
UCHWAŁA NR XX/445/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2007-2011 – Katowice bez barier” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2011 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
na lata 2007-2011 – Katowice bez barier”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Sprawozdanie za rok 2011 z wykonania „Miejskiego programu działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007- 2011 – Katowice bez 

barier”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice nr VIII/124/07  

z dnia 26 marca 2007 roku. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przedstawia sprawozdanie za rok 2011 z realizacji Programu. 

Sprawozdanie przedstawia się w układzie dotyczącym poszczególnych projektów, zgodnie z numeracją przyjętą w 

programie. 

Część dotyczącą rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych zebrał i przygotował Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, część dotyczącą rehabilitacji zawodowej – Powiatowy Urząd Pracy w 

Katowicach. 

 

 

Część III: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych.  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany Strona 2



1 
 

 

Realizator

Wykonawcy zadania

Plan na dzień 

przyjęcia 

uchwały Rady 

Miasta 

Katowice nr 

VII/95/11

Plan po 

zmianach 

na dzień 

31.12.2011

Wykonanie

MOPS

Terenowe Punkty 

Pomocy Społecznej

osoby niepełnosprawne  i ich 

rodziny

udzielanie porad prawnych osobom niepełnosprawnym, udzielanie porad 

w zakresie możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku lub 

możliwości umieszczenia w mieszkaniach chronionych, domach pomocy 

społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach wsparcia: 

dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy

3757

Sekcja ds. Osób 

Niepełnosprawnych

osoby niepełnosprawne 

ubiegajace się o świadczenia 

z PFRON i zainteresowane 

korzystaniem z ulg i 

uprawnień

udzielanie porad z zakresu rodzajów i form wsparcia świadczonych 

przez MOPS, możliwości ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

rodzajów ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, 

rehabilitacji społecznej i zawodowej, programów PFRON na rzecz 

niepełnosprawnych, działalności instytucji i organizacji pozarządowych 

na rzecz osób niepełnosprawnych

4818

Centrum Rehabilitacji 

Społecznej

osoby zaburzone psychicznie 

i ich rodziny

udzielanie porad w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dot. 

osób z zaburzeniami psychicznymi, instytucji i organizacji działających 

na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin, rehabilitacji społecznej 

osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocy osobom zaburzonym i ich 

rodzinom

413

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej MOPS

osoby niepełnosprawne i ich 

rodziny

udzielanie porad o charakterze informacyjnym, wsparcie osoby/rodziny 

w sytuacji kryzysowej 110

Wydział Polityki 

Społecznej

osoby niepełnosprawne  i ich 

rodziny, wszyscy 

zainteresowani problematyką 

osób niepełnosprawnych

udzielanie porad i informacji niepełnosprawnym mieszkańcom Katowic 

w zakresie tematyki: lokalowej, likwidacji barier architektonicznych, 

komunikacyjnej, urbanistycznej, organizacji ruchu – miejsca 

parkingowe, opieki socjalnej, usług opiekuńczych, informacji prawnej
2401 WPS

1) Realizacja sieci specjalistycznego 

poradnictwa i wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych.

działalność bieżąca

Środki z budżetu Miasta Katowice

PROJEKT 1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA

Cel: ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez udostępnienie informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach oraz informacji dotyczących istotnych spraw związanych z

funkcjonowaniem społecznym w mieście Katowice. Ograniczenie skutków sytuacji kryzysowych wynikających z niepełnosprawności.

Stan planowany do osiągnięcia: zwiększenie dostępności do informacji z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych oraz do informacji o instytucjach pomocowych w mieście, obiektach pozbawionych 

barier architektonicznych. 

Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe

Liczba osób 

korzystającyc

h będących 

mieszkańcami 

Katowic 

Dyspone

nt 

środków

 MOPS we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi, Wydział Polityki 

Społecznej

działalność bieżąca

działalność bieżąca
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rozprowadzanie ulotek skierowanych do młodych rodziców na temat 

obserwacji niemowląt pod względem nieprawidłowości 

rozwojowych,ulotki dot. transportu dla osób niepełnosprawnych
2 768,00 2 768,00 2 767,50

Ośrodek Pomocy 

Kryzysowej 

Stowarzyszenia Na 

Rzecz 

Niepełnosprawnych 

SPES*

osoby niepełnosprawne – 

osoby w podeszłym wieku, 

przewlekle chorujące, osoby 

żyjące w ubóstwie lub 

znajdujące się w rudnej 

sytuacji materialnej 

poradnictwo rodzinne, konsultacje o charakterze psychopedagogicznym, 

poradnictwo socjalne, konsultacje prawne, pomoc psychologiczna

522 40 000,00 40 000,00 40 000,00

MOPS 3 850,00 1 421,00 1 420,65 

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice

osoby i ich rodziny, wszyscy 

zainteresowani problematyką 

osób niepełnosprawnych

wykonanie internetowego informatora dla osób niepełnosprawnych 

„Katowice bez barier” przez Stowarzyszenie „Aktywne Życie” na 

zlecenie Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice. Informator 

zawiera opisy obiektów użyteczności publicznej pod względem 

dostępności dla osób niepełnosprawnych (opisy zostały wykonane przez 

osoby niepełnosprawne), mapę miasta oraz ważne informacje dla osób 

niepełnospranych

WPS 25 920,00 19 000,00 19 000,00 

Ocena efektywności:

6) liczba obiektów/tras umieszczonych w informatorze dla osób niepełnosprawnych  – 301 obiektów, 1 trasa wycieczkowa

WPS

działalność bieżąca

2) Okresowe powtarzanie akcji 

informacyjnych poprzez  rozwieszenie 

plakatów, udostępnianie ulotek 

informacyjnych na temat działalności 

instytucji i organizacji prowadzących 

poradnictwo i interwencję kryzysową w 

miejscach stosunkowo często odwiedzanych 

przez osoby niepełnosprawne (Urząd Miasta, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

placówki służby zdrowia, zakłady pracy 

chronionej, organizacje pozarządowe)

MOPS

jednostki organizacyjne 

MOPS

osoby niepełnosprawne i ich 

rodziny, odwiedzajace 

wyszczególnione instytucje

rozpowszechnianie informacji nt. jednostek świadczących poradnictwo 

specjalistyczne i interwencję kryzysową, ulg i uprawnień osób 

niepełnosprawnych, przygotowanie ulotek nt. zasad ubiegania się o 

świadczenia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

rozpowszechnianie ich w jednostkach MOPS oraz wśród organizacji 

pozarządowych, utrzymywanie stałej współpracy z Radio Katowice i 

innymi mediami, rozpowszechnianie w trakcie imprez integracyjnych 

w/w ulotek

WPS

3) Kontynuacja realizacji informatora dla osób

niepełnosprawnych w formie elektronicznej

wraz z udostępnieniem danych z zakresu opisu

obiektów użyteczności publicznej pod

względem dostępności dla osób

niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras

wycieczkowych dostępnych dla osób

niepełnosprawnych oraz poradnictwa

specjalistycznego.

Pełnomocnik Prezydenta 

ds. Osób 

Niepełnosprawnych

osoby niepełnosprawne i ich 

rodziny, wszyscy 

zainteresowani problematyką 

osób niepełnosprawnych

materiały merytoryczne przygotowane w formie elektronicznej do 

zamieszczenia na stronie internetowej miasta Katowice- możliwość 

aktualizacji informacji, wprowadzanie informacji do „Informatora dla 

osób niepełnosprawnych „

* umowa od 1.08.2011 r. - poradnictwo na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane z dz. 853 rozdz. 85311 § 2360.

1) liczba osób, które w danym okresie skorzystały z poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – 11 389 osób

2) liczba jednostek świadczących poradnictwo – 13 jednostek organizacyjnych MOPS + 1 organizacja pozarządowa

3) liczba osób niepełnosprawnych, które w danym okresie skorzystały z interwencji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych  – 632 osoby

4) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową  – 2 jednostki

5) liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej  – 454 274 odwiedzin
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Wykonawcy zadania

Plan na dzień 

przyjęcia 

Uchwały Rady 

Miasta 

Katowice nr 

VII/95/11

Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

69 693 000,00 377 892,00 89 956,37

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno  - Pedagogiczna 

(r. 85404, powiat, płace, 

pochodne, zfśs)

21 198 000,00 108 192,00 30 269,98

Przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi i specjalnymi (r. 

85404, gmina, płace, pochodne, 

zfśs)

48 495 000,00 269 700,00 59 686,39

69 74 000,00 73 600,00 73 171,52

Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami 

Integracyjnymi
9 4 000,00 4 000,00 3 997,96

Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami 

Integracyjnymi
4 4 000,00 4 000,00 3 997,70

Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami 

Integracyjnymi
10 4 000,00 4 000,00 3 830,72

Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi
9 4 000,00 3 600,00 3 597,94

Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi
10 4 000,00 4 000,00 3 747,20

Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami 

Integracyjnymi
6 4 000,00 4 000,00 4 000,00

ZOJO

Przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi i specjalnymi (r. 

85404, gmina, § 4240, 4210 - 

pomoce naukowe i materiały)

1) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 

realizowane najbliżej ich miejsca zamieszkania, 

tj. w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi 

i specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej 

przez miasto Katowice.

Niepełnosprawne dzieci z miasta Katowice 

(0-7 lat)

Organizacja zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju

ZOJO

2)  Zwiększanie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce 

do zajęć specjalistycznych z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju, tj. w przedszkolach z 

oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oraz w 

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej.  

Wzbogacenie placówki o 

pomoce do zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju

Działania szczegółowe

Liczba osób 

korzystając

ych 

Dyspone

nt 

środków

Umożliwienie rodzicom i opiekunom  jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci.

Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 lat, wymagających takiej pomocy, usługami z zakresu wczesnej interwencji.

Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych pomocą specjalistyczną do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole.

Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach, w zakresie współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Katowicach.

Środki z budżetu Miasta Katowice

PROJEKT 2. WCZESNA INTERWENCJA ( DZIECI W WIEKU 0-7 )

Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Stan planowany do osiągnięcia:

Cel: Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci do lat 7, poprzez stworzenie możliwości uzyskania jak najwcześniejszej, kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnozy w placówkach do tego

przygotowanych. Objęcie dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz przygotowanie rodziców lub opiekunów do udziału w rehabilitacji swoich dzieci.

Nr i nazwa zadania

Realizator

Adresaci działań

Strona 5
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany



4 
 

 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno  - Pedagogiczna 

(wyposażenie pracowni 

polisensorycznej-r. 85495§ 

6060)

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno  - 

Pedagogiczna

21 50 000,00 50 000,00 50 000,00

135 284 314,00 667 548,00 535 012,69

Niepubl. Specjalist. Poradnia Psycholog.-

Pedagogiczna ,,In-Corpore” w Katowicach 

r. 85404 § 2540 - P

51 66 654,00 273 600,00 202 378,55

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-

Rehabilitacyjne  w Katowicach ul. 

Radockiego 280 r.85404§ 2540 - G

18 52 416,00 76 820,00 72 399,97

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole 

Edukacyjno – Rehabilitacyjne  w 

Katowicach  ul. Ułańska 5a r.85404§ 2540 - 

G

58 146 524,00 265 600,00 233 523,60

Przedszkole  Artystyczne DOMINO w 

Katowicach ul. Franciszkańska 33 r.85404§ 

2540 - G

1 0,00 3 000,00 1 353,76

Prywatne Przedszkole Babcina Kraina w 

Katowicach ul. Armii Krajowej 62 

r.85404§ 2540 - G

1 7 488,00 7 488,00 2 707,52

Bajkowe Przedszkole w Katowicach ul. 

Modrzewiowa 30a r.85404§ 2540 - G
6 11 232,00 41 040,00 22 649,29

Dzieci w wieku  od 3 do 25 lat  z różnymi 

dysfunkcjami 58

15

26

* w ramach środków finansowych ujętych w projekcie 4 Rehabilitacja społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, zadanie 2.

Kompleksowa diagnostyka 

medyczna, konsultacje, 

obserwacja trudnych 

przypadków, wczesna terapia 

wieloprofilowa, diagnostyka i 

pomoc psychologiczna, terapia 

pedagogiczna, logopedyczna, 

rehabilitacja  lecznicza

**

*

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Odrodzenie” przy Śląskim 

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział Odrodzenie, K-ce ul.Radockiego 280

4) Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami 

rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach

Uczniowie przedszkola niepublicznego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego
***

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne przy 

Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) ****

3) Dotacje dla niepublicznych jednostek 

oświatowych dodatkową formą wspierania przez 

miasto wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

– dotacje udzielane przez miasto Katowice (za 

pośrednictwem WE) na podstawie art. 90 ustawy 

o systemie oświaty.

Niepubliczne jednostki 

oświatowe otrzymujące dotacje w 

przedmiotowym zakresie

Organizowanie i prowadzenie 

zajęć wczesnej interwencji i 

wczesnego wspomagania 

rozwoju

WE UM 

Katowic

e

Ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci 

i młodzieży

USŁUGI Z ZAKRESU WCZESNEJ INTERWENCJI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy przy Polskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w 

Katowicach – Giszowcu
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2) stopień wykorzystania funduszy na zakup środków dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  –  99,42 %

3) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnej interwencji –  6 niepubliczne, 7 publicznych 

4) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnej interwencji – 6

5) liczba dzieci w wieku 0-7 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach – 99

Ocena efektywności: 

1) liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w stosunku do liczby dzieci, które otrzymały stosowne opinie w tym zakresie –   uczęszczających na zajęcia w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju, i  wydanych opinii – 204 /59 wydanych opinii

** Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu otrzymał w roku 2011 dotację z budżetu miasta Katowice (powiat, rozdz. 85419 § 2540) na podstawie art. 90 ustawy o systemie

ośw.dla osób  objętych edukacją przedszkolną, szkolną i rewalidacyjną na kwotę ogółem  2.629.317,05 złotych (tj. dla 58 uczniów średniorocznie). 

***Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Odrodzenie” przy Śląskim Stowarzyszeniu „Odrodzenie” otrzymało w 2011 roku dotację Katowice (gmina - rozdz. 80105 § 2540 powiat,dz. 80105 §

2540) z budżetu miasta Katowice  (gmina – rozdz. 80105 § 2540), zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty,  na kwotę ogółem  648.282,98  złotych dla 15 dzieci (średniorocznie) objęte edukacją przedszkolną.

****Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne prowadzone przez Katowicką Fundację Pomocy Dzieciom Kalekim /Niepełnosprawnym/ otrzymało w roku 2011 dotację z budżetu miasta

(gmina- rozdz. 80195 § 2540) na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, na kwotę ogółem 732.087,98 złotych  dla 26 dzieci (średniorocznie) objętych edukacją przedszkolną.  
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Realizator

Wykonawcy zadania

plan na dzień 

przyjęcia Uchwały 

Rady Miasta 

Katowice nr 

VII/95/11

plan po zmianach 

na dzień 

31.12.2011

Wykonanie

1) Zapewnianie realizacji zajęć 

rewalidacyjnych w szkołach 

ogólnodostępnych, najbliższych 

dzieciom.

Szkoły ogólnodostępne i 

Wydział Edukacji Urzędu 

Miasta Katowice

Dzieci i młodzież 

miasta Katowice 

niepełnosprawne z 

orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego

Organizowanie 

kształcenia specjalnego 

i zajęć rewalidacyjnych 

w szkołach 

ogólnodostępnych

576 Działalność bieżąca Działalność bieżąca Działalność bieżąca

2)   Dofinansowywanie 

likwidacji barier funkcjonalnych 

w placówkach przedszkolnych                     

i szkolnych:

Wydział Edukacji Urzędu 

Miasta Katowice, szkoły 

prowadzone przez miasto 

Katowice oraz 

Specjalistyczna Poradnia 

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna 

ZSS7

Remont i dostosowanie 

korytarzy

42 ZOJO 36 000,00 36 000,00 35 989,53 

 – remont  i dostosowanie 

korytarzy w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 7  w Katowicach. 

Środki z budżetu Miasta Katowice

ZOJO

Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe

Liczba 

osób 

korzystają

cych 

będących 

mieszkań

cami 

Katowic

Dysponent 

środków

Umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową łatwiejszego dostępu do edukacji.

Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

PROJEKT 3. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Cel: stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości kształcenia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania. Zapewnienie możliwości

nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

Stan planowany do osiągnięcia: 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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3) Zespół Szkół Plastycznych przy 

ul. Ułańskiej w Katowicach - 

przystosowanie pomieszczenia o 

powierzchni użytkowej około 1000 

m
2 

obiektu sportowego, na 

podnoszenie sprawności i kondycji 

przez młodzież i ludzi z zewnątrz 

(zdrowych i niepełnosprawnych). 

Umożliwienie dzieciom i osobom 

niepełnosprawnym rozwoju 

fizycznego oraz integrację ze 

swymi pełnosprawnymi 

rówieśnikami z osiedla, miasta i 

okolic.

