, wyjście seniorów do MDK 
„Koszutka” filia „Dąb” na spektakl „Mianujom mie Hanka”. 

2. W ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej – II etap” 
działał „Klub Podróżnika”. W ramach klubu organizowane były jednodniowe, edukacyjne wycieczki do 
okolicznych miast.  

3. W ramach projektu „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap” w 2021 
roku kierowano do katowickich seniorów szeroką ofertę edukacyjną o różnorodnej tematyce: 

• cykl „Senior w Podróży”: 3 wyjścia integracyjne do Muzeum Śląskiego, w których wzięło udział 
średnio 14 osób, kilka imprez wyjazdowych: wyjazd do Trójwsi Beskidzkiej, do Muzeum Chleba  
w Radzionkowie oraz na grzybobranie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, rajd górski na Górę Żar, 
wyjazd do Palmiarni w Gliwicach z warsztatem kulinarnym w restauracji „Moja Gruzja”- w wyjazdach 
brało udział  średnio 19 osób,  

• cykl „Senior w akcji” – 16 spotkań: „Senioralny Dzień Kobiet w PAL”, „Seniorzy tworzą kartki 
świąteczne dla Hospicjum św. Franciszka w Katowicach”, odbyły się 3 edycje „Senioralnego Śniadania 
na Trawie” w Parku Boguckim, akcja tworzenia i przekazania zabawek dla bezdomnych kotów 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt połączona ze zbiórką posłań, szyciem i przekazaniem 
poduszek na rzecz podopiecznych domowego Hospicjum św. Franciszka w Katowicach, wyjście do 
kina w ramach cyklu „Spotkanie z kinem polskim w Kinie Kosmos”, „Ogrodowe rozgrywki karciane”, 
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„Muzyczne pożegnanie lata”, „Koncert relaksacyjny mis”, „Warsztat ozdób choinkowych na I Bogucki 
Jarmark Bożonarodzeniowy”, akcja „Sprzątamy Groby Zapomnianych” oraz warsztat tworzenia 
wieńców, „Wigilijne spotkania świąteczne” - w wydarzeniach tych brało średnio udział 15 osób, 

• cykl „Senior w działaniu” – 29 spotkań: 12 warsztatów on-line, w tym tworzenie toreb zakupowych, 
zakładek do książek i ramek na zdjęcia metodą decoupage, spotkania stacjonarne: „Senioralne 
Popołudnia Planszówkowe” oraz 3 warsztaty kreatywne m.in. z tworzenia świeczek, decoupage czy 
sporządzania przetworów pomidorowych, „Spotkania z kinem polskim” oraz różne warsztaty 
kreatywne, w tym z tworzenia ozdób świątecznych - zajęcia stacjonarne gromadziły średnio 16 osób. 

 
4. W ramach projektu „Centrum Społecznościowe Nasze Załęże – II etap” seniorzy mieli możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach edukacyjnych. 

5. W ramach projektu „Centrum Społecznościowym w Nikiszowcu – II etap” odbyło się 30 spotkań Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu”, podczas których zrealizowano: 18 warsztatów rękodzieła dla 
seniorów prowadzonych przez animatora (m.in.: ogródek w szkle, doniczki recyklingowe, wianki wiklinowe, 
świece żelowe, warsztaty florystyczne, ozdobne poduszki), 12 warsztatów artystycznych on-line dla seniorów. 
Regularnie odbywały się konwersacje grupowe on-line dla seniorów (poprzez komunikator Messenger), które 
były odpowiedzią na potrzebę kontaktu w okresie ograniczeń pandemicznych, podczas tych konwersacji 
wymieniano się bieżącymi informacjami i pozdrowieniami, wspólnie planowano dalsze działania klubu 
społecznościowego z uwzględnieniem preferencji i pomysłów uczestników oraz rozmawiano o pomysłach na 
wydarzenia i inicjatywy seniorów. W ramach spotkań Klubu Społecznościowego odbyło się również 12 
spotkań przy grach karcianych.  

6. W ramach projektu „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu – I etap” w roku 2021 seniorzy brali 
udział w zajęciach prozdrowotnych, edukacyjnych, integracyjnych oraz wyjściach kulturalnych. Były to m.in.: 

• wyjście do Miejskiej Pasieki w Muzeum Katowic, 
• udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Teatrze Śląskim im. Stanisława 

Wyspiańskiego oraz w Filharmonii Śląskiej, NOSPR oraz kinach „Rialto” i „Kosmos”, 
• warsztaty z zakresu dbania o zdrowie, w tym spotkanie z podologiem oraz warsztaty tworzenia 

naturalnych kosmetyków, warsztaty na tematy przygotowania zdrowych posiłków, 
• warsztaty z zakresu rozwoju zainteresowań i poznawania nowych form artystycznych: m.in. warsztaty 

tworzenia wakacyjnych albumów, rzeźb z tkanin, wyplatania makramy ściennej, tworzenie stroików 
jesiennych i świątecznych oraz warsztaty decoupage, jak również w warsztatach szycia na maszynie 
(fartuch kuchenny, kosmetyczki podróżne czy ozdobne wianki bożonarodzeniowe, 

• wycieczki m.in.: do Gliwic (zwiedzanie Palmiarni), w góry tj.: Czantoria i Klimczok, do Ogrodów 
Kapias i Koniakowa, 

• Liderzy Społeczności Lokalnej, wśród których byli również seniorzy, chętnie i z dużym 
zaangażowaniem realizowali oddolne inicjatywy takie jak: „Sąsiad bliższy i dalszy" - wyjazd do 
Koszęcina oraz „Kolorowa wrotka" wyjście do wrotkarni dla rodziców z dziećmi, 

• z wielkim zapałem seniorzy brali również udział w grach terenowych, czy organizowanych wraz 
z CAM dwiema edycjami „Andrzejobrania", czyli sąsiedzkiej wymiany odzieży, byli także 
uczestnikami kin plenerowych i aktywnie włączali się w wszelkiego rodzaju akcje w terenie takie jak: 
pikniki, czy festyny. 

 
7. W ramach projektu „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – II etap” roku 2021 seniorzy 
brali udział w zajęciach edukacyjnych, integracyjnych oraz wyjściach kulturalnych. Były to m.in.: 

• spotkania z animatorami lokalnymi w ramach działalności klubu mieszkańca „Nasz Czas”, 
• spotkania w ramach akcji: „Codzienna szklanka soku”, 
• warsztaty plastyczne, 
• warsztaty „Pielęgnacja i stylizacja paznokci”, 
• wyjście do Teatru Śląskiego na spektakl „Mayday 2” oraz „Sztuka”, 
• wyjazdy integracyjne do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach oraz do Międzybrodzia Żywieckiego. 

8. W ramach projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” w ramach Dzielnicowej 
Akademii Seniora w Zawodziu, Stowarzyszenie „Mocni Razem” zrealizowało: 

• 3 spotkania integracyjno-edukacyjne w plenerze z zakresu polskich tradycji muzycznych,  
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• 1 plenerowe wydarzenie dla społeczności lokalnej: koncert plenerowy połączony z piknikiem 
sąsiedzkim, 

• 8 wyjść/wyjazdów integracyjno–aktywizujących: m.in. w formie spacerów krajoznawczych,  
• 12 spotkań edukacyjno- integracyjnych prowadzonych przez wolontariuszy z zakresu rękodzieła  

i fotografii,  
• prowadzenie zamkniętej grupy na FB DAS Zawodzie, która liczy 50 członków, seniorów  

z Zawodzia, specjaliści pozostawali z seniorami również w stałym kontakcie telefonicznym. 

9. W ramach zadania Klub Senior + w Śródmieściu, Stowarzyszenie „OPOKA” zrealizowało następujące 
działania: 

• Kulturalna Kwarantanna – zajęcia z zakresu kultury, sztuki, muzyki, wspólne słuchanie muzyki z płyt 
winylowych i kaset magnetofonowych, warsztaty z aktorem i ćwiczenia logopedyczne, słuchanie 
podcastów, wspólne oglądanie serii „Biblioteka gra" itp. 

• Kreatywna kwarantanna – zajęcia kreatywne, manualne, informacyjne,  
• zajęcia prozdrowotne, 
• sesja zdjęciowa z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
• z okazji Tłustego Czwartku przygotowano dla seniorów pączki,  
• z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny seniorom i seniorkom wręczono czekolady, 
• wycieczki i wyjścia o charakterze kulturalnym (m.in. do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach - Zdroju, 

na recital fortepianowy z okazji Dnia Niepodległości, na spotkanie promujące książkę „Kresowa 
Atlantyda” – Miejski Dom Kultury „Koszutka”, do NOSPR – z okazji Dnia Seniora, do Instytutu 
Korfantego – festiwal poezji Baczyńskiego). 

• wycieczki krajoznawcze m.in. do Ojcowskiego Parku Narodowego, Szlakiem Zabytków Techniki, do 
Żywca i na Górę Żar, do Gliwic, Kopalni Guido w Zabrzu czy Term w Szaflarach. 

10. 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. 
 
Cel 9. Upowszechnianie edukacji obywatelskiej. 
 