Wydział Edukacji Urzędu 

Miasta Katowice

Mieszkańcy Katowic i 

Miast ościennych 

dostosowanie obiektu do 

potrzeb 

niepełnosprawnych 

zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami

- 2 277 000,00 2 277 000,00 2 198 433,17 WIN

Ocena efektywności:

1) liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się w systemie ogólnodostępnym lub integracyjnym – 576

2) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych – było 22 w 2010

Strona 9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Stan planowany do osiągnięcia: 

Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych  oraz dla osób głuchych i głuchoniemych.

Realizatorzy

Wykonawcy zadania

Plan na dzień 

przyjęcia 

uchwały Rady 

Miasta 

Katowice Nr 

VII/95/11

Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

Dyspone

nt 

środków

Plan na dzień 

przyjęcia 

uchwały Rady 

Katowice Nr 

VII/93/11

Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

165 271 260,00 271 260,00 271 260,00 2 441 340,00 2 441 340,00 2 441 340,00

Warsztat Terapii Zajęciowej PROMYK Fundacji 

Pomocy Dzieciom i Mł. Niepełnosprawnej, przy ul. 

Ociepku 8a

40 65 760,00 65 760,00 65 760,00 591 840,00 591 840,00 591 840,00

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na 

Rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul.Panewnicka 

463

30 49 320,00 49 320,00 49 320,00 443 880,00 443 880,00 443 880,00

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, ul. Wojciecha 23

30 49 320,00 49 320,00 49 320,00 443 880,00 443 880,00 443 880,00

Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Warsztat 

Terapii Zajęciowej, przy ul. Oswobodzenia 92
35 57 540,00 57 540,00 57 540,00 517 860,00 517 860,00 517 860,00

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia 

Wspierania Działań Twórczych UNIKAT w 

Katowicach, przy ul. Kotlarza 10 B

30 49 320,00 49 320,00 49 320,00 443 880,00 443 880,00 443 880,00

*Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 

Upośledzonych Umysłowo, Agencji Opiekuńczo- 

Medycznej i Handlowej "Anna Szopa", 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób 

Niepełnosprawnych oraz Im Samym "Convivere" 

przy ul. Gliwicka 74a

Adresatami działania są osoby z 

upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim, umiarkowanym i 

znacznym, w tym do osób ze 

sprzężoną niepełnosprawnościa 

ruchową lub zaburzeniami 

psychicznymi, dla których 

wiodącym schorzeniem jest 

upośledzenie umysłowe, w wieku 

18 - 50 lat  będące mieszkańcami 

Katowic, posiadające decyzję 

administracyjną wydaną przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach

Działania szczegółowe prowadzone sa w formie 

treningów.Treningów funkcjonowania w 

codziennym życiu, w tym trening dbałości o 

wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening 

kulinarny, trening umiejetnosci 

praktycznych,trening gospodarowania własnymi 

środkami finansowym. Trening umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w 

tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika 

z osobami bliskimi, sasiadami. Trening 

umiejetności spędzania czasu wolnego, w tym: 

rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami 

radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w 

spotkaniach towarzyskich i kulturalnych. 

Poradnictwo psychologiczne. Pomoc w załatwianiu 

spraw urzedowych. Pomoc w dostępie do 

niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Prowadzenie 

terapii ruchowej, w tym: zajęcia sportowe, 

turystyka i rekreacja.

25* 324 000,00 171 172,00 168 199,71

PROJEKT 4. REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról

społecznych przez te osoby.

Koordynator projektu:  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe

Liczba 

osób 

korzyst

ającyc

h 

będący

ch 

mieszk

ańcam

i 

Katowi

c

Dyspon

ent 

środkó

w

Środki z budżetu miasta Katowice Środki PFRON

rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do 

ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 

niezbędnych do możliwie niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia w środowisku

WPS MOPS

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z

podmiotami prowadzącymi poszczególne placówki.

osoby niepełnosprawne, niezdolne 

do podjecia pracy

1) Kontynuowanie współpracy z

organizacjami pozarządowymi i

innymi podmiotami wymienionymi w

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie

w zakresie prowadzonej działalności w

sferze zadań publicznych oraz

środowiskowymi domami

samopomocy w celu zapewnienia jak

najwyższej jakości świadczonych

usług (Dział 2, Rozdział 4).

Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany Strona 10
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*Środowiskowy Dom Samopomocy Śląskiego 

Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam, przy ul. 

Oswobodzenia 92, wraz z hostelem

Adresatami działań są osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, 

będące mieszkańcami Katowic, 

bądź ze względu na ponadlokalny 

zasięg placówki mieszkańcami 

innych miast, na terenie których nie 

ma tego typu placówki, 

posiadających decyzję 

administracyjną wydaną przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach.

56* 440 640,00 226 812,00 226 812,00

*Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin 

"Przystań", przy ul. Tysiąclecia 41, wraz z hostelem

Adresatami działania są osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, 

będące mieszkańcami Katowic, 

posiadające decyzję 

administracyjną wydaną przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach

40* 440 640,00 259 636,00 251 838,02

** Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas 

Archidiecezji Katowickiej, przy ul. Brata Alberta 4

Adresatami działania są osoby z 

upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim, umiarkowanym i 

znacznym, w tym do osób ze 

sprzężoną niepełnosprawnościa 

ruchową lub zaburzeniami 

psychicznymi, dla których 

wiodącym schorzeniem jest 

upośledzenie umysłowe, w wieku 

18 - 50 lat  będące mieszkańcami 

Katowic, posiadające decyzję 

administracyjną wydaną przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach

21* 259 200,00 265 680,00 265 680,00

Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany Strona 11
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1554 2 151 919,00 2 557 456,00 2 557 454,59

2627 367 613,00 347 414,98 347 414,98

Centrum Rehabilitacji Społecznej MOPS, ul. 

Kilińskiego 19

Osoby niepełnosprawne z 

zaburzeniami psychicznymi i ich 

rodziny

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w zakresie usprawniania do 

funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i 

edukacyjno-terapeutycznego, wśrodowisku 

zamieszkania osób z zaburzeniami 

psychicznymi

413 MOPS 0,00 382 483,00 382 482,59

Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 

Dziennego Pobytu dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 

Odrodzenie", ul. Radockiego 280

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna

Zakup usług w postaci: zapewnienie dziennego 

pobytu w Ośrodku dla dzieci powyżej 6 roku 

życia i młodzieży niepełnosprawnej, 

gimnastyka korekcyjna, prowadzenie 

indywidualnego poradnictwa psychologicznego 

i grupy wsparcia, opracowywanie 

indywidualnych programów rehabilitacyjnych

358 MOPS 418 034,00 418 034,00 418 033,60

Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno - 

Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, 

Centrum Rozwoju Dziecka Katowickiej 

Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim i 

Niepełnosprawnym, ul. Ułańska 5

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna

Zakup usług w postaci: zapewnienie dziennego 

pobytu w Ośrodku dla dzieci powyżej 6 roku 

życia i młodzieży niepełnosprawnej, 

gimnastyka korekcyjna, prowadzenie 

indywidualnego poradnictwa psychologicznego 

i grupy wsparcia, opracowywanie 

indywidualnych programów rehabilitacyjnych

410 MOPS 1 001 715,00 1 017 495,00 1 017 494,95

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 

Wychowawczy im. dr Trzcińskiej - 

Fajfrowskiej, Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. 

Gościnna 8

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna

Zakup usług w postaci: gimnastyka korekcyjna, 

hipoterapia, logo rytmika, rehabilitacja 

indywidualna przy użyciu sprzętu MASTER, 

prowadzenie indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego i grupy wsparcia, 

opracowanie indywidualnych programów 

rehabilitacyjnych

343 MOPS 465 110,00 454 027,00 454 027,00

Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 

Dziennego Pobytu dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 

Odrodzenie", ul. Radockiego 280

dzieci upośledzone

umysłowo z dysfunkcją

ruchu

Wieloprofilowa terapia i rehabilitacja domowa 

dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz 

wieloaspektowe wsparcie dla ich rodzin
8 WPS 18 600,00 18 600,00 18 600,00

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji 

ARTERIA, ul. Szczecińska 18a

Osoby z niepełnospra-wnością 

intelektualną, które posiadają 

orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym, w 

wieku od 24 do 42 lat. Osoby 

nie kwalifikujące się do WTZ. 

Zajęcia prowadzone są w formie następujących 

pracowni: psychoterapii, rehabilitacji pracowni 

komputerowej pracowni interdyscypli-narnej.

20 WPS 75 495,00 75 495,00 75 495,00

2) Kontynuowanie wspierania, w 

formie dotacji lub zakupu usług, 

przez miasto Katowice usług z 

zakresu rehabilitacji społecznej, 

zawodowej i leczniczej 

świadczonych na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez 

organizacje pozarządowe i fundacje 

w prowadzonych  przez nie 

specjalistycznych ośrodkach lub 

realizowanych w ramach 

działalności statutowej (Dział 2, 

Rozdział 4).

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Polski Związek Głuchych, ul. Pod Młynem 1b Osoby głuche, słabo słyszące i z 

wadą słuchu o różnym stopniu 

niepełnosprawności w 

przedziale wiekowym od 21 do 

82 roku życia, dla których na 

ogół jedynym źródłem 

utrzymania są renty socjalne lub 

emerytury.

Indywidualne i grupowe porady prawne, 

spotkania z doradcą zawodowym oraz 

menagerami zakładów pracy rekrutujących 

pracowników niepełno-sprawnych.
78 WPS 19 227,00 19 227,00 19 227,00

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych AKCENT, ul. Rataja 

14

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna

Zakup usług w postaci zapewnienia dziennego 

pobytu w ośrodku dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia

30 MOPS 267 060,00 285 417,00 285 416,45

Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 

Dziennego Pobytu dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 

Odrodzenie", Radockiego 280

dzieci upośledzone

umysłowo z dysfunkcją

ruchu oraz rodziny

Wielopłaszczyznowa terapia i pielęgnacja 

dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz 

wieloaspektowe wsparcie dla ich rodzin
15 19 700,00 19 700,00 19 700,00

Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół, ul. 

Wiejska 2 Siemianowice Śląskie *

osoby chore na

stwardnienie rozsiane

Rehabilitacja chorych na SM i ich rodzin, 

alternatywą na życie 81 54 600,00 45 426,98 45 426,98

Aktywizacja, rehabilitacja i terapia, integracja 

oraz uspołecznienie, rozwój zainteresowań 

mieszkających w Katowicach osób z 

upośledzeniem umysłowym w Klubie 

Aktywizacji Dorosłych Śląskiego 

Stowarzyszenia SZANSA

10 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Rehabilitacja i terapia psychomotoryczna, 

logopedyczna, kondycyjno-ruchowa osób 

niepełnosprawnych oraz terapia rodziców- 

mieszkańców Katowic w Punkcie 

Terapeutycznym Śląskiego Stowarzyszenia 

SZANSA

10 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i 

Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, 

ul. Francuska 20- 22

dzieci i młodzież z

wadą słuchu

Integracja sensoryczna, jako metoda 

wspierająca kompleksową rehabilitację dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej oraz pomoc 

psychologiczna rodzinie

22 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Koło Miejskie Polskiego Związku 

Niewidomych, Okręg Śląski, ul. Andrzeja 13

osoby niewidome i

niedowidzące

Rozpowszechnianie sportu i turystyki wśród 

inwalidów wzroku a przez to rehabilitacja i 

integracja osób niepełnosprawnych wewnątrz 

własnego środowiska, jak i z osobami 

pełnosprawnymi

49 6 500,00 6 500,00 6 500,00

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, 

Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a

dzieci niewidome i

niedowidzące ze

sprzężoną

niepełnosprawnością, w

wieku od 0-7 lat

Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i 

niedowidzących ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, w wieku do lat 7 z terenu 

Miasta Katowice

18 17 100,00 17 100,00 17 100,00

Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. 

Medyków 14 w Katowicach

chorzy na Alzheimera i

ich rodziny

Niesienie pomocy rodzinom osób oraz osobom 

dotkniętym chorobą Alzheimera m.in. poprzez 

prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz rozpowszechnianie 

wiedzy medycznej o chorobach otępiennych i 

ich diagnostyce

295 14 700,00 11 700,00 11 700,00

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski i Osobom Upośledzonym 

Umysłowo SZANSA, ul. PCK 2 w Katowicach

osoby upośledzone

umysłowo

WPS

Strona 13
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Klub Śląskich Amazonek, ul. Ligocka 103 kobiety chore na raka piersi Minimalizacja negatywnych skutków stresu 

związanego z leczeniem chirurgicznym i 

onkologicznym kobiet oraz odniesienie

świadomości onkologicznej kobiet o leczeniu 

raka piersi

708 14 786,00 14 786,00 14 786,00

Fundacja Dr Clown, Region Śląsk ul. 

Warmińska20/3 Katowice

dzieci chore i niepełnosprawne 

przebywające w katowickich 

szpitalach, dzieci z przedszkoli 

integracyjnych

Równi w życiu-równi w zabawie

639 4 400,00 4 400,00 4 400,00

Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Autystycznych i Ich Rodzin, ul. Sowińskiego 

45/46

osoby chore na autyzm i ich 

rodziny

Pomoc młodzieży i dorosłym osobom z 

autyzmem – jak ich zrozumieć, jak im pomóc 3 14 500,00 14 500,00 14 500,00

Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 

Dziennego Pobytu dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 

Odrodzenie", Radockiego 280

dzieci ze sprzężoną 

niepełnosprawnoscią oraz ich 

rodziny

Asystent osoby niepełnosprawnej. Pomoc 

rehabilitacyjna w warunkach domowych 

dzieciom i ich rodzinom 
6 6 500,00 6 500,00 6 500,00

Stowarzyszenie Hipoterapia, Hipika i 

Środowisko, ul. Strumienna 8

dzieci niewidome i autystycy Hipoterapia dla dzieci niewidomych i 

autystycznych
10 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Stowarzyszenie FAON, ul. W. Sławka 5 osoby niepełnosprawne z 

róznymi niepełnosprawnościami

Asystent osoby niepełnosprawnej. Pomoc w 

dotarciu do celu. 
38 14 000,00 14 000,00 14 000,00

 "Nasze-Śląskie" Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne, ul. Kuźnicka 39b

uczniowie szkoły specjalnej oraz 

ich rodzice, społeczność lokalna

Hortiterapia skuteczną metodą integracji osób 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych z 

otoczeniem oraz sposobem ich aktywizacji 

społecznej w Katowicach – Mieście Ogrodów, 

w dekadzie edukacji na rzecz zrównoważonego 

rozwoju – poczęcie cyklu imprez i spotkań 

integracyjno – informacyjnych oraz edukacyjno 

– promocyjnych z wykorzystaniem dobrych 

praktyk z kraju i zagranicy

194 4 415,00 4 415,00 4 415,00

Stowarzyszenie  Aktywnych 

Niepełnosprawnych i Seniorów SANIS, ul. 

Józefowska 98/50

osoby starsze i niepełnosprawne Aktywizacja i rozwój zainteresowań osób 

starszych i niepełnosprawnych poprzez zajęcia 

manualne  i sportowe 

138 4 415,00 4 415,00 4 415,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób 

Starszych "Dobra Opieka" ul. Fredry 5 **

osoby strasze i niepełnosprawne Poprawa jakości opieki nad osobą starszą i 

niepełnosprawną poprzez zastosowanie 

nowoczesnych metod treningu funkcji 

poznawczych i ruchowych. Lepsza opieka dla 

seniora.

16 48 075,00 40 050,00 40 050,00

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, ul Rataja 

14 ***

osoby niepełnosprawne 

umysłowo oraz mieszkańcy 

osiedla 

Osiedlowy piknik integracyjny, integrujący 

podopiecznych Stowarzyszenia z 

mieszkańcami osiedla

230 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, 

Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a ***

dzieci i młodzież niedowidzącą, 

niewidoma z terenu Katowic

Festiwal twórczości artystycznej osób 

niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną 

niepełnosprawnością z terenu województwa 

śląskiego

39 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Ocena efektywności:

**umowa zawarta z Urzędem Miasta Katowice

* umowa rozwiązana za porozumieniem stron 31.10.2011

* umowa rozwiązana za porozumieniem stron 31.10.2011

*** umowy w trybie "małych grantów"

*do 30.06.2011 r. umowy zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od 01.07.2011 r. umowy zawarte z Urzędem Miasta Katowice

1)    liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami narządu ruchu, głuchych i głuchoniemych korzystających z pomocy specjalistycznych placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne  

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych - 4 488 osób

WPS

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Plan wg 

Uchwały Rady 

Miasta  nr 

VII/95/11

plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

Plan wg 

Uchwały Rady 

Miasta nr 

VII/93/11

plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

MOPS MOPS 1 150,00 0,00 0,00

1) Sukcesywne powtarzanie akcji 

informacyjnych w mediach, wśród 

organizacji pozarządowych, w 

środowiskach przez pracowników 

socjalnych, na temat warunków i 

możliwości uzyskania 

dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach 

powyższych zadań lub aktualnie 

realizowanych programów. Pomoc 

osobom niepełnosprawnym przy 

sporządzaniu wniosków i 

zgromadzeniu odpowiedniej 

dokumentacji.

osoby 

niepełnosp

rawne

~ udzielanie informacji z 

zakresu realizowanych 

świadczeń z PFRON, 

procedur  postępowania 

przy przyznaniu 

dofinansowania, pomoc 

przy sporządzaniu 

wniosków                                             

~ udostępnianie osobom 

zainteresowanym ulotek 

informujących o 

procedurach  postępowania 

dotyczących przyznania 

świadczeń realizowanych 

ze środków PFRON 

Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej sprawności, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych przez osoby 

niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego rodzaju barier.

Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd

nie korzystały.

Zwiększenie zainteresowania niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością uzyskania dofinansowania na różne cele w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.

PROJEKT 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI W FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 

PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ 

Zwiększenie zainteresowania podmiotów możliwością uzyskania dofinansowania do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Nr i nazwa zadania Realizator
Adresaci 

działań
Działania szczegółowe

Liczba 

osób 

korzystają

cych 

Stan planowany do osiągnięcia 

Dysponent 

środków

Środki z budżetu Miasta Katowice Środki PFRON

Strona 15
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MOPS 840 MOPS - - - 403 313,00 876 331,15 876 331,15 

~ dofinansowanie do 

uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych
410 150 000,00 315 000,00 315 000,00 

~ dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze

414 223 313,00 530 777,00 530 777,00 

~ dofinansowanie 

likwidacji barier w 

komunikowaniu się w 

związku z indywidualnymi 

potrzebami osób 

niepełnosprawnych

16 30 000,00 30 554,15 30 554,15 

Ocena efektywności:

osoby 

niepełnosp

rawne

1) liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON,  w ramach zadania nr 2 – 840 osób, 

2) liczba osób niepełnosprawnych, które po raz pierwszy skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON – 143 osoby,

9) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych - 410

3) liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy uzyskali pomoc w ramach realizowanych programów celowych PFRON: PEGAZ 2010 "C" - 12 osób; PEGAZ 2010 "D" - 23 osoby; 

PEGAZ 2010 "E" - 4 osoby; Komputer dla Homera 2010 - 9 osób, Student II - 65 osób.

4) liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury 

i turystyki oraz rekreacji - 290

5) liczba osób niepełnosprawnych, którym zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu ich zamieszkania w ramach środków PFRON - 12

6) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się - 16

7) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier technicznych - 9

8) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt

rehabilitacyjny - 414

2) Kontynuowanie udzielania 

osobom niepełnosprawnym 

dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do różnych 

świadczeń, w ramach zadań 

wynikających z ustawy o 

rehabilitacji  zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 

sierpnia 1997r. (Dział 2, Rozdział 

5).

Strona 16
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Plan wg 

Uchwały Rady 

Miasta  nr 

VII/95/11

plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

Plan wg 

Uchwały 

Rady Miasta 

nr VII/93/11

plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

1) Stworzenie osobom 

niepełnosprawnym, z poważnymi 

dysfunkcjami narządu ruchu, 

możliwości zamiany zajmowanych 

mieszkań na mieszkania pozbawione 

barier lub na mieszkania o mniejszym 

stopniu niedogodności w ramach 

zamiany z miastem - wg zgłaszanych 

potrzeb.

Wydział 

Budynków i 

Dróg Urzędu 

Miasta 

Katowice

5 osób 

niepełnospraw

nych

Przydzielono 

lokale mieszkalne 

o wyższym  

metrażu i 

standardzie w 

ramach zamiany z 

Miastem

10 (5 osób 

niepełnospr

aw-nych w 

tym 4 

wózek)

Wydział 

Budynkó

w i Dróg

działalność 

bieżąca

Komunalny 

Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniow

ej w 

Katowicach,

Przystosowano 2 

lokale mieszkalne

2 osoby 

wózek

KZGM

Katowickie 

TBS Sp. z 

o.o. w ramach 

zawieranych 

porozumień z 

Miastem 

Katowice

1 rodzinie 

przydzielono lokal 

mieszkalny  przy 

ul. Monte Cassino 

Katowicach

3 osoby  

(1osoba 

wózek)

TBS

Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich mieszkaniach oraz umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez likwidację barier

architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania.

PROJEKT 6. DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan planowany do osiągnięcia:

Doprowadzenie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności w mieszkaniach osób poruszających się na wózkach

inwalidzkich oraz poprawa ich warunków mieszkaniowych.

Nr i nazwa zadania Realizator
Adresaci 

działań

Działania 

szczegółowe

Liczba osób 

korzystając

ych 

Dyspone

nt 

środków

Środki z budżetu Miasta Katowice Środki PFRON

2) Przystosowanie lokali 

mieszkalnych dla osób 

niepełnosprawnych – wg zgłaszanych 

potrzeb.

2 zgłoszenia

działalność 

bieżąca

Strona 17
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3) Przyznawanie dofinansowania do 

likwidacji barier architektonicznych i 

technicznych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie 

w ramach pracy socjalnej,  pomocy 

formalno - prawnej, organizacyjnej 

dotyczącej sporządzenia projektu 

dostosowania mieszkania, kosztorysu 

niezbędnych prac, pomocy w 

znalezieniu wykonawcy, a także w 

pozyskaniu środków finansowych na 

pokrycie części kosztów ponoszonych 

przez osobę niepełnosprawną, jeżeli 

jej sytuacja materialna tego wymaga.

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Katowicach 

we 

współpracy z 

administrator

ami lokali.

osoby 

niepełnospraw

ne, mające 

problemy w 

poruszano się 

tj. osoby z 

dysfunkcją 

narządu ruchu 

oraz osoby 

niewidome i 

niedowidzące

przyznawanie 

dofinansowania 

do likwidacji 

barier 

architektonicznyc

h i technicznych 

oraz udzielenie 

pomocy w 

zgromadzeniu 

niezbędnej 

dokumentacji

21 MOPS 170 000,00 169 445,85 169 427,22 

4) Budownictwo mieszkaniowe-

komunalne - dostosowanie warunków 

architektonicznych i technicznych w 

budynkach /parter/ dla osób 

niepełnosprawnych dla inwestycji:

- w rejonie ulic Le Ronda i 

Biniszkiewicza,

- ul. Bytkowskiej,

- ul. Techników (3 etap).

4) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach –  2

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu 

Miasta 

Katowice

Mieszkańcy 

Miasta 

Katowice

Budowa obiektów 

komunalnych  

dostosowanych do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnyc

h – zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami

-

Wydział 

Inwestycj

i

15 556 204,00 15 556 204,00 10 175 632,11 

3) liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich – 12 osób na wózkach inwalidzkich

5) liczba osób korzystających z pomocy instytucjonalnej i pomocy świadczonej w środowisku, w tym domów pomocy społecznej - 217

Ocena efektywności:

1) liczba osób niepełnosprawnych wymagających dostosowania mieszkań do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich – 34 osoby, w tm 

5 na wózkach inwalidzkich

2) liczba dokonanych zamian dotychczas zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione barier architektonicznych lub mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności,  w tym liczba zamian 

dotyczących osób na wózkach inwalidzkich – 5

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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PROJEKT 7. DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan planowany do osiągnięcia:

Kontynuowanie działań mających na celu:

Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania się po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji 

publicznej do potrzeb tych osób.

c) stosowanie pochylni lub wind dla osób niepełnosprawnych,

1)    dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta Katowice:

a) stosowanie na przejściach dla pieszych sygnalizacji dźwiękowej łącznie ze świetlną,

b) dostosowanie czasu trwania zielonego światła na przejściu dla pieszych do prędkości poruszania się m.in. osób niepełnosprawnych,

c) budowa wysepek dzielących jezdnie, znajdujących się na przejściach dla pieszych, dostosowanych parametrami do wózków inwalidzkich,

d) umieszczanie znaków drogowych, urządzeń sterowania ruchem oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w sposób nie powodujący ograniczenia skrajni ruchu pieszego,

e) stosowanie urządzeń do segregacji ruchu pieszych i pojazdów: bariery, osłony, pasy zieleni, zróżnicowanie ukształtowania powierzchni.

2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta:
a)   stosowanie obniżonych krawężników, powierzchni w kontrastowym kolorze i fakturze łatwo wyczuwalnej butem lub laską osoby posługującej się nią, w celu sygnalizacji każdej zmiany

warunków ruchu,

b) ograniczanie rozwiązań zmuszających pieszych do pokonywania różnic poziomów,

d) odpowiedni dobór rodzajów nawierzchni i szerokości ciągów pieszych,

e) eksponowanie miejsc kolizyjnych na drogach, np. przejść przez jezdnię, poprzez stosowanie zróżnicowanego sposobu oświetlania,

f) zwiększenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne w strefie płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych rezerwowanych dla

pojazdów osób niepełnosprawnych na obrzasze miasta Katowice,

g) zwiększenie liczby pojazdów komunikacji zbiorowej przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,

h) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej,

i) wprowadzenie do rozkładu jazdy KZK GOP informacji o kursach wykonywanych taborem niskopodłogowym w formie: dodatkowych oznaczeń do informacji przystankowej, oddzielnych aplikacji

na stronach internetowych Związku oraz informacji przez bezpłatną infolinię KZK GOP (Tel. 0 800163030),

3) realizacja systemu miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi-drzwi”.

Koordynator projektu: Wydział Działalności Gospodarczej i Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice, w zakresie transportu specjalnego – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta

Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach.
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Środki własne 

beneficjenta

Plan na dzień 

przyjęcia 

uchwały Rady 

Miasta 

Katowice nr 

VII/95/11

plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

Plan wg 

Uchwał

y Rady 

Miasta 

nr 

VII/93/1

1

plan po 

zmianach 

na dzień 

31.12.2011

Wykonani

e

1) Kontynuowanie działań 

mających na celu likwidację 

barier urbanistycznych w 

ciągach komunikacyjnych 

miasta, w tym przebudowa 

istniejących przejść dla 

pieszych na przejścia 

integracyjne w ramach 

prowadzonych prac 

remontowych 

poszczególnych ulic.

Miejski 

Zarząd Ulic 

i Mostów w 

Katowicach

W 2011 roku w ramach prowadzonych prac remontowych 

przebudowywano sukcesywnie istniejące przejścia dla 

pieszych na przejścia integracyjne, polegające na 

zabudowaniu nawierzchni rozróżnialnej dotykowo z 

obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bezkorytkowym.  

Ponadto w ramach przebudowy i budowy sygnalizacji 

świetlnych zabudowywane są sygnalizatory akustyczne. 

W 2011r. Wybudowano 12 przejść integracyjnych oraz 

obniżono krawężnik na 23 obiektach. 

Miejski 

Zarząd Ulic 

i Mostów

2) Korzystanie z bezpłatnych 

stanowisk postojowych dla 

pojazdów osób 

niepełnosprawnych, (zgodnie 

z zapisami uchwały nr 

XIX/334/04 Rady Miejskiej 

Katowic z dnia 19.01.2004r. 

w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania dla 

pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych na 

obszarze miasta Katowice).

Miejski 

Zarząd Ulic 

i Mostów w 

Katowicach

W roku 2011 wykonano 25 nowych stanowisk 

postojowych „kopert” przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych

Miejski 

Zarząd Ulic 

i Mostów

Nr i nazwa zadania Realizator Działania szczegółowe
Dysponent 

środków

Środki PFRON

Działalność bieżąca

Działalność bieżąca

Środki z budżetu miasta Katowice

Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany Strona 20
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3) Wydawanie kart 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych.

Wydział 

Polityki 

Społecznej 

Urzędu 

Miasta 

Katowice

Wydawanie kart parkingowych zezwalających na 

parkowanie na wyznaczonych miejscach postojowych 

uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz ącym się 

opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych - złożono 1122 wniosków o wydanie 

karty parkingowej - wydano 1112 kart parkingowych - 

złożono 4 wnioski o wydanie karty parkingowej dla 

placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub 

edukacją osób niepełnosprawnych  wydano 4 karty dla 

placówek

                                                                                                                       

WPS

Działalność 

bieżąca
1 980,00 zł 1 353,00 zł

4) Zwiększenie ilości taboru 

niskopodłogowego 

wyposażonego w platformy 

dla wózków inwalidzkich 

oraz tzw. „układy przyklęku”, 

przy jednoczesnym 

wycofywaniu pojazdów 

posiadających stopnie w 

drzwiach wejściowych. 

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

W 2011r. do rozkładów jazdy autobusów kursujących na 

terenie Katowic wprowadzono kolejne 19 sztuk 

autobusów przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych, wyposażonych m.in. w pochylnie 

najazdowe dla wózków inwalidzkich oraz system rewersu, 

polegający na otwarciu drzwi przy napotkaniu przeszkody 

w trakcie ich zamykania (zapobiega przytrzaśnięciu), tj:

linia nr 12 (1autobus niskopodłogowy),

linia nr 40 (2 autobusy niskopodłogowe),

linia nr 44 (1 autobus niskopodłogowy),

linia nr 61 (3 autobusy niskopodłogowe),

linia nr 74 (1 autobus niskopodłogowy),

linia nr 91 (2 autobusy niskopodłogowe),

linia nr 193 (1 autobus niskopodłogowy),

linia nr 800 (1 autobus niskopodłogowy),

linia nr 812 (2 autobusy niskopodłogowe),

linia nr 840 (2 autobusy niskopodłogowe),

linia nr 910 (1 autobus niskopodłogowy),

linia nr 931 (2 autobusy niskopodłogowe).

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

Działalność bieżąca

Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany
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5) Prowadzenie i udzielanie 

informacji o kursach 

pojazdów niskopodłogowych 

w rozkładzie jazdy KZK 

GOP (infolinia: 800 16 30 30 

oraz aplikacje informacji 

internetowej).

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

W 2011 roku, informacji o odjazdach środków transportu 

publicznego udzielało 4 pracowników biura Związku. 

Dostarczali oni szczegółowych informacji o ofercie 

taryfowej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, 

podawali godziny odjazdów z przystanków pojazdów 

niskopodłogowych oraz wyszukiwali dogodne połączenia 

komunikacyjne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. 

Ponadto, poprzez kontakt z dyspozytorami operatorów 

świadczących usługi na zlecenie KZK GOP, potwierdzali 

oni wykonanie poszczególnych kursów taborem 

niskopodłogowym.Każde wprowadzenie do oferty 

przewozowej taboru niskopodłogowego skutkowało 

natychmiastowym dodaniem stosownych oznaczeń w 

rozkładach jazdy na przystankach oraz w internecie.

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

6) Uruchomienie nowej 

strony internetowej Związku, 

bardziej przyjaznej osobom z 

niepełnosprawnościami 

zawierającej m.in. dodatkową 

zakładkę o ułatwieniach, 

oprogramowanie dla osób  

niewidomych oraz 

niedowidzących, możliwość 

powiększenia czcionki itd. 

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

W roku 2011 uruchomiono nową internetową stronę 

główną Związku. Strona została stworzona w oparciu o 

mechanizmy ułatwiające dostęp do treści osobom 

niedowidzącym. Umożliwiają to opcje zmiany wielkości 

czcionki bez odnoszenia się bezpośrednio do ustawień 

przeglądarki oraz projekt graficzny bazujący na 

kontrastowym zestawieniu kolorów. Przy opisywaniu 

linków zastosowane zostały znaczniki title opisujące 

docelowy dokument. Przeglądarka internetowe umożliwia 

przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych 

zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji 

potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy 

dostępu jest także zależny od posiadanego systemu 

operacyjnego.Ponadto, w roku 2011 adres 

www.kzkgop.com.pl został wyróżniony spomiędzy 

wszystkich osiemnastu miast wojewódzkich Polski jako 

najbardziej przystępny pasażerowi przez 

Portalsamorzadowy.pl. To nie pierwszy raz, kiedy strona 

KZK GOP została uznana za wzorową. W 2009 roku 

witryna Związku została uznana za najlepszy portal 

komunikacyjny w raporcie studia Edisonda.

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

Działalność bieżąca

Działalność bieżąca

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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7) Uruchomienie w kolejnych 

pojazdach transportu 

zbiorowego Systemu 

Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej, polegającego na 

wizyjnym oraz fonicznym 

zapowiadaniu przystanków, 

ułatwiającego lokalizację w 

terenie przede wszystkim 

osobom niewidomym oraz 

niedowidzącym. 

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

Na koniec roku 2011, System Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej funkcjonował w pojazdach następujących 

operatorów, realizujących przewozy na obszarze miasta 

Katowice:                                                            Meteor 

Jaworzno (4 pojazdy),

PKM Gliwice (72 pojazdy),

PKM Katowice (94 pojazdów),

PKM Sosnowiec (91 pojazdów),

Transgór Mysłowice (2 pojazdy),

Usługi Przewozowe Henryk Polak (12 pojazdów).

SDIP w pojazdach PKM Gliwice oraz PKM Sosnowiec 

funkcjonował w niektórych pojazdach wykonujących 

przewozy na obszarze Katowic. 

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

8) Kontynuowanie kampanii 

społecznych, 

ukierunkowanych na 

uwrażliwienie pasażerów 

komunikacji miejskiej na 

potrzeby osób 

niepełnosprawnych.