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

1. W ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb” odbył się cykl 
spotkań w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, w trakcie których poruszano wiele 
zagadnień dotyczących edukacji obywatelskiej. W siedzibie Programu Aktywności Lokalnej odbył się także 
szereg zajęć dotyczących planowania i organizowania wydarzeń lokalnych, inicjatyw oddolnych (Akademia 
Aktywnego Mieszkańca) oraz współprowadzenie zajęć przez seniorów. 

2. W ramach projektu „Centrum Społecznościowym w Nikiszowcu – II etap” w ramach działania „Senior  
w akcji – wzmocnienie inicjatywy lokalnej osób w wieku senioralnym” zostały zorganizowane 4 inicjatywy: 
sprzątanie dzielnicy, biesiada dla seniorów, spotkanie integracyjne przy ognisku oraz spotkanie Andrzejkowe. 
W inicjatywach wzięło udział średnio 18 osób. 

3. W ramach projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” w ramach Dzielnicowej 
Akademii Seniora w Zawodziu, Stowarzyszenie „Mocni Razem” zrealizowało 47 spotkań ze specjalistami 
ds. organizowania społeczności lokalnej, w ramach m.in. kawiarenki sąsiedzkiej, Punktu Porad i Informacji 
Obywatelskiej. 

4. Pracownicy socjalni byli w kontakcie z Klubami Seniora, parafiami, przychodniami, Miejskimi Domami 
Kultury. W ramach wigilii z seniorami, prowadzonej we wszystkich niezrzeszonych Klubach Seniora na terenie 
Katowic brali udział pracownicy socjalni, którzy przekazali seniorom wszelkie tematyczne ulotki mówiące 
o: zdrowiu, bezpieczeństwie, oraz dostępnym wsparciu.  

5. Przygotowanie przez dzieci uczęszczające do Świetlicy Specjalistycznej nr 1 i 2 laurek i upominków z okazji 
dnia Babci i Dziadka dla swoich babć i dziadków. 

6. Przygotowywanie okolicznościowych kartek z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach przez dzieci ze  Świetlicy 
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Specjalistycznej nr 2. W związku z zawieszeniem zajęć świetlicowych, wynikającym z zagrożenia 
epidemicznego, wychowankowie przygotowywali kartki w swoich domach z pomocą pozostałych członków 
rodziny, z materiałów przekazanych im przez świetlicę. 

7. Wsparcie przez Świetlicę Specjalistyczną nr 2 organizacji spotkania wigilijnego dla emerytowanych 
pracowników zrzeszonych w ramach Koła Emerytów Huty Metali Nieżelaznych działającej na terenie 
Szopienic. W celu organizacji spotkania udostępniono zaplecze kuchenne świetlicy, wychowawcy wraz 
z wychowankami przygotowali choinkę, ozdoby i dekoracje świąteczne w sali, w której odbywało się 
spotkanie. Seniorom złożono życzenia świąteczne. 

8. Złożenie życzeń wszystkim babciom i dziadkom z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka poprzez konto na 
portalu społecznościowym Świetlicy Specjalistycznej nr 3. 

9. Przekazanie wychowankom Świetlicy Specjalistycznej nr 3 materiałów i wzorów do wykonania prezentów - 
szkatułek oraz kuponów dla seniorów (np. kupon na wspólne spędzenie czasu, lub kupon na pomoc w drobnych 
sprawunkach itp.). 

10. Przygotowanie przez dzieci uczęszczające do Świetlicy Specjalistycznej nr 4 laurek dla seniorów 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5 z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz dla własnych babć i dziadków.  

11. Przygotowanie przez dzieci uczęszczające do Świetlicy Specjalistycznej nr 4 rękodzieł oraz kartek z okazji 
Świat Bożego Narodzenia dla seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5. Podczas zajęć  
z wychowawcami wychowankowie upiekli i udekorowali pierniczki, które zostały przekazane seniorom. 

12. Przygotowywanie kartek z życzeniami świątecznymi oraz upominków z okazji Świąt Wielkanocnych oraz 
Świąt Bożego Narodzenia dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 przez wychowanków 
Świetlicy Specjalistycznej nr 5 oraz Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego nr 3. W związku z czasowym 
zawieszeniem zajęć w DDPS kartki i upominki wręczono na ręce pracowników placówki. 

13. Spotkanie dla „Ważnej dla mnie osoby” w Specjalistycznym Klubie Młodzieżowym nr 2, na które 
wychowankowie zaprosili m.in. swoich dziadków i babcie. Przy słodkim poczęstunku odbyły się konkursy 
i wspomnienia, a na zakończenie wręczono gościom przygotowane upominki. 
 
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 - celem zadania była aktywizacja osób 
starszych 60+ w formie warsztatów z pomocy przedmedycznej oraz warsztatów z nowoczesnych technologii, 
spotkań, wyjść kulturalnych, wycieczek. 
 
W projekcie udział wzięło ok. 38 osób. Kwota dotacji: 8 000,00 zł. 
 
2. Stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. K. Damrota 6/101 – 
„Aktywna komunikacja cyfrowa 60+” - celem zadania była organizacja działań skierowanych do seniorów 
w zakresie nabycia kompetencji cyfrowych, tj. nauki obsługi komputera. 
 
Liczba odbiorców zadania – 30 osób. Kwota dotacji: 12 000,00 zł. 
 
3. Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 29 – 
„Silver Siła – Integracja i aktywizacja osób starszych”  - realizacja zadania miała na celu organizację 
warsztatów komputerowych oraz warsztatów jogi dla katowickich seniorów. 
 
Liczba odbiorców zadania – 15 osób. Kwota dotacji: 14 000,00 zł. 
 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7053F100-8B01-4420-AD4A-C8FEB53A4AFB. Podpisany Strona 20



Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

1. W ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb” odbyły się zajęcia 
mające na celu przybliżenie seniorom tematyki bezpieczeństwa w sieci oraz obsługi poczty elektronicznej 
i bankowości internetowej. 

2. W ramach projektu „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap” 
zorganizowano 4 spotkania (łącznie 24 h) z cyklu „Senior on-line”, których tematyka dotyczyła m.in. obsługi 
smartfona, podstawowych terminów komputerowych, obsługi programów komputerowych, czy bezpiecznego 
korzystania z internetu.  

3. W ramach „Centrum Społecznościowym w Nikiszowcu – II etap” odbyły się zajęcia „Senior on-line”. 
Zrealizowano 8 grupowych zajęć komputerowych, w wynajętej sali, podczas których seniorzy nauczyli się 
obsługi komputera, obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i podstawowego programu graficznego, 
korzystania z internetu w zakresie tematycznym - wyszukiwarka google, mapy google, mail, media 
społecznościowe, komunikatory, bankowość elektroniczna, bezpieczeństwo w sieci. W cyklu zajęć wzięło 
udział 9 osób. 

4. W ramach projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” w ramach Dzielnicowej 
Akademii Seniora w Zawodziu, Stowarzyszenie „Mocni Razem” zrealizowało Multimedialną Akademię 
Seniora. 

5. W ramach zadania VII edycji Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców dzielnicy Piotrowice  
i Ochojec, pn. „Aktywny Senior 55+”, współfinansowanego ze środków budżetu miasta Katowice, seniorzy 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pn. „ABC obsługi – smartfon, tablet, internet”. W cyklu odbyło się 16 
zajęć, w których uczestniczyło średnio 8 osób. 
 
Cel 11. Rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych. 
 
Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

Pracownicy socjalni informowali o możliwości skorzystania ze wsparcia w formie: mediacji, pomocy 
terapeutycznej i poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy prawnej. 
 
II. KONTYNUACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE NA RZECZ 
SENIORÓW. 
 
Zadania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice: 

1. „Srebrna Książka”- projekt miasta Katowice skierowany jest w szczególności do katowickich seniorów. 
Polega on na dowożeniu do domu książek i audiobooków wypożyczonych katowickim seniorom, a także 
osobom niepełnosprawnym i chorym.  
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do książek czytelnikom mającym trudności z przemieszczaniem się, 
aby nie zostali oni wykluczeni z możliwości korzystania z bibliotek.  
Adresatami projektu są seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, osoby chore, niepełnosprawne, mające problemy 
z dotarciem do biblioteki ze względu na stan zdrowia - zameldowani na terenie miasta Katowice, jak również 
zamieszkali i płacący podatki w Katowicach. 
Wypożyczanie książek w ramach usługi odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne, bądź drogą elektroniczną 
na adres filii, do której zapisany jest czytelnik, poprzez podanie: imienia i nazwiska wypożyczającego, numeru 
telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, wybranych tytułów lub określenie swoich preferencji literackich. 
Bibliotekarz dostarcza nieodpłatnie, w umówionym z czytelnikiem terminie wybrane książki pod adres jego 
zamieszkania na okres do 30 dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji. 
Zwrot książek może odbyć się taką samą drogą, w miejscu zamieszkania czytelnika, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w filii, z której książki zostały wypożyczone. 
W 2021 r. zrealizowano łącznie 971 wyjazdy do czytelników, którym dostarczono 5 626 książek  
i audiobooków. 
Ponadto, na potrzeby realizacji zadania zakupiono samochód, który został specjalnie oznakowany. 
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2. W 2021 r. działał również „Srebrny Telefon dla Katowickich Seniorów”, dzięki któremu można było 
uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia osób starszych oraz realizowanych programów na terenie 
Miasta. 