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

W roku 2011, podobnie jak w latach wcześniejszych,

pracownicy Związku prowadzili lekcje komunikacyjne w

ramach akcji „Lato z KZK GOP” oraz „Europejskiego

Tygodnia Zrównoważonego Transportu”. W ramach ok.

40 spotkań, pracownicy KZK GOP, w szkołach oraz

siedzibie Związku opowiadali m.in. o potrzebach osób

niepełnosprawnych. Ponadto, KZK GOP przypomina o

potrzebach osób niepełnosprawnych na targach

SilesiaKOMUNIKACJA oraz w publikacjach

„Komunikacja publiczna” oraz „Szlaki".

Komunikacy

jny Związek 

Komunalny 

Górnośląski

ego Okręgu 

Przemysłow

ego 

9) Kontynuowane działań 

mających na celu odbudowę 

taboru i poprawę warunków 

korzystania z autobusów 

transportu zbiorowego przez 

osoby niepełnosprawne. 

Spółka PKM Katowice 

zamierza zakupić 25 sztuk 

nowych autobusów 

niskopodłogowych w 2011r. 

Przedsiębior

stwo 

Komunikacj

i Miejskiej 

Katowice 

sp. z o.o.

Zakup 25 szt. autobusów niskopodłogowych 

wyposazonych w specjalne rampy oraz miejsca do 

przewozu osób niepełnosprawnych.

Przedsiębior

stwo 

Komunikacj

i Miejskiej 

Katowice 

sp. z o.o.

34 408 456

Działalność bieżąca

Działalność bieżąca
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10) Kontynuowanie 

„Programu wyrównywania 

różnic między regionami” w 

obszarze D – likwidacji 

barier transportowych, jeżeli 

miasto Katowice spełniać 

będzie warunki brzegowe 

programu, ustalane corocznie 

przez Zarząd PFRON.

zgodnie z 

zaakceptowa

nymi przez 

PFRON 

wnioskami.

11) Realizacja miejskiego 

transportu specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych 

„drzwi - drzwi”.

- Wydział 

Polityki 

Społecznej 

Urzędu 

Miasta 

Katowice,

-  

Pełnomocni

k Prezydenta 

ds. Osób 

Niepełnospr

awnych.

realizacja transportu dla osób niepełnosprawnych 

dofinansowanego z budżetu miasta Katowice zadanie było 

realizowane od 14.01.2011 do 28.12.2011 przez firmę 

„Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski” z siedzibą w 

Katowicach, ulica Bromboszcza 15/17. Transport 

adresowany był dla osób niepełnosprawnych ruchowo z 

orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności oraz osób niewidomych i 

niedowidzących z orzeczonym znacznym i 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „0”.                                                                                              

Cennik usłgi transoprtowej w roku 2011: opłata stała    

3,00 zł opłata zmienna  za kilometr  1,20 zł/km             

opłata postojowa za godzinę 10,00 zł

WPS                                                                                      100 080,00 100 080,00 82 472,79

Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany Strona 24
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12) Przeprowadzenie akcji 

edukacyjno – profilaktycznej 

w celu obrony praw osób 

niepełnosprawnych w 

zakresie miejsc do 

parkowania.

Wydział 

Polityki 

Społecznej 

Urzędu 

Miasta 

Katowice 

we 

współpracy 

z Policją i 

Strażą 

Miejską w 

Katowicach.

W 2011 roku realizowano projekt MIEJSKA DŻUNGLA, 

którego celem było między innymi

przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione tj. 

posługujących się nieaktualnymi kartami parkingowymi 

lub nie przewożące osób niepełnosprawnych.

W ramach akcji dotyczącej kontroli zgodności 

wykorzystania miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych, w dniu 17 grudnia 2011 r. 

przeprowadzono wspólne patrole harcerzy,

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze Strażą Miejską i 

Policją. W tym dniu harcerze i

uczniowie wkładali ulotki za wycieraczki samochodów 

bezprawnie zaparkowanych

w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

oraz rozdawali naklejki popierające akcję „Nigdy nie 

parkuję na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. W akcji 

wzięło udział 13 szkół i Hufiec ZHP, łącznie ok. 150 

osób. Na potrzeby akcji zakupiono 2000 tysiące sztuk 

ulotek „ŁAM BARIERY NIE PRZEPISY”, 2000 ulotek 

dot. działań prowadzonych w ramach akcji oraz 350 sztuk 

plakatów promujących projekt MIEJSKA DŻUNGLA. 

Akcję poprzedziła konferencja prasowa w dn.14.12.2011 r

W ramach projektu zrealizowano w szkołach happeningi, 

w których udział wzięli przedstawiciele katowickich 

organizacji pozarządowych. W ramach akcji odbył się 

również w maju Katowicki Turniej Rugby na Wózkach, w 

trakcie którego młodzież szkół kibicowała drużynom. 

Akcja "Miejska Dżungla" została laureatem konkursu 

"Samorząd Równych Szans" oraz otrzymała wyróżnienie 

w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania-Usługi 

Społeczne 2011".

WPS                                                                                      4 152,00 4 151,50 4 151,50

13) Układ komunikacyjny dla 

terenu budowy Nowego 

Muzeum Śląskiego, MCK i 

NOSPR. 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu 

Miasta 

Katowice.

Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych min. zastosowanie  kostki 

integracyjnej przed  przejściem dla pieszych  , kładka,  

zastosowanie obniżonych krawężników. Na ciągu 

pieszym w odwodnieniu liniowym – kratka 

uniemożliwiająca zaklinowanie się kółka wózka 

inwalidzkiego, lub elementów obuwia.

Wydział 

Inwestycji
52 125 872,00 43 142 481,00 35 029 730,28
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14) Budowa Centrum 

przesiadkowego w 

Katowicach Zawodziu. 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu 

Miasta 

Katowice.

Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych min.  przejścia dla pieszych,  perony 

przystankowe, parkingi 5 104 000,00 5 104 000,00 161 560,00

15) Jezdnia serwisowa 

zbiorcza zapewniająca 

obsługę komunikacyjną 

terenów po południowej 

stronie DTŚ między węzłami 

"Mieszka" i "Gałeczki" 

/zejście z kładki/. 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu 

Miasta 

Katowice.

Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych min.  zejście z  kładki

4 100 000,00 3 900 000,00 2 630 623,66

16) Połączenie drogowe 

Radockiego Wiechułów.

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu 

Miasta 

Katowice.

Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych min. obniżenie krawężników, 

sygnalizacja świetlna 100 000,00 125 000,00 115 968,45

Ocena efektywności:

3) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez specjalistyczne placówki, organizacje pozarządowe, firmy tasówkowe - 16 (liczba kart parkingowych 

wydanych dla placówek), w 2011r. wydano 2 nowe karty parkingowe

8) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice - 1356 ( w tym na wózkach inwalidzkich 666)

5) liczba obiektów komunikacyjnych, na których wykonano w danym okresie  udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaj udogodnień –23, (rodzaj udogodnień:  nawierzchnia rozróżnialna 

dotykowo z obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bezkorytkowym)

6) liczba zawartych umów dotyczących zakupu środków transportu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”; liczba osób niepełnosprawnych korzystających w danym roku z 

przewozów nowo zakupionymi środkami transportu - brak

7) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych przez Wydział Działalności Gospodaczej Urzędu Miasta Katowice – brak zgłoszeń od osób niepełnosprawnych na przywóz w celu 

załatwienia spraw  do Urzędu Miasta Katowice. Liczba przewozów osób niepełnosprawnych w 2011r. – zero

4) liczba przejść dla pieszych posiadających oprócz sygnalizacji świetlnej zainstalowane sygnalizatory akustyczne –2

2) liczba linii autobusowych i tramwajowych obsługiwanych przez pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych -łączna liczba linii autobusowych obsługiwanych taborem 

niskopodłogowym zgodnie z rozkładem jazdy wynosi 69. W porównaniu z poprzednim zestawieniem zawieszono funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej nr 46, 162 oraz 212. W związku z 

powyższym, w celu umożliwienia zaspokojenia podstawowych potrzeb przewozowych mieszkańców dokonano korekty przebiegu tras linii komunikacyjnych nr 812, 44 oraz 695

1) liczba wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych -25

Wydział 

Inwestycji
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Załącznik nr 1   Projekt nr 7         

Numer linii autobusowej Kursy realizowane taborem niskopodłogowym

6 37%

9 83%

10 28%

11 44%

12 78%

13 90%

23 100%

27 70%

30 31%

37 100%

40 74%

44 28%

48 52%

50 62%

51 100%

61 58%

66 54%

70 63%

72 72%

74 54%

77 45%

91 67%

109 76%

115 80%

120 100%

130 40%

138 76%

154 77%

165 100%

168 84%

177 42%

190 100%

193 56%

223 100%

238 72%

Informacja o procencie kursów wykonywanych przez tabor niskopodłogowy na liniach KZK GOP w mieście Katowice:
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296 55%

297 63%

600 100%

615 100%

632 38%

653 71%

657 58%

662 74%

672 54%

673 61%

674 64%

675 79%

688 62%

689 61%

695 100%

800 22%

801 100%

804 86%

805 55%

807 29%

811 58%

812 58%

815 100%

820 100%

831 100%

835 34%

840 59%

860 100%

870 44%

880 100%

900 100%

910 87%

911 30%

931 49%

Średnia 69%

Łączna liczba linii autobusowych obsługiwanych taborem niskopodłogowym zgodnie z rozkładem jazdy wynosi 69. W porównaniu z poprzednim

zestawieniem zawieszono funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej nr 46, 162 oraz 212. W związku z powyższym, w celu umożliwienia

zaspokojenia podstawowych potrzeb przewozowych mieszkańców dokonano korekty przebiegu tras linii komunikacyjnych nr 812, 44 oraz 695.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Działania szczegółowe

plan na dzień 

przyjęcia 

Uchwały Rady 

Miasta Katowice 

VII/95/11

plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

Jednostki organizacyjne miasta Katowice

Szpitale i Zakłady Zdrowotne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Św. Elżbiety

ul. Warszawska 52

/budynek dostosowany /

Szpital Miejski Murcki *

ul. Sokołowskiego 2

/obiekt to 4 budynki użytkowe ,częściowo 

dostosowany /.

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 

Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia”

Przychodnia nr 1 *

ul. Mickiewicza 9

PROJEKT 8.   LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH W KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ

Nr i nazwa zadania Realizator Adresaci działań

Dyspo

nent 

środkó

w

Środki z budżetu Miasta Katowice

Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier 

architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się.

Stan planowany do osiągnięcia:

Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy załatwiają mieszkańcy Katowic. Stopniowe likwidowanie barier architektonicznych w

budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne miasta, świadczące usługi na rzecz ludności: w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej,

miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych, administracjach budynków mieszkalnych. 

Popieranie działań innych urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych wykonujących zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, mających na celu likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych m.in. poprzez wspólne składanie wniosków, projektów mających na celu pozyskanie

dodatkowych środków na te działania.

Osoby 

niepełnosprawne, 

głównie z 

dysfunkcją narządu 

ruchu oraz osoby 

niedowidzące, 

niewidzące, 

niedosłyszące i 

niesłyszące, osoby 

starsze. 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

skontrolował pod 

względem 

dostępności dla osób 

niepełnosprawnych 

z dysfunkcją 

narządu ruchu, 

wzroku oraz słuchu, 

poniżej wymienione 

obiekty użyteczności 

Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Osób Niepełnosprawnych we 

współpracy z Wydziałem 

Budynków i Dróg, Wydziałem 

Budownictwa, Wydziałem 

Inwestycji.

1) Tworzenie zbioru danych dotyczących 

występowania barier architektonicznych w 

budynkach użyteczności publicznej 

zajmowanych przez jednostki organizacyjne 

Miasta – kontynuacja.

WPS Działalność bieżąca

Strona 29
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany



28 
 

 
 

/budynek dostosowany /

Przychodnia nr 3 *

ul. PCK 1 /

budynek dostosowany /

Przychodnia nr 13 *

ul. Ordona 13

/budynek dostosowany /

Instytucje Kultury

Miejski Dom Kultury „ Koszutka „*

ul. Grażyńskiego 47

/budynek dostosowany /

Miejski Dom Kultury „ Bogucice-Zawodzie „

ul. Markiewki 44 A

/budynek dostosowany /

Miejski Dom Kultury „ Południe  Filia nr 1

ul. Gen. Jankego 136

/budynek dostosowany /

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 35 *

Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych

ul. Słowackiego 20

/dostosowana /zmiana siedziby z ul. Młyńskiej 5

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 7

wzroku oraz słuchu, 

poniżej wymienione 

obiekty użyteczności 

publicznej: z 

wizytami zostały 

sporządzone 

protokoły a wnioski 

przekazano do 

dyrektorów 

jednostek.
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ul. Franciszkańska 25

/brak dostosowania – na parter schody, pomieszczenia 

MBP dostosowane /

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32

ul. Grzyśki 19 a

/budynek dostosowany /

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 *

ul. Ligonia 7

/budynek dostosowany /

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek *

Plac Sejmu Śl.2

/budynek dostosowany /wejście od ul. Sienkiewicza

W planie remont budynku.

Jednostki edukacyjne z oddziałami integracyjnymi

Zespół Szkół Specjalnych Nr 6

/SP dla dzieci chorych i G 34 /

ul. Medyków 16

/budynek szpitalny dostosowany /

Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 *

im. Polskich Kawalerów Maltańskich

/SP 61 i G 29 /

ul. Kołobrzeska 8

/budynek dostosowany /

Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 *

SP 60 im. Marii Grzegorzewskiej i G 28

ul. Gliwicka 148 a

Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany Strona 31
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/brak dostosowania /

Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 *

SP 55 i  G 27

ul .Ks. Bpa Bednorza 13

/cz. dostosowany /

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 *

/ZSZ Nr 16 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy /

ul. Rolna 22

/budynek A – dostosowany, budynek B- brak 

dostosowania /

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 *

ul. Krzywoustego 11

SP Nr 58 i G Nr 36

/budynek dostosowany /

Zespół Szkół Nr 1

im. Gen.J.Ziętka

/ZDZ Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

Technikum uzupełniające Specjalne Nr 5 dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących /

ul. Staszica 2

/brak dostosowania /

Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci

Niesłyszących i Słabo Słyszących

/Przedszkole całodzienne, SP dla niesłyszących

i Słabo Słyszących, G 31,V Liceum Profilowane, 

Szkoła Policealna Nr 11

ul. Grażyńskiego 17

/brak dostosowania dla osób z narządem ruchu /

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Medyków 27

/budynek dostosowany /

Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi *

ul. Hetmańska 8

/brak dostosowania /

IX Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. B. Krzywoustego 9

/brak dostosowania /

Szkoła Podstawowa Nr 66 /Oddziały Specjalne/

ul. Krzywoustego 7

/budynek dostosowany /

Miejskie Przedszkole Nr 93 Oddziały Specjalne

ul. Łętowskiego 24

/brak dostosowania dla osób z narządem ruchu

pomimo podjazdu/

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 

47

ul. Słoneczna 60

/budynek dostosowany /

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 

91

ul. Adama 33

/brak dostosowania /

Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi
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Al. Roździeńskiego 88

/brak dostosowania ze względu na schody do budynku 

/

Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi

ul. Mościckiego 2

/budynek dostosowany /

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – placówki 

niepubliczne

Bajkowe Przedszkole

ul. Modrzewiowa 30 a

/brak dostosowania /

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-

Rehabilitacyjne „Odrodzenie”

ul. Radockiego 280

/budynek dostosowany / 

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole

Edukacyjno - Rehabilitacyjne

ul. Ułańska 5A

/budynek dostosowany /

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy

im. Dr Trzcińskiej-Fajfrowskiej

ul. Gościnna 8

/budynek dostosowany /

Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne :

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1

ul. Rataja 14

/brak dostosowania / pomimo wejścia do budynku z 

poziomu terenu

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2

ul. Łętowskiego 6 A

/budynek dostosowany/

Poradnia – Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3

ul. Szopienicka 58

/brak dostosowania /

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 5

ul. Okrzei 4

/brak dostosowania/

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna

ul. Sokolska 26 a

/budynek dostosowany na parterze w pomieszczeniach 

użytkowych dla pacjentów Poradni /.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

ul. Okrzei 4

/brak dostosowania /

Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / siedziba / *

ul. Jagiellońska 17

/budynek  dostosowany/

MOPS TPPS Nr 1 *

ul. Andrzeja 10

/parter budynku dostosowany/

MOPS TPPS Nr 2 *

ul. Warszawska 42
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/parter budynku dostosowany/

MOPS TPPS Nr 3 *

ul. Misjonarzy Oblatów 24

/budynek dostosowany/

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 *

ul. Misjonarzy Oblatów 24

/budynek dostosowany /

MOPS TPPS Nr 4 *

ul. Gliwicka 94

/budynek dostosowany/

MOPS TPPS Nr 5

ul. Dębowa 16 c

/parter budynku dostosowany/

MOPS TPPS Nr 6 *

DDPS nr 1

Świetlica Środowiskowa nr 5

ul. Czecha 2

/budynek dostosowany/

MOPS TPPS Nr 7 *

DDPS nr 5

Świetlica Środowiskowa nr 4

ul. Świdnicka 35 A

/budynek dostosowany /

MOPS TPPS Nr 8 *

ul. Łętowskiego 6

/budynek cz. dostosowany /

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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MOPS TPPS Nr 9 i 10 *

ul. Krakowska 138

/budynek dostosowany /

MOPS Zespół Pomocy i Rodzinom *

ul.  Orkana 7a

/brak dostosowania w budynku /

Świetlica Środowiskowa Nr 1 *

ul. Orkana 7 a

/cz. dostosowana /

Katowickie Stowarzyszenie „OPOKA”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 *

ul. Głogowska 23

/budynek dostosowany/

Jednostki organizacyjne sportowo - rekreacyjne

MOSiR Camping 215

ul. Trzech Stawów 2

/częściowo dostosowany /

MOSiR Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „ 

ROLNA „

ul. Nasypowa 65

MOSiR Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „ 

BUGLA „

ul. Żeliwna 26 D

/teren dostosowany dla osób na wózkach/

Pozostałe jednostki organizacyjne :

Powiatowy Urząd Pracy *

ul. Pośpiecha 14

/budynek dostosowany/
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Urząd Stanu Cywilnego

oraz Zespół Śpiewaków Katowice Camerata Silesia

Plac Wolności 12 A /nowa siedziba /

/budynek dostosowany/

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o .o

ul. Mickiewicza 59

/brak dostosowania / w planie zmiana siedziby

Budowa Lokali Mieszkalnych /oględziny wnętrza stan 

surowy- dot. wymiarów pomieszczeń

ul. Techników

/opinia- na prośbę Wydziału Budynków i  Dróg /

Inne obiekty i miejsca nie należące do zasobów miasta 

Katowice:

Obiekt Zdrowia

NZOZ Szpital im.Prof.E.Michałowskiego *

Med.Holding S.A

ul Strzelecka 9

/budynek dostosowany/

Obiekty Kultury

Kina :opinia dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Cinema City Silesia

ul. Chorzowska 107

/budynek dostosowany /

Kinoteatr RIALTO

ul .Św. Jana 24

/brak dostosowania /

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Kino Helios

ul. Uniwersytecka 13

/budynek dostosowany/

Spółdzielnia Socjalna „ Rybka „

ul. Odrowążów 14/8

w Katowicach

/opinia -na prośbę Spółdzielni- podczas oględzin 

budynek był w trakcie remontu dotyczyło 

przygotowania dostosowania /

Infrastruktura- opinia dla Architekta

Konior Studio

ul. Kilińskiego 46

w Katowicach

/dojście dla osób niepełnosprawnych z kładki

przebiegającej nad Al. Roździeńskiego do poziomu

jezdni w sprawie projektowanych rozwiązań 

komunikacyjnych/

* Ponowne oględziny obiektu – sprawdzanie 

wykonania zaleceń z poprzednich oględzin i ocena 

stanu dostosowania  obiektu w danym dniu.

2) Udział w opiniowaniu opracowywanych 

koncepcji i wytycznych do projektowania oraz 

projektów technicznych remontów i inwestycji 

miejskich pod kątem dostępności do osób 

niepełnosprawnych.

Wydział Budynków i Dróg, 

Wydział Budownictwa, 

Wydział Inwestycji, Wydział 

Rozwoju Miasta, Miejski 

Zarząd Ulic i Mostów we 

współpracy z Pełnomocnikiem 

Prezydenta do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych.

Mieszkańcy miasta 

Katowice                                                                                                               

załącznik nr 1

Wydział Inwestycji                                                               

Załącznik nr 1

Wydzia

ł 

Inwesty

cji

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1

3) Załatwianie w miejscu zamieszkania 

leżących osób niepełnosprawnych formalności 

związanych z wystawianiem dowodu 

osobistego.

Wydział Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miasta Katowice.

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Katowic.                                                      

Niepełnosprawni mieszkańcy Katowic.                                                                                           

Odbiór dokumentacji, pobieranie podpisu,                                  

doręczanie dowodu osobistego.

Wydzia

ł Spraw 

Obywat

elskich                                         

W ramach kosztów   funkcjonowania        Wydziału
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4) modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 

w Katowicach – usunięcie barier  

architektonicznych. Planowane wykonanie 

prac modernizacyjnych – 2011r./2012r.

Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice.

Mieszkańcy Miasta 

Katowice

20 116 150,00 16 536 435,00 8 185 198,28 

5) budowa Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego w Katowicach. Uczestnictwo 

osób niepełnosprawnych w pokazach 

wystawienniczych oraz konferencjach 

organizowanych w budynku 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 

W budynku zapewniono dostęp do wszystkich 

miejsc publicznych i biurowych dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo.

Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice.

Mieszkańcy Miasta 

Katowice, 

uczestnicy imprez 

Kulturalnych, 

targów, wystaw i 

konferencji
72 277 097,00 6 353 123,00 1 210 814,18 

6) Modernizacja Pałacu Młodzieży im. Prof. 

A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 w 

Katowicach - umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym na uczestnictwo w życiu 

kulturalnym poprzez likwidację barier 

architektonicznych.

Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice.

Mieszkańcy Miasta 

Katowice

14 443 848,00 14 443 848,00 9 064 750,30 

7) Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia 

Dąb. Umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym na uczestnictwo w życiu 

kulturalnym poprzez budowę obiektu przy ul. 

Krzyżowej.

Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice.

Mieszkańcy Miasta 

Katowice

7 451 909,00 2 370 000,00 1 479 287,78 

8) Budowa Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w 

koncertach organizowanych w budynku 

NOSPR. Budynek w całości dostosowany dla 

osób niepełnosprawnych w tym poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Na widowni 

Wielkiej Sali Koncertowej zaprojektowano 6 

miejsc dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich i osób towarzyszących, po obu 

stronach widowni. W Sali Kameralnej 

przewidziano 4 miejsca na poziomie +1.

Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice.

Mieszkańcy Miasta 

Katowice, 

uczestnicy 

koncertów

126 985 814,00 2 003 944,00 1 999 342,70 

dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wydzia

ł 

Inwesty

cji
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9) Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej - 

przebudowa stadionu/modernizacja trybun i 

infrastruktury stadionu/ umożliwiająca dostęp 

osobom niepełnosprawnym do korzystania z 

w/w obiektu.

Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice.

Mieszkańcy Katowic 

i miast ościennych  

kibice sportowi 

dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami

2 430 663,00 2 430 663,00 742 504,33 

10) Przystosowanie obiektów sportowych dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych - instalacja 

windy dla osób niepełnosprawnych 

umożliwiająca wjazd na poziom tarasów 

obiektu „Spodek”.

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Katowicach.

instalacja windy dla niepełnosprawnych wraz z 

pracami modernizacyjnymi 

103 700,00

Ocena efektywności:

4) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności związane z wydaniem dowodu osobistego - 293

1) liczba budynków użyteczności publicznej, w których mieszczą się jednostki organizacyjne miasta, pozbawionych barier architektonicznych – 39

2) liczba wniosków, projektów z udziałem miasta Katowice w sprawie likwidacji barier architektonicznych w jednostkach wykonujących zadania publiczne – 0

3) liczba opinii wydanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - 4

działalność bieżąca
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Załącznik nr 1   Projekt nr 8         

Wyszczególnienie (Działania szczegółowe)
Dysponent 

środków

Plan na dzień 

przyjęcia Uchwały 

Rady Miasta Katowice 

VII/95/11

Plan po zmianach na 

dzień 31.12.2011 r.
Wykonanie

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach WIN 72 277 097,00 6 353 123,00 1 210 814,18

Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu WIN 5 104 000,00 5 104 000,00 161 560,00

Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej WIN 2 650 000,00 3 437 200,00 3 313 685,47

Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach WIN 2 277 000,00 2 277 000,00 2 198 433,17

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 WIN 14 443 848,00 14 443 848,00 9 064 750,30

Miejski Dom Kultury "Koszutka"  - filia "Dąb" WIN 7 451 909,00 2 370 000,00 1 479 287,78

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20 WIN 0,00 132 229,00 78 475,26

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 

Katowicach
WIN 126 985 814,00 2 003 944,00 1 999 342,70

Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy WIN 432 738,00 432 738,00 203 294,07

Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej WIN 2 430 663,00 2 430 663,00 742 504,33

Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 WIN 4 050 000,00 7 970 000,00 7 708 348,90

Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 WIN 20 116 150,00 16 536 435,00 8 185 198,28

Budownictwo mieszkaniowe – komunalne (zakres WIN) WIN 15 556 204,00 15 556 204,00 10 175 632,11

Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach WIN 1 635 000,00 2 196 000,00 559 912,20

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości WIN 2 161 519,00 2 461 519,00 2 445 313,88

Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu WIN 8 000 000,00 100 000,00 1 850,00

RAZEM 285 571 942,00 83 804 903,00 49 528 402,63

(dostosowanie 

obiektów dla 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Realizato

r

Wykonaw

cy działań

Plan na 

dzień 

podjęcia 

Uchwały 

Rady 

Miasta  nr 

VII/95/11

Wykonani

e 

Plan na 

dzień 

przyjęcia 

Uchwały 

Rady 

Miasta nr 

VII/93/11

Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonani

e

1) organizowanie koncertów 

adresowanych do dzieci 

niepełnosprawnych.  Ponadto dzieci 

niepełnosprawne będą uczestniczyć 

w koncertach „Silesii” również w 

tzw. klasach integracyjnych 

funkcjonujących w szkołach 

podstawowych na terenie miasta 

m.in. na osiedlu 1000-lecia i Załężu.

Instytucja 

Promocji i 

Upowszec

hniania 

Muzyki 

„Silesia”

 dzieci i młodzież specjalnej troski Koncerty dla  dzieci i młodzież specjalnej troski 

organizowano w następujących miejscach: SZOPIENICE 

ZSS nr 10, LIGOTA Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, 

LIGOTA ZSS nr 12, GISZOWIEC Ośrodek 

Rehab.Wychow. Dla dzieci, GISZOWIEC Osrodek 

Reh.Wychow.dla dorosłych,BOGUCICE ZSS nr 9, 

JANÓW ZSS nr 7, 1000-LECIE Samodzielny Ośrodek 

Reh.Wychowa. Dla dzieci, CENTRUM Stowarzyszenie 

"Szansa dla każdego:. W koncertach uczestniczyły również 

dzieci z klas integracyjnych w MDK 1000-LECIE oraz 

Bibliotece Filia nr 3 w Załężu

172/5073

PROJEKT 9 .  UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU KULTURALNYM, ARTYSTYCZNYM, SPORTOWYM ORAZ REKREACJI I 

TURYSTYCE.

Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków do uczestnictwa w sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury w ramach miejskich instytucji kultury.

Stan planowany do osiągnięcia: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych, artystycznych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Promowanie i prezentacje twórczości 

artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier architektonicznych i barier w komunikowaniu się w obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury oraz 

przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, w zakresie dofinansowania imprez ze środków PFRON – Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach.

Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe

Liczba 

imprez/ 

Liczba 

osób 

korzystaj

ących

Środki z budżetu 

Miasta Katowice
Środki PFRON
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2) w ramach edukacji artystycznej w 

Galerii Sztuki Współczesnej 

odbywają się warsztaty ekspresji 

twórczej, skierowane również do 

dzieci niepełnosprawnych. 

Przygotowany jest dla tej grupy 

projekt zajęć oparty na arteterapii, 

sięgający do podstawowych form 

autoekspresji. 

Galeria 

Sztuki 

Współczes

nej BWA 

w 

Katowicac

h

Osoby niepełnosprawne umysłowo i 

ruchowo oraz osoby niesłyszące z 

Katowic i okolicznych miast

W ramach artBuszoWAnia w 2011r. Galeria BWA 

zorganizowała cykl warsztatów i oprowadzeń kuratorskich 

poddających dyskusji tradycyjne schematy odbioru sztuki. 

ArtBuszoWAnie ma na celu przełamanie obiegowego 

stereotypu, według którego sztuka współczesna jest 

niezrozumiała i trudna w interpretacji. Rodzaj działań 

przeprowadzonych  w BWA: oprowadzania kuratorskie i 

warsztaty dla osób niesłyszących (tłumaczone na język 

migowy), warsztaty ekspresji twórczej przeznaczone dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.

Liczba 

imprez:1

2 Liczba 

osób : 

227

3) 12 spektakli dla grup 

zorganizowanych z osobami 

niepełnosprawnymi ruchowo oraz 

innymi cechami 

niepełnosprawności.

Śląski 

Teatr 

Lalki i 

Aktora 

„Ateneum

”

Szkoła Podstawowa dla Niesłyszących, 

Katowice,Szkoła Podstawowa z 

oddziałami integracyjnymi nr 37, 

Katowice,Zespół Szkół Specjalnych 

nr12,9,11,7,8,Katowice,Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy(niepełnosprawni),Katowice

,Szkoła Podstawowa z oddziałami 

integracyjnymi) nr 

66,34,51,21,11,67,Katowice,Szkoła 

Podstawowa z oddziałami integracyjnymi 

nr 13, Mysłowice,Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy,Tychy, Zespół 

Szkół Specjalnych nr 2, Lubliniec,Zespół 

Szkół Integracyjnych, 

Chorzów,Regionalna Fundacja Pomocy 

Niewidomym, Chorzów,Zespół Szkół 

Specjalnych nr 2, 

Mikołów,Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Jaworzno,Ośrodek 

Opiekuńczo-Wychowawczy, 

Gliwice,Szkoła Specjalna, Wodzisław 

Śląski,Centrum Edukacji i Rehabilitacji, 

Zabrze,Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjny, Lędziny,Zespół Szkół 

Integracyjnych, Chorzów,Przedszkole 

Integracyjne ne 93,Katowice

Spektakle teatralne,warsztaty teatralne w czasie Akcji 

"Zima w Mieście" i "Lato w mieści" 2011,zajęcia 

plastyczne podczas tych warsztatów,lekcje 

teatralne,zwiedzanie zaplecza scenicznego teatru i 

pracowni plastycznej stworzenie klimatu i zrozumienia aby 

osoba niepełnosprawna mogła cieszyć się bogactwem życia 

oraz uczestnictwem w życiu 

teatralnym.Współorganizowanie koncertów muzycznych 

przez Instytucję Promocji i upowszechniania Muzyki 

"Silesia" w sali Teatru przy ul. św.Jana 10 i Galerii 

Ateneum przy ul. 3 Maja 25,w których bezpłatnie 

uczestniczą również osoby niepełnosprawne.Od grudnia 

2008 r. Teatr dysponuje bezprzewodowymi słuchawkami, 

które umożliwiają osobom niedosłyszącym indywidualny 

odsłuch dźwięku podczas spektakli na Scenie "Ateneum" i 

w Galerii "Ateneum". Urządzenia zostały dofinansowane 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych oraz Miasto Katowice.

52 

spektakle 

w 

siedzibie 

Teatr, z 

których 

skorzysta

ło w 

2011 

roku 

1307 

widzów, 

w tym 46 

osób 

niedosłys

zących.
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4) zwiedzanie wystaw stałych i 

czasowych, udział w wernisażach i 

koncertach, wykładach 

historycznych i prezentacjach 

multimedialnych, warsztatach  

historycznych i plastycznych przez 

osoby niepełnosprawne, które 

odwiedzają muzeum indywidualnie 

i w grupach.

Muzeum 

Historii 

Katowic

Zespół Szkół Specjalnych nr 7 i nr 8, 

Ośrodek Rahabilitacyjno-Wychowawczy 

Katowice Giszowiec, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej Katowice ul.Oswobodzenia, 

PROMYK Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Katowice ul.Ociepki, Szkoła Podstawowa 

nr 51 z Oddziałam Integracyjnymi oraz 

osoby indywidualne 

Zwiedzanie wystaw czasowych i stałych w Muzeum 

Historii Katowic przy ul. Ks. J. Szafranka 9 oraz w Dziale 

Etnologii Miasta w Katowicach Nikiszowcu przy ul. 

Rymarskiej 4

11/240

5) wydarzenia artystyczne i 

działania edukacyjne adresowane do 

widzów niepełnosprawnych tj.: 

wystawy, koncerty, spektakle 

teatralne, benefisy, musicale; 

spotkania z ludźmi kultury: 

pisarzami, reżyserami, muzykami. 

Zajęcia edukacyjne zarówno dla 

dzieci jak i dla dorosłych: warsztaty 

śpiewu, malowania, choreoterapia, 

warsztaty teatralne, cykliczne 

zajęcia plastyczne dla dzieci. W 

planach CKK jest stała współpraca 

ze szkołami podstawowymi i 

średnimi (w tym z klasami 

integracyjnymi) i zapraszanie grup 

młodzieży na oprowadzanie 

kuratorskie po wystawach. W 

miesiącu lipcu i sierpniu bezpłatne 

warsztaty teatralne i scenograficzne 

dla dzieci i młodzieży. Udział w 

organizacji Letniego Ogrodu 

Teatralnego w ramach, którego 

pokazywane są spektakle dla dzieci.

Centrum 

Kultury w 

Katowicac

h.