„Srebrny Telefon dla Seniora” działał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach codziennie od 
godziny 9.00 do 15.00. 

Dzwoniąc można było uzyskać zarówno odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich form wsparcia 
finansowego, ale i także niepieniężnego dla osób w wieku senioralnym. 

Ponadto seniorzy mogli możliwość skorzystania z usług „Telefonu zaufania dla katowickich seniorów”, 
który był obsługiwany przez seniorki – wolontariuszki, od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-19:00. 
Z telefonu mogli skorzystać seniorzy, którzy czuli się osamotnieni i chcieli porozmawiać z życzliwą osobą 
w podobnym wieku. 

3. 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.  
W 2021 r. Pełnomocnik podjął następujące działania: 
1) współuczestniczył w przygotowaniu wniosku o przyłączenie miasta Katowice do sieci Miast i Gmin 
Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
2) współuczestniczył w prowadzeniu Telefonu Zaufania dla Seniorów: 
- organizował szkolenia dla wolontariuszy Telefonu Zaufania, 
- obsługiwał Telefon Zaufania w okresie: styczeń–sierpień 2021 r. 
3) współpracował z Radą Seniorów Miasta Katowice, 
- uczestniczył w posiedzeniach Rady, podsumował działalność Rady Seniorów drugiej kadencji, 
- wziął udział w inauguracji trzeciej kadencji, współuczestniczył w działalności Rady, 
- brał udział w działalności organizacyjnej na rzecz Rady Seniorów, 
4) brał udział w audycjach telewizyjnych programu pn. „Srebrne Katowice”, 
5) współpracował z Radiem Katowice w zakresie audycji dla seniorów, 
6) współpracował z miesięcznikiem „Nasze Katowice” (pisał felietony na temat działalności seniorów  
w Katowicach), 
7) współpracował z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Katowicach, 
8) brał udział w Dniu Seniora w mieście Katowice, 
9) uczestniczył w Senioriadach organizowanych dla seniorów, 
10) brał udział w warsztatach dla seniorów, organizował grupy uczestników – wolontariuszy i brał udział  
w ćwiczeniach: 
- warsztatach nt. W. Kilara organizowane przez Muzeum Historii Katowic, 
- warsztatach „Wodzirej” organizowane przez Fundację Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej, 
11) uczestniczył w konferencjach on-line i na żywo, organizowanych zarówno przez Metropolię, jak  
i stowarzyszenia seniorów, 
12) brał udział w spotkaniach Klubów Seniora w mieście Katowice,  
13) brał udział w spotkaniach indywidualnych z seniorami (załatwianie interwencji seniorów), 
14) brał udział w wymianie informacji na temat działalności Pełnomocnika ds. seniorów z: Lublinem, 
Poznaniem i Wrocławiem. 
 
4. Dodatkowo w 2021 r. miasto Katowice kontynuowało współpracę z Telewizją TVS w zakresie zakupu 
programu skierowanego do seniorów pn. „Srebrne Katowice” Program był realizowany  
w ramach szeroko rozumianej polityki senioralnej. Treści zawarte w poszczególnych odcinkach programu 
odnosiły się do bieżących wydarzeń związanych z codziennym życiem katowickich seniorów, tj. np. program 
gościł w Klubach Seniorów oraz w innych miejscach, w których na co dzień spotykają się osoby 60+, Miejski 
Rzecznik Konsumentów - Pani Katarzyna Daab-Borkowska udzielała seniorom cennych rad na co należy 
zwracać uwagę podpisując umowy, tak aby nie dać się oszukać i wpaść w tarapaty finansowe, pracownicy 
Hospicjum Cordis w Katowicach przedstawili bardzo ważny i jakże istotny temat związany z opieką 
i pielęgnacją osób starszych i leżących, o których nie każdy wie, a wiedzieć powinien zajmując się osobą 
starszą z niepełnosprawnościami, w programie seniorzy mieli także okazję poznać inne osoby w ich wieku 
pełne oryginalnych pasji i zamiłowań. Emisja programu odbywała się w każdy piątek o godzinie 8:20, 
natomiast powtórki emitowane były w poniedziałek o godzinie 17:15 oraz w środę o godzinie 18:30.  
Zrealizowano łącznie 52 odcinki na łączną kwotę: 319 800,00 zł. 
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5. 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 marcu 2021 r. 
została powołana III kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice, która liczy 15 członków posiadających szeroką 
wiedzę i doświadczenie w kwestiach polityki senioralnej. 
Przewodniczącym Rady Seniorów Miasta Katowice  na III kadencję  został wybrany Pan Tadeusz Oczko, 
Wiceprzewodniczącymi  zostały: Pani Gabriela Tomala-Bogacka i Pani Elżbieta Dąbrowska-Seweryn,  
Sekretarzem Rady wybrano Panią Iwonę Kańtoch. 
 W ramach Rady Seniorów działają trzy komisje problemowe, tj.: 
1. ds. rozwoju, wspierania i upowszechniania edukacji, kultury, turystyki i rekreacji fizycznej, 
2. ds. projektów i programów polityki zdrowotnej, opieki nad seniorami, 
3. ds. współpracy i kontaktów z NGO i  wszystkimi agendami pracującymi na rzecz seniorów m.in. Klubami 
Seniora, Domami Kultury, Radami Dzielnic, Spółdzielniami i Wspólnotami mieszkaniowymi. 
Uruchomiony został telefon do Rady Seniorów, w ramach którego seniorzy mogą uzyskać interesujące ich 
porady i informacje. 
Członkowie Rady Seniorów aktywnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu polityki społecznej ukierunkowanej 
na potrzeby środowiska seniorów. 
Rada Seniorów aktywnie włącza się w politykę senioralną miasta. Członkowie Rady Seniorów aktywnie 
udzielają się w swoich macierzystych środowiskach, na rzecz osób starszych. 
 
6. „Koperta Życia” – z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Katowice na bieżąco realizowany był projekt 
pn. „Koperta Życia”, którego celem jest przekazanie służbom medycznym, czy osobom udzielającym pierwszej 
pomocy najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniorów. Miasto Katowice w 2021 r. w miarę 
zgłaszanych potrzeb systematycznie przekazywało „Koperty Życia” bezpośrednio katowickim seniorom,  
a także organizacjom pozarządowym działającym na rzecz seniorów, w celu ich dystrybucji. 
 
7. Współpraca z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji – w 2021 r. nadal 
kontynuowano współpracę z NOSPR, w ramach której katowiccy seniorzy mogli uczestniczyć w bezpłatnych 
koncertach. Z bezpłatnych wejściówek w 2021 r. skorzystały: 1 234 osoby. 
 
8. Spotkanie Jubilatów Małżeńskich - doceniając wytrwałość w budowaniu długoletniej więzi małżeńskiej  
w dniu 13 października 2021 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 
odbyły się dwa uroczyste koncerty dla Jubilatów Małżeńskich, którzy w latach 2019-2021 obchodzili jubileusz 
50 i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Każdego roku w Katowicach ponad 600 par ubiega się 
o przyznanie takiego wyróżnienia. W tym uroczystym dniu, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa 
podziękował wszystkim zgromadzonym na sali Jubilatom oraz wręczył im honorowe odznaczenia, a następnie 
wszyscy zaproszeni goście wysłuchali koncertu w wykonaniu muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia i Telewizji. Po oficjalnych uroczystościach Jubilaci spotkani się na drobnym poczęstunku 
specjalnie dla nich przygotowanym. Po półtorarocznej przerwie uroczystość ta była doskonałą okazją do 
wspólnego świętowania tych pięknych jubileuszy razem z dostojnymi Jubilatami, których nie mogliśmy gościć  
z powodu pandemii. 

9. Kluby Seniora w Katowicach - seniorzy miasta Katowice mogą aktywnie i ciekawie spędzać czas oraz 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania w działających na terenie Katowic Klubach Seniora.  
Działalność Klubów zlokalizowanych na terenie całych Katowic przyczyniła się do podniesienia oraz poprawy 
jakości życia mieszkańców po 60 roku życia. 

W ramach pracy Klubów prowadzone były różnego rodzaju warsztaty/zajęcia (np. pielęgnacja roślin 
doniczkowych, zarządzanie budżetem domowym, spotkania z autorami ciekawych książek, warsztaty 
kulinarne, warsztaty z psychologiem), uczono się języków obcych, prowadzone były grupy dyskusyjne, zajęcia 
z jogi, zajęcia komputerowe, pielęgnowano tradycje świąteczne, seniorzy wychodzili do kina, teatru, na 
spacery, brali udział w wycieczkach oraz uczestniczyli w obchodach świąt, urodzin, jubileuszy.  