Mieszkańcy Katowic i okolic Koncerty/ imprezy plenerowe/ festiwale                    

Działalność wystawiennicza w galeriach:                     

Galeria Engram 

Galeria Sektor I                                                  

Ściana przed Galerią Sektor I                                                                                                                

Galeria Pętro Wyżej                                                                                        

Galeria Pusta                                                         

Galeria 5                                                            

Galeria Ściana Sztuki Dziecka                              

Działalność edukacyjna:                          

-Muzyczna Scena Kameralna (warsztaty muzyczne dla 

dzieci i młodzieży, 

 warsztaty plastyczno - muzyczne dla przedszkolaków)           

-warsztaty twórcze dla dzieci Future Artist                   

-akcja zima w mieście - warsztaty twórecze z elementami 

psychologii                                   

-Noc muzeów w CKK i CSP (akcja familijna, interaktywne 

wystawy)                                  

-letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży 

 (warsztaty literackie, twórcze, teatralno-kuglarskie, 

 bębniarsko-performerskie, teatralne)                                                      

-Ośrodek Edukacji Kulturowej (warsztaty, spotkania, 

  wykłady, zajęcia stałe)   

liczba 

uczestnik

ów 

ogółem             

77 520

6) Comiesięczne audycje muzyczne 

z Małą Akademią Jazzu i Małą 

Filharmonią dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej.

Miejski 

Dom 

Kultury 

„Ligota”

Przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazja,szkoły specjalne 

Comiesięczne audycje umuzykalniające organizowane 

m.in. we współpracy z Filharmonią Śląska, dostępne dla 

uczniów pobliskich szkół i przedszkoli, w tym dla uczniów 

szkół specjalnych.

74/5670
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7) Cykliczne spotkania czwartkowe 

i piątkowe kierowane również do 

osób niepełnosprawnych: Wieczór 

ze Sztuką, Pasja czyli sposób na 

życie, Scena Młodych Artystów, 

Wieczór z Melpomeną.  

Społeczność lokalna Cykliczne spotkania z ciekawymi 

osobami,artystami,pasjonatami, autorami książek. 

Koncerty, spektakle w wykonaniu młodych artystów, 

dostepne dla wszystkich chętnych.

41/1840

8) XV edycja Miejskiego Festiwalu 

Piosenki Przedszkolnej pt.: „Wesoły 

Mikrofon” pod     honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta 

Katowice w dniach 11-14 kwietnia 

2011    adresowany również do 

przedszkoli z Oddziałami 

Integracyjnymi dla dzieci    

niepełnosprawnych.  

Dzieci z katowickich przedszkoli Festiwal Piosenki Przedszkolnej skierowany do wszystkich 

przedszkoli z Katowic, również do posiadających oddziały 

integracyjne.

1/1050

9) ogólnopolski konkurs plastyczny  

„Czar tańca” z kategorią dla osób 

niepełnosprawnych wraz z 

otwarciem wystawy połączonej 

wręczeniem nagród i 

poczęstunkiem. 

Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów.

Ogólnopolski konkurs plastyczny, skierowany do dzieci i 

młodzieży  ze wszystkich szkół, także tych o profilu 

specjalnym.

1/1200

10) imprezy kulturalne 

organizowane przez Miejski Dom 

Kultury „Ligota” skierowane 

również do osób 

niepełnosprawnych:

Miejski 

Dom 

Kultury 

"Ligota"

- XVII edycja Święta Kwitnących 

Głogów w Amfiteatrze – Park 

Zadole impreza plenerowa 

odbywająca się w dniach 20 – 21 

maja 2011,  dostępna dla 

wszystkich. 

społeczność lokalna 

Imprezy o zasięgu lokalnym, o różnej formie i profilu, 

dostępne dla wszystkich, także dla osób 

niepełnosprawnych.

21/20015
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- XIV edycja Święta Rodziny 

odbywająca się na posesji MDK 

„Ligota” połączona z Dniem 

Dziecka w dniu 1 czerwca 2011 

dostępna dla  wszystkich. 

- VII edycja Pikniku z Kulturą 

odbywająca się na posesji MDK 

„Ligota” w dniu 17 czerwca 

2011.Piknik dostępny dla 

wszystkich. 

- wesołe wakacje w mieście – 

środowe spotkania „Bajka” w 

plenerze (przedstawienia     

teatralne, zabawy dla dzieci, 

konkursy, dyskotek pod chmurką, 

konkurencje sportowe)     dostępne 

również dla osób, dzieci 

niepełnosprawnych. 

- miesięczne ekspozycje w Galerii 

Pod Łukami.

11) konkurs „Podróż moich 

marzeń” - VII edycja Regionalnego 

Konkursu dla Dzieci 

Niepełnosprawnych skierowana do 

dzieci niepełnosprawne pozostające 

pod opieką ośrodków 

rehabilitacyjno-wychowawczych i 

opiekuńczych. 

Miejski 

Dom 

Kultury 

„Bogucice-

Zawodzie”

Dzieci niepełnosprawne Projekt nie został zrealizowany ze względu na 

wprowadzenie  nowego przedsięwzięcia: konkurs 

plastyczny dla dzieci „Motyl Śląski”

_

12) cykl koncertów kameralnych – 

W MDK przy ul. Marcinkowskiego 

13 są to „Koncerty Rodzinne dla 

Trzech Pokoleń” w MDK przy ul. 

Markiefki 44a cykl koncertów 

„Muzyka bez granic”.

Szerokie spektrum publiczności, w tym 

osoby niepełnosprawne

31.01.2011r.  – „Karnawał w Rio”,24.02.2011 r. - 

"Wieczór celtycki" 28.02.2011r - „Widokówka z 

Broadwayu” 21.03.2011r. – „Wiosenne przebiśniegi” 

18.04.2011r. – Barwny Neapol” 23.05.2011r. – „A w sercu 

ciągle maj…” 17.06.2011 r. - "Piosenka przypomni Ci" 

03.09.2011 r. - "Koncert w ramach XXIV MSFF wraz z 

koncertem Village Colective"24.10.2011r. – „Totus 

Tuus”14.11.2011r. – „Gaude Mater Polonia” 12.12.2011r. 

– „Hej kolędy to czas!”

11/1575
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13) imprezy kulturalne 

organizowane przez Miejski Dom 

Kultury „Bogucice - Zawodzie” 

skierowane również do osób 

niepełnosprawnych:

- „Imaginacje” – cykl wystaw 

artystycznych.

Szerokie spektrum publiczności, w tym 

osoby niepełnosprawne (cykl prezentuje 

również twórczość osób 

niepełnosprawnych zrzeszonych w 

stowarzyszeniach np. "Skarbek”, "Sanis”)

12 / 

12220

- cykliczne projekcje filmowe – 

dwie bliźniacze imprezy w obu 

placówkach MDK „Bogucice – 

Zawodzie”.

Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak umowy 

licencyjnej na wyświetlanie filmów

-„Nakręć się!” I edycja 

Regionalnego Przeglądu Filmów 

Amatorskich.

Z uwagi na brak zgłoszeń - impreza nie odbyła się

01.01.-31.03.2011r. – wystawa malarstwa na szkle Aldony 

Adamskiej-Dziuby „Czarodziejski ogród”, 17.02.2011 - 

17.03.2011- "Śladami Magika z Bogucic" (wernisaż 

7.02.2011 r.) 24.02.2011 r. - wystawa poplenerowa 

"Jurgów" 2010" Stowarzyszenia "Na pograniczu" (wernisaż 

24.02.2011 r.), 02.06.-31.08.2011r. – wystawa rękodzieła 

mieszkańców dzielnic Zawodzie i Bogucice „Swoje 

chwalicie-sąsiada nie znacie. Poznaj swego sąsiada i jego 

pasje” (02.06. - wernisaż wystawy) 24.03.2011 - 

24.04.2011 r. "14 najważniejszych spraw w życiu" wystawa 

poświęcona postaci Jerzego Kukuczki   17.05.2011 .r - 

28.06.2011 r. - Grafiki Franciszka Kurzei (wernisaż 

17.05.2011 r.) 29.09.-25.10.2011r. - wystawa malarstwa 

Anny Wieczerniak „Akwarele” (29.09. - wernisaż 

wystawy), 4.10.2011 r. - 6.11.2011 r. - Wystawa prac 

Felicji Habdas (wernisaż - 4.10.2011 r.), 27.10.-

30.11.2011r. – wystawa malarstwa Teresy Pawłowskiej 

„Mandale” (27.10.. - wernisaż wystawy), 10.11. 2011 r. - 

13.12.2011 r. - Wystawa rysunków Sebastiana Monia 

(wernisaż 10.11.2011 r., 24.11.-16.12.2011r. – wystawa 

grafik i malarstwa Adama Waltera Meisnerowicza 

„Jałowiec i magnolia” (24.11. - wernisaż wystawy) 05.12.-

31.12.2011r. – wystawa prac Daniela Torby i Aleksandry 

Dedak współorganizowana ze Stowarzyszeniem  Pomocy 

Niepełnosprawnym „Skarbek” (05.12. - wernisaż wystawy)
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- cykle spektakli teatralnych 

zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

3.04.2011 r. - spektakl "Wakacjuszka" w wykonaniu Emilii 

Krakowskiej, 11.05.2011 r - Przegląd Teatrzyków 

Przedszkolnych                           21.05.2011 r. - 

Przedstawienie "Edison"  1.06.2011 r. - Przedstawienie dla 

dzieci "TVP LAS" w wykonaniu Teatru 

"Żelazny"12.10.2011 r. - przedstawienie dla dzieci "O 

piecyku i Kurzyku"    05.12.2011r. – spektakl teatralny dla 

dzieci „W poszukiwaniu świętego Mikołaja” 6.12.0211 r. - 

MIkołajkowy spektakl dla dzieci "Zimowa Podróż"

cykle spotkań z ciekawymi ludźmi – 

„Zawodziański Klub Dyskusyjny” 

oraz "Cafe Bogucice" są to cykle 

spotkań edukacyjno artystycznych.

Szerokie spektrum publiczności, w tym 

osoby niepełnosprawne 

17.02.2011 r. - Spotkanie z artysta HIP HOP - Rahimem 

"Wspomnienia o Magiku" 24.02.2011r. – spotkanie z 

wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, 

przewodniczącym Ruchu Autonomii Śląska Jerzym 

Gorzelikiem „Autonomia=samorządność?”   17.03.2011r. – 

spotkanie z aktorem teatralnym i filmowym Piotrem 

Cyrwusem „Życie to nie jest ciasto”, 24.03.2011 .r - 

Spotkanie z PAnia Cecylią Kukuczka "Jerzy Kukuczka", 

28.04.2011r. – spotkanie z podróżnikiem Piotrem Mitko 

„Islandia jest jak kobieta”, 11.05.2011 r. - Spotkanie 

"Plebiscyt i III Powstanie Śląskie" z udziałem Prof. 

Zygmunta Woźniczki i Wacława Długoborskiego                            

27.09.2011 r. - "Polska Unitar na czy federalna", 8.11.201 

r. - Rada dzielnicy Bogucice TAK czy NIE" debata 

społeczna

7/508

- „Barwy Ziemi” – nowy cykl 

imprez edukacyjno-artystycznych 

prezentujących w przekroju różne 

zakątki Ziemi – prezentacja 

multimedialna, koncert muzyki 

typowej dla danego zakątka świata, 

degustacja potraw, wystawa 

fotograficzna itp.

Szerokie spektrum publiczności, w tym 

osoby niepełnosprawne 

20.10.2011 r. - cykl "Barwy Ziemi" rozpoczęło spotkanie 

dotyczące kultury francuskiej - program spotkania 

obejmował otwarcie wystawy połączone z prelekcją, , 

koncert piosenki francuskie oraz drobny poczęstunek 

kuchni francuskiej
1/50
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14) imprezy plastyczne.

- „Powitanie wiosny” (marzec), 

- „Zarzeczańskie obrazki” (maj),

- „Święto latawca” (październik),

W imprezach uczestniczy m.in. 

grupa ok. 10 dzieci 

niepełnosprawnych.

15) zajęcia plastyczne. W 

cotygodniowych zajęciach 

uczestniczy m.in. ok. 12 dzieci 

niepełnosprawnych.

Mieszkańcy dzielnicy Zarzecze Zajęcia plastyczne, rysunki, malarstwo

40/łączni

e: 40 

16) imprezy integracyjne - 

„Czytanie bajek” (maj, październik, 

grudzień). W imprezach uczestniczy 

m.in. grupa ok. 10 dzieci 

niepełnosprawnych.

Mieszkańcy dzielnicy Zarzecze Czytanie bajek śląskich przez instruktorów zajęć 

regionalnych

3/łącznie

: 20 

17) koncerty umuzykalniające - 10 

koncertów rocznie dla SP 21. W 

koncertach organizowanych we 

współpracy ze IPiUM „Silesia”, 

uczestniczy  m.in. grupa ok. 30 

dzieci z oddziałów integracyjnych.

Uczniowie SP 21 w Podlesiu Koncerty umuzykalniające we współpracy z IPiUM 

"Silesia"

20/łączni

e: 900 

18)  zajęcia tematyczne dla uczniów 

szkół specjalnych - przeglądy 

twórczości religijnej, teatralnej, 

plastycznej, tanecznej, zabawy 

okolicznościowe, Dzień Mamy, 

Dzień Dziecka, Mikołaj, Lato w 

Mieście, Zima w Mieście.

Miejski 

Dom 

Kultury 

„Szopienic

e - 

Giszowiec

”

dzieci i opiekunowie 1/ Bal karnawałowy dla dzieci - współorganizacja z 

Fundacją "Iskierka"                                                                                                      

2/ Zabawa dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego 

im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej                                                           

3/ "Jasełka" podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edykacyjno-Wychowawczego 

im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej                                                           

4/ Bal karnawałowy Polskiego Stowarzyszenia Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym                                                  

5/ Koncert charytatywny Śląskiego Stowarzyszenia "Ad 

Vitam Dignam"                     

6/ "Miejska dżungla" - spektakl dla gimnazjalistów w 

wykonaniu wychowanków Stowarzyszenia Kabaret 

Absurdalny                    

7/ "Teatr Cieni" - spektakl w wykonaniu podopiecznych 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego          

1/200                    

1/150    

1/250         

1/150          

1/200            

1/200           

1/200

Miejski 

Dom 

Kultury 

„Południe

”

Mieszkańcy dzielnicy Zarzecze Konkursy plastyczne i plenery dla dzieci i młodzieży z 

nagrodami i poczęstunkami

3/łącznie

: 260 
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19) dzień godności osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 

(impreza plenerowa o charakterze 

pikniku, przegląd twórczości, 

kiermasz wyrobów plastycznych, 

wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, 

pokazy dogoterapii i hipoterapii).

dzieci i opiekunowie Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie - przegląd twórczości osób 

niepełnosprawnych WTZ "Promyk"

1/400

20) wystawy twórczości osób 

niepełnosprawnych (szczególnie 

WTZ).

dzieci i opiekunowie Kiermasz oraz wystawa prac podopiecznych Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. M. 

Trzcińskiej-Fajfrowskiej

1/350

21) udział niepełnosprawnych w 

imprezach organizowanych przez 

MDK „Szopienice – Giszowiec”- 

koncerty, spektakle teatralne, 

koncerty umuzykalniające, imprezy 

plenerowe.

dzieci 1/ Koncerty umuzykalniające   

2/ Spektakle

3/ Koncerty plenerowe

30/900   

7/210 

7/210

22) udział dzieci i młodzieży w 

konkursach i przeglądach 

organizowanych przez MDK, m.in.:

- Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Jasełkowych,

- Konfrontacja Teatrów Tańca, 

Ruchu i Pantomimy,

- Konkurs Plastyczny im. Pawła 

Wróbla,

- Festiwal Teatrów i Kabaretów 

Szkolnych,

- Konkurs  kolęd dla 

przedszkolaków.

23) współorganizacja  imprez o 

charakterze przeglądów, m.in.: 

- Miejski Festiwal Twórczości 

Plastycznej i Teatralnej "Twórczość 

bez barier”.

dzieci

dzieci Brak zespołów z ośrodków opiekuńczo-wychowaczych                                              

1/Dzielnicowy Konkurs Dziecięcych Zespołów 

Jasełkowych - współorganizacja z Zespołem Szkół 

Specjalnych nr 7 

2/ Konkurs Plastyczny im. Pawła Wróbla

1/200         

1/8

1/Konkurs Tańca Współczesnego - współorganizacja z 

Zespołem Szkół Specjalnych nr 10 

2/ "Twórczość bez barier"      

1/200                                                                                                                                  

1/300
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24) kontynuacja działalności 

klubów seniora, które oferują swoim 

członkom wzajemną pomoc, 

organizują spotkania, zajęcia 

rekreacyjne (gimnastyka dla osób 

starszych, kurs samoobrony), 

wyjazdy na wycieczki, pikniki, 

spotkania z terapeutami, zabawy itp.

seniorzy, emeryci, inwalidzi 1/ Pożegnanie lata w Klubie seniora                  2/Andrzejki 

w Klubu w Klubie Seniora            3/Działalność klubów 

seniora

1/80     

1/120     

6/180

25) witryna artystyczna – 

prezentacja twórczości plastycznej 

osób niepełnosprawnych – 

spotkanie z Ireną Koniew – 

niepełnosprawną artystką z Zabrza - 

Filia nr 32. 

Miejska 

Bibloteka 

Publiczna

- Spotkanie z I. Koniew nie odbyło się z przyczyn 

organizacyjnych.  Czytelnicy mogli natomiast obejrzeć 

wystawę prac plastycznych Janiny Kowalskiej z 

Stowarzyszenia „Przystań” do 17 stycznia 2011 r. w F. 25 

pt. Wokół świa t oraz w F. nr 32 Klinikę lalek i innych 

istot Barbary Bełdowicz (4.04-4.05.2011)

-

26) człowiek bez barier – spotkanie 

dla bibliotekarzy z Bartłomiejem 

Skrzyńskim - Rzecznikiem Miasta 

Wrocławia ds. Osób 

Niepełnosprawnych - Filia nr 16.

Dzieci z Przedszkola nr 25, Szkoły 

Podstawowej nr 59, nauczyciele, 

podopieczni Domu Pomocy Społecznej 

"Przystań" oraz wszyscy zainteresowani

Spotkanie z B. Skrzyńskim nie odbyło się z przyczyn 

organizacyjnych. W zamian czytelnicy mogli spotkać się z 

Haliną Kuropatnicką - Salamon-niewidomą poetką, 

pisarką i esperantystką (10.05.2011 r.-F.1 oraz F.25)

3/62 

osoby

27) impreza integracyjna 

przeprowadzona w Niepublicznym 

Zakładzie Opiekuńczo - 

Pielęgnacyjnym „Karolinka” z 

okazji Światowego Dnia Chorego - 

Filia nr 12.

Podopieczni Niepublicznego Zakładu 

Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego "Karolinka" 

oraz dzieci

Piosenki które leczą duszę - impreza integracyjna 

przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo 

– Pielęgnacyjnym „Karolinka” (10.02.2011, F.12)

1/30 

osób

28) serduszko puka – impreza z 

okazji Walentynek przeznaczona dla 

młodzieży z warsztatów terapii 

zajęciowej i ze szkół specjalnych - 

Filia nr 32.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 

oraz Szkoły Podstawowej nr 11 z 

Oddziałami Integracyjnymi

Serduszko puka - Czy to jest przyjaźń? czy to jest 

kochanie? - integracyjna impreza walentynkowa 

(16.02.2011-F.32)

1/36 

osób

29) witryna poetycka – prezentacja 

twórczości poetyckiej i plastycznej 

osób niepełnosprawnych z okazji 

Światowego Dnia Inwalidy – 15 

marca 2011 r. – spotkanie z Piotrem 

Dudkiem – poetą-malarzem - Filia 

nr 30.

Czytelnicy Biblioteki, osoby 

niepełnosprawne, wszyscy zainteresowani

Wieża Babel i inne... - spotkanie autorskie z Piotrem 

Dudkiem, poetą, prozaikiem, autorem sztuk teatralnych 

(12.04.2011, F.1, Oddział Książki Mówionej)

1/15 

osób
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30) śmiechoterapia – „Nuta 

uśmiechu” - impreza integracyjna w 

formie konkursu piosenki karaoke z 

udziałem młodzieży z warsztatów 

terapii zajęciowej oraz ze szkół 

specjalnych -Filia nr 32.

Uczniowie Gimnazjum nr 22 oraz Szkoły 

Specjalnej nr 11

Śmiechoterapia - ogólnomiejska impreza integracyjna

(5.04.2011, F.32) 

1/47 

osób

31) impreza integracyjna dla dzieci 

z okazji Międzynarodowego Dnia 

Książki dla Dzieci (2 kwietnia 

2011 r.) - Filie MBP.

Dzieci przedszkolne Kto mieszka w bajeczce? - konkursy literackie i plastyczne 

(1.04.2011 r., F.38)

Książki i książeczki do poduszeczki  - prezentacja różnych 

form baśni i bajeczek, głośne czytanie bajek oraz zajęcia 

literacko-plastyczne dla przedszkolaków w Przedszkolu nr 

41 z Oddziałami Integracyjnymi (6.04.2011 r., F.27) 

1/7 osób

1/18 

osób

RAZEM

: 2/25 32) spotkania w ramach akcji 

Tydzień Bibliotek  - działania 

zgodne z programem ogłoszonym 

przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich – szczegóły w późniejszym 

terminie - Filie MBP.

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna

Podopieczni Domu Samopomocy dla 

Niepełnosprawnych, uczniowie szkół 

specjalnych, mali pacjenci GCZDiM, 

seniorzy

O ślimaku, który wygrał zakład –impreza literacko-

plastyczna (9.05.2011, F.3); 

Opac: drzwi do Biblioteki –zajęcia komputerowe dla 

seniorów (9,10,11,13.05.2011, F.7);

Roześmiana Biblioteka -spotkanie słowno–muzyczne dla 

uczniów (9.05.2011, F.33)  

Baju, baju w baśniowym kraju –baśniowy quiz, zabawy 

parateatralne (9.05.2011, F.38); 

Mole książkowe na start –konkurs pięknego czytania, 

zajęcia plastyczne (10.05.2011, F.38); 

Biblioteka–miejscem pracy i rozrywki –senior w bibliotece 

(11.05.2011, F.16); 

Od lat 5. do 105.  – impreza integracyjna (11.05.2011, 

F.25);

Biblioteka zawsze na mnie czeka –czytanie jak fruwanie 

(11.05.2011, F.27); 

Lekturowe drzewko –zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe 

(11.05.2011, F.38); 

Seniorze, Biblioteka na Twej drodze –warsztaty 

komputerowe dla dorosłych (12.05.2011, F.10); 

Biblioteka – miejscem dla każdego –niepełnosprawni w 

bibliotece (12.05.2011, F.16); 

W zaczarowanej krainie książek –zajęcia dla dzieci 

(12.05.2011, F.17); 

Szczypiorkowe wierszyki szczypiące języki –

zabawa literacka (12.05.2011, F.38) 

RAZEM

:

16/185 

osób
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33) tydzień głośnego czytania - 

imprezy w ramach ogólnopolskiej 

akcji we współpracy z Fundacją 

Cała Polska Czyta Dzieciom – 

głośne czytanie dzieciom w 

bibliotece, szpitalach i ośrodkach 

specjalnych, zabawy i konkursy, 

Filie MBP.

Niepełnosprawne dzieci, seniorzy O ślimaku, który wygrał zakład–impreza literacko-

plastyczna (9.05.2011, F.3); 

Opac: drzwi do Biblioteki–zajęcia komputerowe dla 

seniorów (9,10,11,13.05.2011, F.7);

Roześmiana Biblioteka-spotkanie słowno–muzyczne dla 

uczniów (9.05.2011, F.33)  

Baju, baju w baśniowym kraju–baśniowy quiz, zabawy 

parateatralne (9.05.2011, F.38); 

Mole książkowe na start–konkurs pięknego czytania, 

zajęcia plastyczne (10.05.2011, F.38); 

Biblioteka–miejscem pracy i rozrywki–senior w bibliotece 

(11.05.2011, F.16); 

Od lat 5. do 105. – impreza integracyjna (11.05.2011, 

F.25);

Biblioteka zawsze na mnie czeka–czytanie jak fruwanie 

(11.05.2011, F.27); 

Lekturowe drzewko–zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe 

(11.05.2011, F.38); 

Seniorze, Biblioteka na Twej drodze–warsztaty 

komputerowe dla dorosłych (12.05.2011, F.10); 

Biblioteka – miejscem dla każdego–niepełnosprawni w 

bibliotece (12.05.2011, F.16); 

W zaczarowanej krainie książek–zajęcia dla dzieci 

(12.05.2011, F.17); 

Szczypiorkowe wierszyki szczypiące języki–

zabawa literacka (12.05.2011, F.38) 

RAZEM

: 9/239 

osób

34)  "Mikołajek poszukuje wiosny" - 

impreza integracyjna dla dzieci 

niepełnosprawnych

Miejski 

Dom 

Kultury 

"Koszutka

Przedszkole Nr 47, 50, 67z Oddziałami 

Integracyjnymi

Impreza integracyjna 1 

impreza 

61 dzieci

 IV Festiwal Bajek - projekcje 

bajek, warsztaty interdyscyplinarne 

dla dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami 

Integracyjnymi, Przedszkole Nr 47 w 

Katowicach

Projekcja bajki dla dzieci szkolnych pt. "Porwanie 

Baltazara Gąbki", warsztaty interdyscyplinarne pt. 

"Ekspedycja z kucharzem Bartolinim i Smokiem 

Wawelskim", warsztaty interdyscyplinarne pt. "Wędrówki z 

Reksiem - Bohaterem"

3 

imprezy  

52 dzieci

Plener malarski pt. "Woda w 

przyrodzie"

Przedszkole Nr 67 w Katowicach Obrazy malowane farbą plakatową i pastelami 1 

impreza 

14 dzieci
 IV Dzień Europejski - impreza 

integracyjna 

Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami 

Integracyjnymi, Przedszkole Nr 47 i 67 w 

Katowicach

impreza integracyjna 1 

impreza 

58 dzieci
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 II Europejski Dzień Sąsiada - 

warsztaty interdyscyplinarne 

połączone z koncertem

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, 

Niepełnosprawnych i Oczekujących 

Wsparcia "OPOKA" 

"Łączymy pokolenia w Karinie Koloru Niebieskiego" - 

warsztaty interdyscyplinarne i koncert uczniów  Studium 

Muzycznego  MDK

1 

impreza 

42 osoby

 Dzień Dziecka - program estradowy 

w wykonaniu zespołu zawodowego, 

konkursy, zabawy

Zespół Szkolno - Przedszkolny dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabosłyszących w 

Katowicach

"Morskie opowieści Kapitana Guliwera" - spektakl 

teatralny,  konkursy i zabawy dla dzieci

1 

impreza 

16 dzieci

Plener malarski pt. "Kiedy pada 

deszcz"

Stowarzyszenie Wspierania Działań 

Twórczych "UNIKAT"

Obrazy malowane farbą plakatową i pastelami 1 

impreza 

12 osób

 Mikołaj - program estradowy w 

wykonaniu zespołu zawodowego, 

konkursy, zabawy

Zespół Szkolno - Przedszkolny dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabosłyszących w 

Katowicach

"Hallo, halo Mikołaju" - program estradowy w wyk. 

Agencji artystycznej Moc Art. z Olkusza

1 

impreza 

16 dzieci

*34) uśmiech za serce - udział w 

Festynie Integracyjnym 

organizowanym przez Polski 

Czerwony Krzyż (konkursy 

literackie, quizy, kiermasz książki) 

w Parku im. T. Kościuszki.

-

Impreza nie odbyła się. PCK nie zorganizował festynu.

-

35) lato z książką – zakończenie 

akcji: plenerowa impreza 

integracyjna (zagadki literackie, gry 

i zabawy ruchowe, konkursy, 

występy aktorów) z udziałem dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

dzieci spędzających wakacje w 

mieście w Górnośląskim Parku 

Etnograficznym.

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna

Dzieci, głównie czytelnicy Biblioteki, 

wszyscy zainteresowani

Eko-bohaterze zagrożone gatunki czekają na Ciebie! 

Integracyjna zabawa ogólnomiejska w Skansenie na 

zakończenie akcji "Lato z książką 2011" (22.08.2011)

1/ok. 350 

osób
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36) impreza integracyjna w ramach 

obchodów Międzynarodowego Dnia 

Niesłyszących i Słabo Słyszących z 

udziałem Młodzieży z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących 

oraz dzieci ze szkół podstawowych - 

Filia nr 11.

Dzieci niesłyszące i słabo słyszące Kolorowa przygoda – impreza integracyjna z okazji 

Międzynarodowego Dnia Głuchego i Dnia Głośnego 

Czytania (26.09.2011, Filia nr 11)

1/9 osób

37) spotkanie oraz wystawa prac 

Teresy Kaźmierczak  z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób 

Starszych - Filia nr 32. 

Seniorzy Spotkanie  nie odbyło się z przyczyn organizacyjnych. 

Natomiast z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Starszych odbyły się spotkania: Jesień życia czy druga 

młodość?  - impreza integracyjna przeprowadzana w 

Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym „ 

Karolinka” (20.10.2011,F.12) oraz Jesienny kamerlik 

babuni  – impreza integracyjna dla seniorów 

Stowarzyszenia OPOKA

(6.10.2011 r., F.25) 

1/38 

osób

1/16 

osób

RAZEM38) Rok Miłosza – konkurs 

plastyczny inspirowany utworami 

Czesława Miłosza przeznaczony dla 

twórców niepełnosprawnych. 

Wystawa najlepszych prac w Filii nr 

14 – członkiem jury będzie Michał 

Justycki.

Dzieci niepełnosprawne Konkurs nie odbył się z przyczyn organizacyjnych. W 

zamian odbyły się spotkania  Święto pieczonego 

ziemniaka  - zajęcia plastyczne dla dzieci połączone z 

zabawą (13.10.2011, F.3)

1/15 

osób

39) Urodziny Kubusia Puchatka - 

impreza integracyjna: czytanie 

fragmentów książek, konkursowe 

wykonanie mruczanek, Kubusiowe 

zgadywanki - Filie MBP.

Niepełnosprawne dzieci 85. urodziny Kubusia Puchatka- głośne czytanie książki 

B. Talkingtona Urodziny Puchatka; gry i zabawy z dziećmi 

(4.10.2011 r., F.3)

Niech nam Kubuś żyje!  - impreza integracyjna wyjazdowa 

dla dzieci specjalnej troski do Ośrodka Rehabilitacyjno-

Wychowawczego im. M. Fajfrowskiej w Katowicach-

Giszowcu (14.10.2011-F.19); 

Urodzinowe przyjęcie Kubusia Puchatka  - gry i zabawy 

dla niepełnosprawnych (17,19,20,21.10.2011, F.21) 

1/10 

osób

1/36 

osób

5/29 

osób         

RAZEM
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40) imprezy z okazji Światowego 

Dnia Pluszowego Misia – Filie 

MBP.

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna, 

pacjenci GCZDiM 

Miś - przyjaciel wszystkich dzieci  - głośne czytanie książki 

N. Moost’a Urodziny Miłka . Zajęcia integracyjne dla 

uczniów ZSS nr 11 połączone z plastyką i zabawą 

(4.11.2011, F.3) 

Nie obejdzie się bez  misia  - impreza integracyjna 

przeprowadzona w SORO (15.11.2011,F.25);

Miś pluszowy - popatrzcie sami – siedzi na mojej półce z 

książkami  - spotkanie słowno- muzyczne dla uczniów 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (22.11.2011,F.33); 

Miś jest mały i puchaty, miś jest fajny i kudłaty  - zajęcia 

edukacyjno -literackie dla przedszkolaków z Przedszkola nr 

41 z Oddziałami Integracyjnymi (23.11.2011, F.27); 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  – gry i 

zabawy literackie (25.11.2011, F.38); 

Światowy Dzień Pluszowego Misia  - zajęcia literacko 

plastyczne dla uczniów Szkoły Specjalnej 

(25.11.2011,F.5Mł.)

RAZEM

: 6/149 

osób

41) spotkanie gwiazdkowe dla 

podopiecznych DDPS w 

Katowicach - Filia nr 14.

Dzieci z Przedszkola nr 57, 

pensjonariusze DDPS

Spotkanie gwiazdkowe dla podopiecznych DDPS w 

Katowicach (13.12.2011, F. 14)

1/30 

osób

42) Wolontariat w Bibliotece – cykl 

spotkań z wolontariuszami 

i przedstawicielami organizacji 

pożytku publicznego działających 

w Katowicach. 

Podopieczni Warsztatu Terapii 

Zajęciowej Promyk

Przysposobienie osób niepełnosprawnych do podjęcia 

pracy zawodowej.

3 osoby

43) inne imprezy przeprowadzane 

cyklicznie i przez cały rok w filiach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Katowicach na terenie całego 

miasta:

- cykliczne spotkania dla dzieci ze 

Szkoły Specjalnej  (1 x w miesiącu),

Imprezy integracyjne z udziałem 

podopiecznych DDPS  (1 x w 

miesiącu),

RAZEM: 

196/2043 

osoby

Dla osób niepełnosprawnych oraz starszych poszczególne 

Filie MBP w Katowicach organizują cyklicznie różne 

zajęcia literackie, plastyczne, parateatralne oraz  

biblioterapeutyczne. 

Dzieci z przedszkoli z oddziałami 

integracyjnymi, uczniowie szkół 

specjalnych, dzieci z Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Oświatowego Dziennego 

Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych, 

pacjenci GCZDiM, podopieczni DDPS, 

Domu Środowiskowego dla 

Niepełnosprawnych, osoby starsze i 

niepełnosprawne
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Imprezy integracyjne z udziałem 

podopiecznych Domu 

Środowiskowego 

dla Niepełnosprawnych (1 x w 

miesiącu) Filia nr 3.

- „Czytanie jak fruwanie” – głośne 

czytanie bajek oraz zabawy 

plastyczne dla dzieci z Przedszkola 

z Oddziałem Integracyjnym (1 x w 

miesiącu) - Filia nr 5.