Dotowane przez miasto Katowice Kluby Seniora, prowadzone były w 2021 r. przez: 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, z siedzibą w Katowicach przy 
al. W. Korfantego 84a w Katowicach  
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• adresy Klubów: ul. Witosa 17, ul. Hetmańskiej 1, ul. Panewnickiej 75, ul. Grażyńskiego 5, 
al. W. Korfantego 84a.  

 
Liczba osób korzystających z ww. Klubów: 191 osób. 
 

• adresy Klubów: Miejski Dom Kultury „Południe” ul. T. B. Żeleńskiego 83 – 2 Kluby dla seniorów 
z dzielnic: Kostuchna i Murcki 

 
Liczba osób korzystających z ww. Klubów: 72 osób.  
 
- Fundację „Jesteśmy dla Was”, z siedzibą w Katowicach przy al. W. Korfantego 125a  
 

• adres Klubu: Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” ul. Dudy Gracza 6 
 
Liczba odbiorców zadania – 98 osób.  
 
- Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. S. Wilczewskiego 5  
 

• adres „Klubu Cafe Senior” ul. ks. S. Wilczewskiego 5 
 
Liczba odbiorców zadania - 15 osób. 
 
- Fundacja „Index do Przyszłości”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Stawowej 5/7  

• adres Klubu „Twierdza Seniora” ul. Panewnicka 13 

Liczba odbiorców zadania – 20 osób.  
 
- Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, z siedzibą w Katowicach przy ul. M. Gierlotki 8 

• adres „Klubu Seniora Fundacji ASES” ul. M. Gierlotki 8 

Liczba odbiorców zadania – 26 osób.  
 
- Klub Seniora przy KWK „Staszic”, z siedzibą w Katowicach przy Pl. Pod Lipami 3 
 
Liczba odbiorców zadania – 32 osób.  
 
- Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, z siedzibą w Katowicach przy 
ul. ks. bpa H. Bednorza 22 
 

• adres „Klubu Seniora Nasz Czas” ul. ks. bpa H. Bednorza 22 
 
Liczba odbiorców zadania – 65 osób.  
 
- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Kanałowej 32b 

• adres Klubu Seniora ul. Brynowska 16 
 
Liczba odbiorców zadania – 20 osób. 
 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:  

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 
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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.  

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 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej zawarł stosowne umowy. 

Wykaz realizatorów usług, z którymi od 1 lipca 2020 r. zawarto umowy na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 

Wykonawca Zakres usług 

 
 

Liczba 
osób* Liczba 

godzin 
Koszt 
(w zł) 

Cena 1 godz. 
usług wg 
ostatnio 

obowiązującej 
umowy 
(w zł)** 

Średni 
koszt 

roboczo-
godz. 

poniesio-
ny przez 
MOPS 

Opiekuńcze 
część 1*** 3 927,43 89 938,15 22,90 22,90 

1 

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 1 

577 
107 518,89 2 569 701,4

9 23,90 23,90 

Opiekuńcze 
część 2*** 4 718,63 110 887,81 23,50 23,50 

2 

Konsorcjum: 
Agencja 

Opiekuńczo-
Medyczna 
i Handlowa 

Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom 
Osób 

Niepełnosprawnych 
Oraz Im Samym 
„CONVIVERE”,  

Opiekuńcze 
część 2 

506 
93 739,11 2 352 851,7

2 25,10 25,10 
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Katowice, ul. Okrzei 
6/16 

Opiekuńcze 
część 3*** 3 378,30 79 390,05 23,50 23,50 

3 

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 3 

344 
66 840,90 1 677 706,5

9 25,10 25,10 

Opiekuńcze 
część 4*** 5 334,55 127 762,47 23,95 23,95 

4 

MG PARTNER 
Marcin Grzesiak 

Warszawa, 
ul. Włościańska 

15/21 

Opiekuńcze 
część 4 

317 
51 224,41 1 308 783,6

8 25,55 25,55 

Specjalistycz
ne 

opiekuńcze 
część 1*** 

165,20 4 460,40 27,00 27,00 

5 

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 

Specjalistycz
ne 

opiekuńcze 
część 1 

34 

3 044,89 82 212,03 27,00 27,00 

Specjalistycz
ne 

opiekuńcze 
część 2*** 

1 934,00 46 996,20 24,30 24,30 

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  

Specjalistycz
ne 

opiekuńcze 
część 2 

96 
 

16 597,79 429 882,80 25,90 25,90 

7 Konsorcjum: 
Agencja 

Specjalistycz
ne 

17 
 144,80 3 518,64 24,30 24,30 
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opiekuńcze 
część 3*** 

Opiekuńczo-
Medyczna 
i Handlowa 

Sp. z o.o. oraz 
Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom 
Osób 

Niepełnosprawnych 
Oraz Im Samym 
„CONVIVERE”,  

Katowice, ul. Okrzei 
6/16 

Specjalistycz
ne 

opiekuńcze 
część 3 

 

1 869,35 48 416,17 25,90 25,90 

Specjalistycz
ne 

opiekuńcze 
część 4*** 

187,28 5 758,86 30,75 30,75 

8 

MG PARTNER 
Marcin Grzesiak 

Warszawa, 
ul. Włościańska 

15/21 

Specjalistycz
ne 

opiekuńcze 
część 4 

28 

2 886,86 93 389,94 32,35 32,35 

RAZEM: 1 919 363 512,39 9 031 657,0
0 - - 

 
*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 styczniu 2021 zapłacono za usługi w grudniu 2020. 
 

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

W 2021 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.  

 
Wolontariat na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych  

Liczba wolontariuszy (liczba umów) 22 (38) 
Liczba godzin wolontariatu 999 
Oszczędności dla MOPS (w zł)* 24 800,19 

 
*Obliczono na podstawie obowiązujących stawek za usługi opiekuńcze. 
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Grupa wsparcia „Radość Życia – Wszystko Mogę”  
 

Program realizuje Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 w Katowicach przy ul. Łętowskiego 6a. Spotkania 
grupy wsparcia odbywały się w sali Miejskiego Domu Kultury w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 83, 
we wtorki w godz. od 10.00 do 13.00. 
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 osób wykonuje prace ręczne  
w ramach terapii zajęciowej, inni rozwiązują krzyżówki, w mniejszych grupach 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 są również wyjścia do kina, bądź teatru, 
muzeów lub innych atrakcyjnych miejsc. W ramach programu 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.  
W ramach programu prowadzone są również zajęcia z rehabilitantem, czy instruktorem tańca. 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 oraz 
nauczyć się podstawowych kroków różnych tańców towarzyskich. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia w ramach terapii zajęciowej z rękodzieła, tj. wykonywanie 
rzeczy i ozdób różnymi technikami: pawertexu, qilingu, decupagu, malowanie na jedwabiu, czy torbach 
z materiału itp.  
W zajęciach w ramach ww. programu organizowanego przez TPPS nr 8 od momentu wznowienia  
z powodu pandemii, tj. od 15 czerwca 2021 r. uczestniczyło średnio 50 seniorów miesięcznie. 
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 2021 r. 
z zajęć skorzystało 20 osób.  
 
Sieć lokalnych Dziennych Domów 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: 

 
 

 

Nazwa i adres 
Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej 
Prowadzony przez: Liczba 

miejsc 

Liczba osób, 
które 

skorzystały  
z pobytu 
w DDPS 

1 DDPS nr 1  
ul. Czecha 2 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Osób Niepełnosprawnych oraz Ich 

Samym „CONVIVERE”  
48 58 

2 DDPS nr 2  
ul. Głogowska 23 

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Oczekujących Wsparcia OPOKA 

50  57 

3 DDPS nr 3 
ul. Tysiąclecia 45 

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Oczekujących Wsparcia OPOKA 

35 34 
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4 DDPS nr 4  
ul. Wiślana 9 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Osób Niepełnosprawnych oraz Ich 

Samym „CONVIVERE” 
43 52 

5 DDPS nr 5  
ul. Świdnicka 35 

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Oczekujących Wsparcia OPOKA 

42 47 

6 DDPS nr 6  
ul. M. Oblatów 24 

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Oczekujących Wsparcia OPOKA 

86 104 

7 DDPS nr 7  
ul. Gliwicka 74 

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Oczekujących Wsparcia OPOKA 

38 37 

8 DDPS 
ul. Brata Alberta 4 

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodek Św. Jacka 30 32 

9 DDPS - Dąb 
ul. Dębowa 23 

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodek Św. Jacka 25 30 

RAZEM: 397 451 
 
W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Covid-
19, Dzienne Domy Pomocy Społecznej pozostawały zamknięte. W okresie od 4 stycznia 2021 r. do 4 maja 
2021 r., około 300 osób dziennie, korzystających do tej pory z pobytu, miało dostarczane posiłki z DDPS do 
domu przez Fundację Wolne Miejsce (około 210 osób dziennie) oraz PS Serwis Non Profit Sp. z o.o. (około 90 
osób dziennie). W 2021 r. wydatki wyniosły: 271 354,20 zł, w tym kwotę: 149 452,90 zł pokryto w ramach 
realizacji programu „Wspieraj Seniora”. 
W godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się DDPS, funkcjonują popołudniowe kluby 
społecznościowe przeznaczone dla osób w wieku senioralnym – mieszkańców danej dzielnicy Katowic, 
dzielnic ościennych oraz uczestników DDPS. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego 
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Kluby dysponują taką samą liczbą miejsc, jak DDPS 
w odpowiedniej lokalizacji. 
 
Przygotowanie i dowóz posiłków 

Od 4 stycznia 2021 r. na terenie miasta Katowice realizowana jest pomoc w formie przygotowywania posiłku 
z dowozem do domu przeznaczona jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, 
nieporadnych życiowo mieszkających na terenie miasta Katowice, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku. 

Firmy realizujące dowóz posiłków na terenie Katowic przygotowują i dostarczają gorące posiłki 
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych), a na soboty przygotowują posiłek w formie 
suchego prowiantu. Dowóz gorących posiłków następuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 
12:00 do 14:30. 
 

Realizator Rejon 

Cena za 1 
usługę 

zgodnie z 
zawartą 

umową (w zł) 

Liczba 
osób 

Liczba 
wydanych 
posiłków 

Kosz (w zł) 

Victus 
Tomasz Brzezina 

ul. Bratków 4 
Katowice 

1 - Osiedle Witosa, 
Załęże, Osiedle 

Tysiąclecia 
17,70  80 12 199 215 922,30 

Victus 
Tomasz Brzezina 

ul. Bratków 4 

2 - Dąb, Wełnowiec-
Józefowiec, Koszutka, 

Bogucice 
16,70  102 16 774 280 125,80 
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Katowice 

Victus 
Tomasz Brzezina 

ul. Bratków 4 
Katowice 

3 - Brynów część 
wschodnia - Osiedle 
Zgrzebnioka, Załęska 
Hałda- Brynów część 
Zachodnia, Ligota-

Panewniki, Piotrowice-
Ochojec, Zarzecze, 
Kostuchna, Podlesie 

15,98  107 13 299 212 518,02 

STACHU 
I PRZYJACIELE 

Stanisław Maciaszek 
ul. W. Pola 85/14 

Katowice 

4 - Śródmieście, Osiedle 
Paderewskiego -

Muchowiec, Zawodzie 
17,00  109 17 486 297 262,00 

Victus 
Tomasz Brzezina 

ul. Bratków 4 
Katowice 

5 - Dąbrówka Mała, 
Szopienice-Burowiec, 
Janów-Nikiszowiec, 
Giszowiec, Murcki 

14,97  67 11 724 175 508,28 

Razem 465 71 482 1 181 336,40 
 
Mieszkanie 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 3 
mieszkania chronione wspierane będące komórkami organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach: 

1. Mieszkanie Chronione Wspierane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób 
niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Mieszkanie chronione wspierane mieści się przy ul. Gliwickiej 74a i przeznaczone jest dla 7 osób.  

2. Mieszkanie Chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych nr 1. 

Mieszkanie chronione wspierane mieści się przy ul. Łętowskiego 6a i jest przeznaczone dla 7 osób.  

3. Mieszkanie Chronione Wspierane dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych nr 2. 

Mieszkanie chronione wspierane mieści się przy ul. Łętowskiego 6a i jest przeznaczone dla 6 osób.  

 
W okresie sprawozdawczym z usług świadczonych w mieszkaniach chronionych skorzystało: 
7 osób w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób 
niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Gliwickiej 74, 
9 osób w mieszkaniu chronionym wspieranym nr 1 dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych przy 
ul. Łętowskiego 6a,  
8 osób w mieszkaniu chronionym wspieranym nr 2 dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych przy 
ul. Łętowskiego 6a. 
 
Wydatki na realizację zadania wyniosły: 1 078 126,85 zł. 

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 2021 r. MOPS przeprowadził 179 postępowań administracyjnych w sprawie skierowania osób starszych 
i/lub niepełnosprawnych do domu pomocy społecznej, z czego: 
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▪ 112 osób skierowano do DPS na terenie Katowic (w tym: 5 osób skierowano również do DPS położonych 
na terenie innych powiatów), 

▪ 67 osób zostało skierowanych do DPS położonych na terenie innych powiatów, w tym: 

  10 osób do DPS dla osób w podeszłym wieku, 

  14 osób do DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, 

  13 osób do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

  9 osób do DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

  2 osoby do DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

  17 osób do DPS dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 

  2 osoby do DPS dla osób uzależnionych od alkoholu. 

▪ w 41 przypadkach umorzono postępowanie z powodu zgonu osoby, bądź rezygnacji z umieszczenia. 
 

Ruch pensjonariuszy w DPS na terenie Katowic oraz na terenie innych powiatów przedstawiał się 
następująco:  

Dom Liczba 
miejsc 

Stan na 
dzień 
31.12. 
2021 r. 

Zmarło lub 
zrezygnowało 

w 2021 r. 

Przyjęto 
w 2021 r. 

Liczba osób 
wpisanych na 

listę osób 
oczekujących 

W tym liczba 
osób  

oczekujących z 
wydaną decyzją 
o umieszczeniu 

na dzień 
31.12.2021 r. 

Liczba osób 
przebywających 
w DPS w ciągu 

2021 r. 
(narastająco) 

DPS 
„PRZYSTAŃ” 

przy ul.  
Adamskiego 22 

dla osób 
przewlekle 

somatycznie 
chorych 

88 88 14 21 23 5 102 

DPS 
„ZACISZE” 

przy ul. 
Traktorzystów 

42 dla osób  
w podeszłym 

wieku 

98 98 41 57 40 10 143 

DPS „SENIOR 
RESIDENCE” 

przy ul. 
Pijarskiej 4 dla 

osób  
w podeszłym 

wieku w 
szczególności  
z otępieniem, 

chorobą 
Alzheimera 

97, 
w tym 83 

dla 
mieszkań

ców 
Katowic 

91, 
w tym 8 

osób 
spoza 
gminy 

Katowice 

33, 
w tym 

3 osoby spoza 
gminy 

Katowice 

33, 
w tym 2 
osoby 
spoza 
gminy 

Katowice 

40, 
w tym 4 
osoby 

oczekujące 
spoza gminy 

Katowice 

8, 
w tym 3 osoby 
spoza gminy 

Katowice 

 
 
 
 

123 

DPS  na terenie 
innych 

powiatów 
- - 75* 60 64 - - 

*W tym 2 osoby przeniesione do DPS na terenie Katowic. 
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Domy pomocy społecznej na terenie Katowic: 

 

Dom 

Liczba osób 
przebywających 

w DPS na nowych 
zasadach  

(stan na 31.12.2021 r.) 

Średni miesięczny 
koszt pobytu 
w DPS (w zł) 

DPS „PRZYSTAŃ” 
ul. Adamskiego 22 dla osób 

przewlekle somatycznie chorych 
82 5 464,13  

DPS „ZACISZE” 
ul. Traktorzystów 42 dla osób 

w podeszłym wieku 
95 5 114,55  

DPS „SENIOR RESIDENCE” 
ul. Pijarska 4 dla osób 
w podeszłym wieku, 

w szczególności z otępieniem, 
chorobą Alzheimera 

91, w tym 8 osób spoza 
gminy Katowice 

4 650,00 – dla 
mieszkańców 

Katowic 
4 870,00 – dla osób 

spoza gminy 
Katowice 

 

Domy pomocy społecznej na terenie innych gmin/powiatów: 

 

 
Liczba osób, które 

przebywały w DPS, 
na nowych zasadach 

Koszt pobytu 
mieszkańców 

Katowic w DPS na 
terenie innych 

gmin/powiatów 
DPS na terenie innych 

gmin/powiatów 577 18 351 028,42 zł 

 
 
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 1 stycznia do 30 września 
2021 r. wynosił: 3 279,95 zł, natomiast od 1 października 2021 r. – 3 500,00 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 oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku.  

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. z usług Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej skorzystało 7 osób. 
Wydatki na realizację zadania wyniosły: 265 218,37 zł. 
 
Realizacja programu „Siedemdziesiąt plus” w roku 2021 

W roku 2021 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, 
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▪ zaspakajanie realizacji potrzeb socjalnych. 

Osoby objęte programem „Siedemdziesiąt Plus” w 2021 r., skorzystały ze świadczeń w różnych formach. 
W ramach programu: 

1. Ze świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej skorzystało 2 015 osób 
(m.in. w formie zasiłku celowego na opał, leki, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, usług opiekuńczych, usług 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, pomocy w formie przygotowywania 
i dowozu posiłków do miejsca zamieszkania). 

2. Z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
skorzystało 958 osób, w tym 245 osób z tytułu wieku oraz 713 osób z tytułu niepełnosprawności. 

3. Z dodatku mieszkaniowego wypłacanego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych 
skorzystało 728 osób, w tym 479 osób skorzystało również z dodatku energetycznego wypłacanego 
na podstawie ustawy Prawo energetyczne. 

4. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystało: 

238 osób w formie turnusu rehabilitacyjnego, 

14 osób w formie usuwania barier w komunikowaniu się, 

33 osoby 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.  
 

Lp. Rodzaj sprawy  Liczba 
osób 

1. Zgłoszenie z KZGM w sprawach mieszkaniowych  49 
2. Zgłoszenia ze Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawach 

mieszkaniowych   48 

3. Zgłoszenia od Prywatnych Właścicieli w sprawach 
mieszkaniowych  10 

4. Osoby skierowane do prawnika - konsultacje prawne  199 
5. Osoby skierowane do psychologa 90 
6. Osoby objęte wolontariatem 21 
7. Osoby do objęcia wsparciem zgłoszone przez Policję 61 
8. Osoby zgłoszone do objęcia wsparciem przez inne instytucje 120 

 
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 2021 r. poinformowano 347 
osoby o możliwości skorzystania z wyżej wymienionych badań. 

 
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 
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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 2021 objęto systemem 61 
nowych osób. 
 
III. UDZIAŁ KATOWICKICH INSTYTUCJI KULTURY W DZIAŁANIACH NA RZECZ 
SENIORÓW – 

1. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” 

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w 2021 r. zrealizował:  
-  program „Aktywni Seniorzy” - seniorzy mogli kupić bilety z 50% zniżką, 
- Cykliczne warsztaty street art dla seniorów zrealizowane we współpracy z Centrum Społecznościowym Nasze 
Załęże i Zespołem Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach w ramach projektu Galopem do wolności! 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia prowadziła Mona Tusz – 
jedna z najbardziej znanych artystek streetartowych w Polsce. Uczestniczki tworzyły szablony, które zostały 
wykorzystane przy projektowaniu i tworzeniu muralu, który zdobi ścianą bloku przy ul. Gliwickiej 130c 
w Katowicach oraz zostały powielone na torbach wielorazowego użytku. Seniorki wykonały ponad 50 
szablonów zainspirowanych historią koni pracujących w kopalniach. Udział w warsztatach był bezpłatny. 
- Rodzinna gra terenowa w dzielnicy Załęże przygotowana została z grupą 10 seniorów. Seniorzy 
współtworzyli zadania i prowadzili grę, w której wzięło udział ponad 80 osób (w tym także seniorzy  
z wnuczętami). Gra była zainspirowana motywami koni obecnymi w kulturze i historii lokalnej i ze względu na 
swoją atrakcyjną formułę (m.in. wykorzystanie kostiumów teatralnych i rekwizytów) cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Załęża. Seniorzy uczestniczyli w czterech bezpłatnych spotkaniach, 
które pozwoliły im przygotować się i przeprowadzić grę terenową. Zadanie zrealizowane w ramach projektu 
Galopem do wolności! dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
- Warsztaty w ramach cyklu Teatr da się lubić - Teatr Ateneum przygotował także bogatą ofertę edukacyjną 
adresowaną nie tylko do dzieci, ale również do seniorów. Przez cały rok w ofercie edukacyjnej były obecne 
bezpłatne warsztaty w ramach cyklu Teatr da się lubić adresowane do seniorów z klubów, ośrodków kultury 
i innych organizacji.  
 
2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA zrealizowała następujące działania dla seniorów: 
- warsztaty ekspresji twórczej dla Seniorów - prowadzone w oparciu o aktualną wystawę w Galerii BWA,  
- kurs podstaw rysunku dla seniorów - uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo przenieść widziane 
obiekty i ich proporcje na płaszczyznę kartki, jak uzyskać wrażenie trójwymiarowości, jak poprawnie operować 
światłocieniem,  
- oprowadzanie po wystawie dla seniorów - spotkanie seniorów z Dyrektorem Galerii BWA Markiem Kusiem 
na wystawie „Język geometrii. Trwałość sztuki”, który przybliżył pojęcie abstrakcji w sztuce, twórczość 
danych artystów oraz genezę powstawania dzieł, 
- akcja „Weekend seniora z kulturą” - zorganizowano lekcję rysunku oraz nieodpłatne zwiedzanie wystawy 
„Język geometrii. Trwałość sztuki”.  
 
3. Muzeum Historii Katowic 
Muzeum w 2021 r. zorganizowało dla seniorów: 
- prelekcje w ramach projektu „Lato z Kilarem”: A. Wilgusiewicza, Czas start: Lwów; V. Rotter-Kozery, 
Wojciech Kilar. Między awangardą a Hollywood; A. Szepiszczak, Czas stop: Katowice, 
- warsztaty międzypokoleniowe „Z Katowic do wielkiego świata" organizowane w ramach projektu „Lato  
z Kilarem". W czasie zajęć zostały zrealizowane tematy: „Kim był Wojciech?", „Katowice. Muzyczne kolory 
miasta", „Muzyka Pana Kilara", „Film i muzyka", „Zainspirowani Kilarem",  
- w ramach akcji „Weekend seniora z kulturą” zwiedzanie indywidualne w godzinach pracy Muzeum, 
oprowadzanie z przewodnikiem w budynku głównym, oprowadzanie z przewodnikiem w Dziale Teatralno-
Filmowym. 
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Stałe, comiesięczne prelekcje dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały odwołane ze względu na 
pandemię. 
 
4. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

W 2021 r. Biblioteka zrealizowała dla seniorów następujące projekty: 
- Zioła mają moc. Warsztaty zielarskie, czyli na czym polegała magia literackich wiedźm i szeptuch – warsztaty 
dla seniorów, zrealizowane w filii nr 3 w ramach Projektu Centrum społecznościowe Nasz Załęże – II etap.  
- Hermenegilda Ko – pokaz sfilmowanego spektaklu Inki Dowlasz, w reżyserii Andrzeja Dopierały,  
w wykonaniu aktorów Teatru Bez Sceny. Spektakl ten, nazwany komedią profilaktyczną, zrealizowany został 
we współpracy z Fundacją FAMI.LOCK i przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta w ramach Inicjatywy 
Lokalnej. Projekcje dla seniorów miały na celu zaznajomienie ich z metodami działania oszustów, 
podszywających się telefonicznie pod m.in. instytucje publiczne. Pokazy odbywały się w filiach nr: 3, 6, 11, 12, 
14, 16, 19, 26, 27, 28, 32, 36. Po projekcji, w wybranych filiach, odbyło się spotkanie z policjantką z Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach, podczas którego przedstawione zostały inne formy oszustw, których ofiarami 
mogą być seniorzy. 
- Robótki na paluszkach czyli dzianiny bez drutów – warsztaty dziergania dla seniorów z Barbarą Palewicz-
Ryży, zrealizowane w filii nr 3 w ramach Projektu Centrum Społecznościowe Nasze Załęże – II etap. 
- Joga śmiechu – warsztaty dla seniorów z instruktorem Piotrem Bielskim, zrealizowane w filii nr 3  
w ramach Projektu Centrum Społecznościowe Nasz Załęże – II etap.  
 
Usługi specjalne oferowane przez Bibliotekę: 
 
- Katowicka Srebrna Książka dla Seniora - wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, przez cały rok 
realizowana była bezpłatna usługa dowozu książek i audiobooków prosto do domu seniora. W ramach Srebrnej 
Książki zrealizowano w 2021 r. 991 wyjazdów, podczas których wypożyczono 5 726 pozycji. Usługa cieszy się 
ogromną popularnością wśród katowickich seniorów, tym bardziej w czasie pandemii, gdy osobista wizyta 
w bibliotece może być dla osób starszych niemożliwa do zrealizowania.  
- Obsługa czytelników niewidomych i niedowidzących - realizowana przez Filię nr 1 z Oddziałem Książki 
Mówionej, która udostępnia literaturę w formie nagrań na kasetach, płytach CD oraz  
w formacie Czytaka. Audiobooki można wypożyczać również w filiach nr: 1, 5 Mł, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35 (w językach obcych), 36. 

Biblioteka oferowała również zajęcia cykliczne skierowane do seniorów: 
- Warsztaty umiejętności dla seniorów - zajęcia dla miłośników różnych technik rękodzieła artystycznego  
i tradycyjnego, zorganizowane w filii nr 10. 
- Senior w szachu – nauka gry w szachy od podstaw dla seniorów, która odbyła się w filii nr 32. 
 
5. Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek 

W Instytucji w 2021 r. zrealizowano następujące działania dla seniorów: 
- Akademia Doświadczenia - miejsce spotkań i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, wiedzy, pasji  
i wigoru. To miejsce, gdzie można nawiązać znajomość, rozwijać umiejętności oraz zdobywać wiedzę, również 
o samym sobie. W ramach projektu uczestnicy mogli wziąć udział w różnorodnych zajęciach i warsztatach 
m.in.: warsztatach zdrowotnych, ekologicznych, florystycznych, modowych, jogilates. Zajęcia odbywały się 
zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów, dając możliwość aktywnego uczestnictwa seniorom. 
- Weekend seniora z kulturą – w dniach 2 i 3 października 2021 r. zorganizowany został Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych, w ramach którego odbyły się: oprowadzania kuratorskie po cyklu wystaw W LUSTRZE 
FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010 R. prezentujących prace znanych oraz nagradzanych 
przedstawicieli polskiej szkoły fotografii; warsztaty florystyczne OBRAZ Z MCHU z Marią Kabelis. 
- Streaming koncertu karnawałowego dla seniorów we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku  
w Katowicach – tym razem słuchacze katowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze względu na obostrzenia 
związane z reżimem sanitarno-epidemiologicznym obejrzeli streaming koncertu z udziałem: sopranistek 
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Pauliny Horajskiej i Justyny Bujak, mezzosopranistki Natalii Płonki i pianistki Mirelli Malorny-Konopki. 
Słuchacze wysłuchali wspaniałych i znanych arii z oper i operetek oraz popularnych pieśni (m.in. „Zemasta 
Nietoperza” J. Straussa, „Glitter and be gay” L. Bernsteina, „Telefon” G. C. Menottiego, „Carmen” G. Bizeta, 
„Cyganeria” G. Pucciniego, „Księżniczka Czardasza” E. Kálmána). 
- Koncert estońskiego chóru kameralnego Collegium Musicale z okazji Urodzin Miasta „Kocham Katowice” – 
na koncercie z okazji Urodzin Miasta Collegium Musicale wykonało utwory Arvo Pärta. Koncert dedykowany 
był katowickim seniorom. 
 
6. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną oraz wprowadzanymi cyklicznie restrykcjami zaplanowane 
koncerty Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” zostały odwołane. 
 

7. Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie” 

Instytucja w 2021 r. zorganizowała dla seniorów:  
- „Dancing Zawodziański” i „Dancing Bogucicki” – arteterapia poprzez muzykę i taniec dla seniorów, 
- Senioriada - współorganizowana ze Stowarzyszeniem Artystycznym Silesia ARTPROM, 
- Spotkanie mikołajkowe dla seniorów oraz Spotkanie muzyczno-integracyjne dla seniorów współorganizowane 
ze Stowarzyszeniem „Mocni Razem”, 
- „Kiedy Oma była bajtlem… Zawodziańscy świadkowie historii” – realizacja zadania w ramach projektu 
„Patriotyzm jutra” finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski, 
- sekcje: „Kurs komputerowy dla seniorów”, „Kurs smartfona dla seniorów”, tańca towarzyskiego dla 
seniorów oraz spotkania Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”, 
- „Bogucice – tu jestem w akcji” – projekt grantowy, w ramach którego zrealizowano wydarzenia: debata, 
warsztat, sprzątanie dzielnicy i wycieczka, działania dofinansowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 
„ę”, 
- cykliczne, cotygodniowe spotkania Klubu Seniora „Zakątek” działającego przy dziale „Zawodzie”, 
- Spotkania kół i klubów seniora - Klub Seniora „Bogucice”, Koło nr 6 PZERiI, Koło Emerytów  
i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK Katowice, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Górnictwa – Koło 
„Katowice – Ferdynand”, 
- wycieczki kół seniora oraz okolicznościowe spotkania kół seniora działających przy dziale „Bogucice” - 
spotkania: Dzień Seniora, Spotkanie Barbórkowe, Wigilia dla Seniorów, 
- działania realizowane w ramach projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”: „Dzień dla 
Seniora” – spotkania integracyjne przy muzyce dla Seniorów w formie biesiady, „Babski Comber dla 
zawodziańskich Seniorek” – biesiada przy muzyce dla Seniorek organizowana z okazji Dnia Kobiet,  
„W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch” - cykliczne spotkania dla seniorów o tematyce związanej ze zdrowym 
i bezpiecznym trybem życia, „Zmalowany Senior” - organizacja wyjazdów na plenery malarskie, wydarzenie 
skierowane dla miłośników malarstwa w wieku senioralnym, 
- zadania realizowane w ramach projektu „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II 
etap”: „Akademia Kreatywnego Seniora” - warsztaty rękodzielnicze, „Dzień Kreatywnego Seniora” - spotkanie 
integracyjne przy muzyce, „Siłownia pamięci – ćwiczenia wzmacniające pamięć”. 
 
 
8. Miejski Dom Kultury „Południe” 

W 2021 r. MDK „Południe” zorganizował następujące zajęcia: spotkania Klubu Seniora „Malinowa Chmurka”, 
spotkania „Grupy wsparcia”, potańcówki dla seniorów „Disco Senior”, „Weekend seniora z kulturą”, 
Senioriada 2021, spotkania Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może” – zajęcia multidyscyplinarne dla 
seniorów, treningi pamięci dla seniorów (cały rok on-line), klub brydżowy „Impas” dla seniorów, korepetycje 
komputerowe dla seniorów, gimnastyka dla seniorów, „Kawowy five” – spotkania integracyjne dla seniorów, 
spotkania grupy „Radość życia”, fitness dla seniora, spotkania „Śląskiego koła koronki klockowej”, spotkania 
„Koła godki i pieśni śląskiej”. 
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W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia dla seniorów realizowano dopiero od czerwca 2021 r. 
 
9. Miejski Dom Kultury „Ligota” 

MDK „Ligota” zrealizował w 2021 r. następujące programy przeznaczone dla seniorów:  
- „Pora dla Seniora” – w ramach projektu odbywały się zajęcia plastyczne oraz rękodzieła artystycznego, 
- „Śpiewaj razem z nami" - uczestnicy poznawali zasady stosowane w śpiewie, różne gatunki muzyki, biografie 
wybitnych wokalistów, uczyli się śpiewać. 
 
10. Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” 

Zadania zrealizowane przez MDK „Szopienice – Giszowiec” skierowane były do seniorów mieszkających na 
terenie Katowic. Oprócz cotygodniowych spotkań w Klubach Seniora i bogatej ofercie zajęć stałych np. zajęcia 
plastyczne, językowe czy gimnastyczne, seniorzy mogli wziąć udział w innych ciekawych propozycjach. 
Odbyła się „Wielokulturowa warsztatownia”, gdzie seniorzy mieli możliwość pracować twórczo z artystami ze 
Stanów Zjednoczonych, Indii czy Ukrainy. Całość obfitowała w poczęstunki z różnych stron świata.  
MDK włączył się także w akcję „Weekend seniora z kulturą”, w ramach której uczestnicy mogli skorzystać  
z warsztatów, czy pobawić się podczas niedzielnego spotkania przy bonkawie i maszketach.  
 
11. Miejski Dom Kultury „Koszutka” 

MDK „Koszutka” zrealizował w 2021 r. działania: 
- „Z dedykacją dla seniorów” - cykl koncertów, w październiku odbył się koncert pt. „Młynarski kontra 
Osiecka”, w wykonaniu Beaty Marczewskiej i Tomasza Muszyńskiego, którzy wykonali największe przeboje 
Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej. Przy fortepianie zasiadł Adam Snopek - laureat I nagrody 
Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Wydarzenie organizowane było także 
w ramach „Weekendu seniora z kulturą”. 
- Poranna gimnastyka dla seniorów - cykliczne zajęcia ruchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb 
seniorów. Praca nad kondycją ruchową i wzmacnianiem partii mięśniowych oraz ogólną poprawą 
samopoczucia. W czasie pandemii koronawirusa zajęcia zostały zawieszone. Realizację zajęć rozpoczęto od 
miesiąca września 2021 r. 
- Grupa malarska FILAR’72 - cykliczne zajęcia malarstwa ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa 
olejnego, akwareli i pasteli. Grupa kultywuje tradycje śląskie w malarstwie. Członkowie grupy uczestniczyli  
w plenerach malarskich, konkursach oraz brali udział w wystawach organizowanych przez muzea i biblioteki. 
W czasie trwania pandemii zajęcia zostały zawieszone. Kontynuowanie zajęć rozpoczęto pod koniec maja 
2021 r. Grupa miała także swój wernisaż w miesiącu grudniu. 
- Warsztaty malarstwa i rysunku dla seniorów - od listopada 2021 r. warsztaty zostały przekształcone na Grupę 
malarską światło - cykliczne zajęcia z malarstwa i rysunku na temat podstawowych  
i zaawansowanych zagadnień z warsztatu malarstwa i rysunku. W czasie trwania pandemii zajęcia prowadzone 
były online. Co tydzień lekcje były publikowane na stronie internetowej wraz z opisem zadania podzielonym 
na część teoretyczną i praktyczną. Każdy z uczestników mógł indywidualnie konsultować się z instruktorem. 
Od 27 maja 2021 r. zajęcia odbywały się stacjonarnie. Uczestnicy mieli w miesiącu sierpniu wystawę swoich 
prac w Otwartej Galerii ZA SZYBĄ Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”. Wystawa odbyła się 
stacjonarnie i umieszczona była na stronie internetowej instytucji oraz portalach społecznościowych instytucji,  
- Ogólnopolski Dzień Seniora - zorganizowano warsztaty tworzenia wieńców adwentowych oraz warsztaty 
zdobienia bombek akrylowych.  
 
IV. UDZIAŁ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIAŁANIACH NA RZECZ 
SENIORÓW. 

Informacja dotycząca realizacji miejskiego programu „Katowicki Senior w Mieście” na obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. 
Uczestnicy programu „Aktywny Senior” w rozbiciu na dzielnice w roku 2021:  
Podlesie – Ośrodek Sportowy „Podlesianka” - 61 osób, 
Ligota  - „ORW Zadole” – 967 osoby, 
Brynów – „ORW Rolna” – 21 osób, 
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Załęże – „ORW Bugla”- 18 osób, 
Wełnowiec - Józefowiec  - Hala Sportowa Józefowska – 0 osób; OS Kolejarz - 0 osób, 
Zawodzie – OS „Słowian” – 205 osób, 
Dąbrówka Mała – OS „Hetman” – 18 osób, 
Szopienice – OS „Szopienice”  - 0 osób, 
Janów Nikiszowiec – Lodowisko „Jantor I” – 0; Ośrodek Tenisowy – 903 osoby. 
 

Ponadto w 2021 r. MOSIR realizował autorski program skierowany do seniorów „Rozruszamy po Covidzie” – 
trzy bezpłatne domowe wizyty trenera pomagające wrócić do formy seniorom w wieku 60+. Trener opracowuje 
program treningowy ukierunkowany na indywidualne schorzenia podopiecznego. Liczba osób, która wzięła 
udział w zajęciach: 177.  

 
 
V. UDZIAŁ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego wieku zostały nagrane oraz udostępnione na stronie Uniwersytetu 
wykłady w formie zdalnej: „W pragnieniu bliskości”, „Przygotowanie cyklu wykładów z psychologii dla 
słuchaczy” i „Zima o poranku” czyli lekcja odwagi w kontekście sytuacji granicznych. Łączna liczba 
wyświetleń: 221.  

Przeprowadzono zajęcia komputerowe w formie stacjonarnej, następnie w formie indywidualnych konsultacji.  

Uruchomiono telefoniczny dyżur psychologa w wymiarze 23 godzin, jednak ta forma nie cieszyła się 
zainteresowaniem i w przyszłości nie będzie kontynuowana.  

Zorganizowano zajęcia z języka angielskiego w trybie zdalnym oraz cykl 112 godzin dyżurów telefonicznych 
dotyczących porad komputerowych.  

Ponadto, opracowano, przygotowano i nagrano cykl 5 filmów z ćwiczeniami dla seniorów o tematyce 
„Gimnastyka ogólnorozwojowa”. Filmy umieszczone na stronie UTW, w ramach formy zdalnej zajęć. 
Oglądalność wyniosła na poziomie 275 wyświetleń.  
 

Liczba osób uczestniczących w zadaniu – ok. 500 osób. Kwota dotacji: 30 000,00 zł. 

 
VI. SKUTKI FINANSOWE DLA BUDŻETU MIASTA  
 

Jednostka Zadanie Kwota w 2021 r. 

Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta w Katowicach 

we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

„Integracja i aktywizacja osób 
starszych, w tym kombatantów  

i osób represjonowanych” 
 

„Prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia 
mających na celu utrzymanie 

i poprawę zdrowia mieszkańców 
oraz związanej z nim jakości 

życia” 
 

Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej + Popołudniowe Kluby 

Społecznościowe 
 

Dom Pomocy Społecznej „Senior 
Residence” (Katowice,  

811 174,70 zł (w tym tzw. „małe 
granty” na kwotę: 54 595,90 zł) 

 
 

9 660,07 zł 
 
 
 
 
 
 
 

3 683 545,60 zł 
 

 
2 704 768,14 zł  

(prowadzenie DPS) 
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ul. Pijarska 4) 94 693,00 zł  
(przygotowanie i zabezpieczenie 

DPS przed wzrostem zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2) 

 
 

RAZEM: 7 303 841,51 zł 
Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta w Katowicach 
we współpracy z podmiotami 

wykonującymi działalność 
leczniczą 

Profilaktyka i promocja zdrowia 
dla osób starszych  w ramach 

„Programu profilaktyki i promocji 
zdrowia dla miasta Katowice 

na lata 2021-2027” 

132 144,05 zł 

Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta w Katowicach 

we współpracy z Telewizją 
TVS 

Cykl programów z serii „Srebrne 
Katowice” 319 800,00 zł 

Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta w Katowicach 

Koperty życia, plakaty, ulotki 
o tematyce senioralnej 10 017,12 zł 

Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta w Katowicach 

Warsztaty relaksacyjne i kulinarne 
dla seniorów (zakup usługi) 10 000,00 zł 

Dom Pomocy Społecznej 
„Przystań”, Katowice,  

ul. Adamskiego 22 

Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej dla osób przewlekle 

somatycznie chorych 
5 971 087,08 zł 

Dom Pomocy Społecznej 
„Zacisze”, Katowice, 
ul. Traktorzystów 42 

Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej dla osób 
 w podeszłym wieku 

6 122 763,48 zł 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Katowice,  

ul. Jagiellońska 17 

Program grupa wsparcia „Radość 
Życia – Wszystko Mogę”  

 
Usługi opiekuńcze  

 
Usługi w mieszkaniach 

chronionych 
 

Opłaty za pobyt w domach 
pomocy społecznej na terenie 

innych gmin/powiatów  
 

Usługi w Rodzinnym Domu  
Pomocy Społecznej 

 
Przygotowywanie i dowóz 

posiłków 
 

Paczki świąteczne dla seniorów 
w wieku 60 lat i więcej 

 
Paczki świąteczne dla seniorów 

w wieku 60 lat i więcej 
 

Spotkania wigilijne dla seniorów 

34 263,82 zł 
 
 

9 031 657,00 zł 
 

1 078 126,85 zł 
 
 

18 351 028,42 zł 
 
 
 

265 218,37 zł 
 
 

1 181 336,40 zł 
 

 
36 132,00 zł 

 
 

20 000,00 zł 
 
 

67 544,00 zł 
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Usługa robienia zakupów oraz 

przygotowanie paczek wraz 
z dowozem 

 
Program „Wspieraj Seniora”, 

w tym: 
- usługa wsparcia robienia 

zakupów 
- dostarczanie posiłków z DDPS 

do domów osób wcześniej 
korzystających z pobytu w DDPS 

 
Realizacja zadania z Budżetu 

Obywatelskiego „Dla Aktywnych 
Seniorów” 

 
Inicjatywy lokalne 

 
9 642,20 zł (zakupy: 664,20 zł, 

paczki wraz z dowozem: 8 978,00 
zł) 

 
 
 

3 284,10 zł 
 

149 452,90 zł 
 
 
 

74 301,36 zł 
 
 
 

24 536,73 zł 
 

RAZEM: 30 326 524,15 zł 

Wydział Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Katowice 

Dotacja dla Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach 

z przeznaczeniem na edukację 
ustawiczną osób starszych – 

działalność Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku,  

działania skierowane do seniorów 
miasta Katowice 

30 000,00 zł 

Wydział Kultury Urzędu 
Miasta  

Katowice 

Działania skierowane do seniorów 
miasta Katowice 183 419,00 zł 

OGÓŁEM:  50 409 596,39 zł 
 

VII. REALIZATORZY PROGRAMU W 2021 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. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, 
11. Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
12. organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz seniorów. 

 
VIII. WSKAŹNIKI. 

1. Liczba działających klubów seniora w mieście Katowice dofinansowanych w formie dotacji  
z budżetu miasta Katowice – 14 

2. Liczba miejsc w Klubach Seniora – 480 
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3. Liczba uczestników w Klubach Seniora – 539 
4. Liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia np. z Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych 

Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych – 843* 
5. Liczba wydanych kart programu „Aktywni Seniorzy” – 0** 
6. Liczba realizowanych projektów dla seniorów przez organizacje pozarządowe – 52 
7. Liczba osób biorących udział w zajęciach sportowych dla seniorów – 4 931 
8. Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych – 1 498 
9. Liczba osób, które skorzystały z oferty edukacyjnej – 410 

10. Liczba imprez, wydarzeń kulturalnych, w których biorą udział seniorzy – 812 
11. Liczba seniorów uczestniczących w poszczególnych propozycjach kulturalnych – 19 148 
12. Liczba uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku w danym roku – 500 

 
* Nie wliczono osób przebywających w mieszkaniu chronionym osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niepełnosprawnych fizycznie lub osób 
z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak osób starszych umieszczonych w tym mieszkaniu chronionym. 
** W dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XL/878/21 uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”. W 2021 r. wstrzymane zostało wydawanie karty „Aktywnego Seniora”, a wszystkie 
zniżki zostały przeniesione do programu Katowicka Karta Mieszkańca. 

 

IX. PODSUMOWANIE.  

Głównym celem wspierania 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.  

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 DDPS, popołudniowych klubów społecznościowych, DPS, 
Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej czy mieszkań chronionych, posiłek wraz z dowozem do miejsca 
zamieszkania), 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 dba 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. 

Rok 2021 r. był nadal trudnym rokiem z uwagi na panującą zarówno w naszym kraju, jak i na całym 
świecie epidemię związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, a co za tym idzie ograniczeniem przez 
większą część roku różnych dziedzin życia społecznego, działalności obiektów sportowych (basenów, 
siłowni, stadionów), instytucji kulturalnych (kin, muzeów, teatrów), czy chociażby galerii handlowych 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Pomimo tych trudności zadania programu 
„Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016-2021 zostały zrealizowane zgodnie z planem przy zachowaniu 
zaleceń epidemicznych oraz zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. 
 

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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