- „Czytanie jak fruwanie” – zajęcia 

dla dzieci z Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Oświatowego 

Dziennego Pobytu dla Dzieci 

Niepełnosprawnych (1 x w 

miesiącu) - Filia nr 10.

- spotkania dla dzieci z Zespołu 

Szkół dla Osób Niesłyszących i 

Słabo Słyszących (1 x w miesiącu) - 

Filia nr 11.

- cykl zajęć szkoleniowych dot. 

posługiwania się komputerową bazą 

danych i katalogiem OPAC dla osób 

starszych i niepełnosprawnych (1 x 

w miesiącu) - Filia nr 14.

- „Chcę wiedzieć więcej o...” - 

zajęcia dla dzieci 

niepełnosprawnych z Przedszkola 

z Oddziałami Integracyjnymi (1 x w 

miesiącu) - Filia nr 17.

- zajęcia dla pacjentów GCZDiM – 

na oddziałach szpitalnych (każdy 

wtorek: Bajka z ciastkiem; w każdy 

czwartek: zabawy literacko-

plastyczne) - Filia nr 18, 38.

Id: 0E2A3C15-1FB1-4ECD-8347-55C557A7C370. Podpisany Strona 58
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



57 
 

 

_spotkania literacko-edukacyjne dla 

dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół 

Specjalnych (2 x na kwartał). 

Imprezy dla dzieci z Samodzielnego 

Ośrodka Rehabilitacyjno-

Oświatowego dla Dzieci 

Niepełnosprawnych (2 x kwartał) - 

Filia nr 25.

- zajęcia dla uczniów 

niedosłyszących ze szkoły 

podstawowej (1 x w miesiącu) - 

Filia  nr 30.

- Razem raźniej - zajęcia dla dzieci 

z klas integracyjnych (1 x w 

miesiącu) - Filia nr 32.

44) zakup zbiorów dla czytelników 

Oddziału Książki Mówionej oraz 

naprawa zbiorów Filii nr 1 przy ul. 

Ligonia 5/7.

Dorośli oraz dzieci; głównie osoby 

niewidome, słabowidzące i dyslektyczne

W 2011 r. zakupiono:

-książka mówiona nagrana w formacie CF (CZYTAKA) 

- kupiono 303 zestawy (tytuły) o wartości 4.215,35 zł-

średnia cena jednego zestawu-13,91 zł. Z darów otrzymano 

15 zestawów na kwotę 184,50 zł.

-książka mówiona nagrana na CD (AUDIOBOOKI)-

kupiono 979 zestawów (tytułów) na kwotę 19.391,44 zł; 

średnia cena jednego zestawu 19,80 zł. Z darów pozyskano 

8 zestawów o wartości 111,26 zł. Wśród zakupionych 

audiobooków znalazło się 15 tytułów obcojęzycznych na 

kwotę 749,44 zł. Audiobooki, oprócz Oddziału Książki 

Mówionej, kupowane były także dla 5 filii  uniwersalnych 

(nr 9,11,13,25,32) oraz F.35-obcojęzycznej.

Biblioteka nie naprawia zbiorów Filii.

L. wyp. 

w 

OKM:CF-

5199;AU

DIOBO

OKI-

2112;Bra

ille-240; 

AUDIOB

OOKI 

F.1-

2767. 

RAZEM: 

11 175

Wydział 

Kultury 

Urzędu 

Miasta 

Katowice

Stowarzyszenie Aktywne Życie Koncert rockowy dla młodzieży niepełnosprawnej           w 

ramach akcji miejska dżungla (impreza plenerowa)

1/40                 

(dzieci 

niepełnos

prawne 

zgłoszon

e do 

zawodów 

sportowy

ch) 

Muzeum Śląskie "Sztuka na wyciągniecie ręki" - wystawa prac plastycznych 

osób niepełnosprawnych niedowidzących i słabowidzących

1/2500 

(liczba 

osób 

zwiedzaj

ących)

45) Wydział Kultury Urzędu Miasta 

Katowice w ramach zadań własnych 

dofinansowuje imprezy kulturalne 

organizowane przez stowarzyszenia 

działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych.
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Stowarzyszenie Forma T Warsztaty plastyczne dla dzieci (w tym dzieci 

niepełnosprawnych) na placu integracyjnym os. tysiąclecia 

dla dzieci od 3-6 roku życia
2/bd

Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych "Akcent" 

Piknik integracyjny
1/200                 

(w tym 

30 osób 

niepełnos

pra - 

wnych)

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Zakup nagród dla dzieci niepełnosprawnychna Miejski 

Festiwal Dziecięcych Form Teatralnych "Twórczość bez 

barier"
1/300

Zespół Szkół Specjalnych nr 10 VIII Rejonowy Konkurs Tańca Współczesnego Szkół 

Specjalnych 1\22

Fundacja Pomocy "Nowy Świat" Skarby Śląskiej Kultury czyli czy teatr, muzyka są ważne w 

programie zajęć zapoznanie dzieci niepełnosprawnych z 

oferta kulturalną katowickich instytucji kultury, warsztaty i 

zajęcia z edukacji kulturalnej przygotowane dla 

niepełnosprawnych dzieci

35/666

Fundaja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława 

Kostki

"Integracyjne Potyczki Kulturowe" zajęcia integracyjne 

wokalne i teatralne dla dzieci niepełnosprawnych 

zakończone występem przed publicznością oraz warsztaty 

artystyczne m.in.: z ceramiki i  tworzenia witraży 6/634

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji 

ARTERIA

Galeria ciekawych miejsc - czyli przewodnik po 

Katowicach - impreza integracyjna dla młodzieży i osób 

niepełnosprawnych intelektualnie

20/18 

(osoby 

niepełnos

prawne)

Miejskie instytucje Kultury w Katowicach zrealizowały swoje przedsięwzięcia w ramach Projektu 9 – 

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce z własnych środków budżetowych. 

Wydział Kultury w ramach Otwartego Konkursu Ofert i dofinansowania projektów w zakresie kultury, dofinansował imprezy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych organizowane przez podmioty 

zewnętrzne. 
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Realizato

r

Wykonaw

cy działań

Plan na 

dzień 

przyjęcia 

Uchwały 

Rady 

Miasta 

Katowice 

VII/95/11

Wykonani

e

Plan wg 

Uchwały 

Rady 

Miasta nr 

VII/93/11

Plan na po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonani

e

132 13 250,00 9 000,00

Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 

korzystające z pomocy:  -Stowarzyszenia 

„SANIS“

Sanis: Projekt Tursportlight – Wycieczka do 

Międzybrodzia Żywieckiego 30-31.05.2011r.

18 2 000,00

Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 

korzystające z pomocy Stowarzyszenia 

„Aktywne Życie”

Organizacja imprezy „Miejska dżungla” - Mecz Rugby na 

wózkach inwalidzkich w dniu 12.05.2011r.
40 4 500,00

Niepełnosprawne dzieci, które zgłosiły 

swój udział w imprezie organizowanej 

przez Zespół Szkół Zawodowych im. R. 

Mielczarksiego w Katowicach

I Katowicka Spartakiada Specjalna – Zawody dzieci 

niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo w dniu 

25.05.2011r.

61 500,00

Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 

korzystające z pomocy Fundacji „Spina”

„Aktywna Spina” - Wycieczka i spływ kajakiem dla dzieci 

z przepukliną oponowo-rdzeniową w dniu 10.09.2011r.
13 2 000,00

46) dofinansowywanie szkolenia 

dzieci i młodzieży w dziedzinie 

sportu, turystyki i rekreacji oraz 

współfinansowanie organizacji 

imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydział 

Sportu i 

Turystyki 

Urzędu 

Miasta 

Katowice

Zadanie

Adresaci działań Działania szczegółowe

Liczba 

imprez/ 

Liczba 

osób 

korzystaj

ących

Środki z budżetu 

Miasta Katowice
Środki PFRON

Wydział  Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice                        
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290 30 533,00 20 923,00 20 922,84

40 1 200,00

22 3 685,84

30 400,00

50 600,00

40 280,00

20 2 400,00

39 8 800,00

15 1 458,00

16 1 380,00

18 719,00

4)     Impreza kulturalno-rekreacyjna pt.: „ Wojewódzki piknik 1-szo Majowy” Stowarzyszenie Polski 

Związek Głuchych o/śląski w Katowicach

5)     Impreza kulturalno-rekreacyjna pt.: „Międzynarodowy Dzień Głuchego” Stowarzyszenie Polski 

Związek Głuchych o/śląski w Katowicach 

6)     Impreza turystyczna pt.: „VII Integracyjny Letni Rajd turystyczny osób niesłyszących koła PTTK 

nr 38 „Cisza” Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych o/śląski w Katowicach 

7)     Impreza sportowo-turystyczno-rekreacyjna – XVII Rajd Karolinka 2011  Stowarzyszenie 

Automobil Klub Śląski z Katowic

8)     Impreza turystyczno-rekreacyjna pt.: „3-dniowa wycieczka osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów do Ośrodka w Kaletach Drutarni” Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski 

Oddział Regionalny w Katowicach, Oddział Miejski Katowice

9)  Impreza: rekreacyjny wekend - Jezioro Międzybrodzkie"  Stowarzyszenie Aktywnych 

Niepełnosprawnych i Seniorów SANiS w Katowicach 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społeczne

j w 

Katowica

ch oraz 

inne 

podmioty

MOPS

1)     Impreza sportowo-rekreacyjna pt.: „VI Regionalny Mityng z Kolarstwa w ramach Olimpiad 

Specjalnych Polska -Śląskie”  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o Zasięgu Ogólnokrajowym 

Olimpiady Specjalne Polska-Oddział Regionalny Olimpiady Specjale Polska - Śląskie 

2)     Impreza turystyczno-rekreacyjna pt.:”2-dniowa wycieczka osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w Góry Stołowe i okolice celem realizacji zadania pt."Góry płaskie jak stół jedna z 

największych atrakcji Europy Środkowej"   oraz rehabilitacja poprzez praktyczne zajęcia obejmująca 

blok turystyczno-krajoznawczy i rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z Katowic”  Śląskie 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym SZANSA

3) Spotkanie opłatkowe "Wigilijka 2011" Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych o/Słąski w 

Katowicach

10)  Impreza: "Turystyka bez barier" - wycieczka do Wisły                                                                

Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów SANiS w Katowicach 
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Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 

korzystające z pomocy Stowarzyszenia 

„Hipoterapia, Hipika i Środowisko”

Dotacja dla Stowarzyszenia „Hipoterapia, Hipika i 

Środowisko”

5 osób 4 000,00

Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 

korzystające z pomocy: Oddziału 

Regionalnego Olimpiady Specjalne 

Polska – Śląskie

Dotacja dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne 

Polska – Śląskie
31 osób 6 500,00

Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 

korzystające z pomocy: Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „Start”

Dotacja dla Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i 

Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”

20 osób 20 000,00

48) organizacja imprez sportowych 

z udziałem osób 

niepełnosprawnych:

-      Bieg Uliczny im. Wojciecha 

Korfantego,

Osoby chętne do wzięcia udziału w 

zawodach, w tym osoby niepełnosprawne

Bieg ulicami Katowic i Siemianowic Śląskich o długości 

8,5 km.
727 osób 

w tym 3 

niepełnos

prawne

21 133,00

-      Rekreacyjny Rajd Rowerowy.   Osoby chętne do wzięcia udziału w 

zawodach, w tym osoby niepełnosprawne

Rajd rowerowy trasami i ścieżkami rowerowymi Miasta 

Katowice z finałem na Kempingu nr 215 usytuowanym w 

Dolinie Trzech Stawów

768 osób 

w tym 2 

niepełnos

prawne

26 714,00

- Miejska dżungla - Rugby na 

Wózkach inwalidzkich

Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 

korzystające z pomocy Stowarzyszenia 

„Aktywne Życie”

Współorganizacja zawodów wraz z Stowarzyszeniem 

„Aktywne Życie” i Urzędem Miasta Katowice

40 osób

Darmowe 

udostępnie

nie hali 

sportowej 

Ośrodka 

Sportoweg

o 

„Szopienic

e”

47) dotacja dla stowarzyszeń 

reprezentujących osoby 

niepełnosprawne. 

Wydział 

Sportu i 

Turystyki 

Urzędu 

Miasta 

Katowice

*

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

w 

Katowicac

h

* W związku z sukcesami sportowymi odnoszonymi przez zawodników WSSiRN Start, zostały im przyznane środki finansowe w ramach konkursu dotacyjnego "Organizacja uprawiania sportu".

Wydział Sportu i Turystyki zapłacił za projekt i wydanie 5.000 sztuk mapy "Katowice krok po kroku" w języku niemieckim. Mapa ta uwzględnia dostępność obiektów (muzeów, galerii, obiektów 

sportowych, miejsc użyteczności publicznej) dla ludzi niepełnosprawnych.
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W 2011 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach dokonał:

a) modernizacji części gastronomicznej i hotelu "Olimpijski" w obiekcie "Spodek" dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych – koszt 130.540zł

b) budowy zaplecza socjalno-kasowego na ORW "Bugla" z uwzględnieniem toalet dla niepełnosprawnych – koszt 6.500zł

c) rozbudowy bazy turystycznej na Kempingu 215 w Katowicach, w ramach której przystosowano jeden budynek dla osób niepełnosprawnych - koszt 546.800zł.

Ocena efektywności:

1) liczba imprez kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury dla osób niepełnosprawnych –  823

2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w powyższych imprezach – 

68 /około 4440 osób
3) liczba imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowywanych przez Miasto Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w 

powyższych imprezach - 10 imprez / 233 osób niepełnosprawnych

4) liczba imprez kulturalnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział 

w  tych imprezach – 10 imprez / 290 osób niepełnosprawnych
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Realizator

Wykonawcy zadania

Plan na dzień 

przyjęcia 

uchwały Rady 

Miasta 

Katowice nr 

VII/95/11

Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2011

Wykonanie

MOPS 8 094 808,00 8 171 404,00 8 170 632,29

Agencja Opiekuńczo - 

Medyczna i Handlowa A. Szopa 

ul. Okrzei 6/16

Świadczenie usług opiekuńczych

420* 838 558,00 783 167,00 783 166,98

NZOZ ZMO A.Kluczna, ul. 

Kościuszki 27, Dabrowa 

Górnicza

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi
748* 1 573 812,00 1 528 971,00 1 528 970,25

Polski Czerwony Krzyż ul. PCK 

8

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
233* 1 149 957,00 1 116 674,00 1 116 673,42

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, ul. Kozielska 4a

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
116* 478 275,00 464 420,00 464 419,32

Agencja Opiekuńczo - 

Medyczna i Handlowa A. Szopa 

ul. Okrzei 6/16

Prowadzenie trzech mieszkań chronionych świadczących 

usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające dla osób 

starszych, starszych lub niepełnosprawnych oraz dla osób z 

upośledzeniem umysłowym
29 519 748,00 431 148,00 431 146,00

Agencja Opiekuńczo - 

Medyczna i Handlowa A. Szopa 

ul. Okrzei 6/16

Prowadzenie dwóch DDPS, zaspokajających potrzeby 

bytowe, podstawowe świadczenia opiekuńcze, 

prowadzących terapię zajęciową, pomoc psychologiczną i 

zaspokajających potrzeby kulturalne

195 842 002,00 829 391,00 829 389,98

Środki z budżetu Miasta Katowice

PROJEKT 10 . ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Cel: utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania, a w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach 

stacjonarnych.

Stan planowany do osiągnięcia:

Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy społecznej. Stworzenie sieci mieszkań chronionych. Zapewnienie opieki osobom starszym lub

niepełnosprawnym w rodzinnych domach pomocy społecznej. Włączenie do pomocy osobom niepełnosprawnym coraz większej liczby wolontariuszy.

Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe

     

Liczba 

osób 

korzyst

ających                                

Dyspon

ent 

środkó

w

1) Kontynuowanie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami świadczącymi 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

prowadzącymi dzienne domy 

pomocy społecznej, mieszkanie 

chronione w celu zapewnienia jak 

najwyższej jakości świadczonych 

usług  (Dział 2, Rozdział 10).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy  z podmiotami świadczącymi  usługi lub prowadzącymi 

ośrodki wsparcia. osoby 

niepełnosprawne i 

ich rodziny 

wymagające 

pomocy osób 

drugich w 

czynnościach życia 

codziennego i 

pielęgnacji
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Katowickie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Starszych, 

Niepełnosprawnych 

Oczekujących Wsparcia 

"OPOKA" 

Prowadzenie pięciu DDPS, zaspokajających potrzeby 

bytowe, podstawowe świadczenia opiekuńcze, 

prowadzących terapię zajęciową, pomoc psychologiczną i 

zaspokajających potrzeby kulturalne

560 2 445 543,00 2 461 941,00 2 461 175,41

Caritas Archidiecezji 

Katowickiej 

Prowadzenie dwóch DDPS, zaspokajających potrzeby 

bytowe, podstawowe świadczenia opiekuńcze, 

prowadzących terapię zajęciową, pomoc psychologiczną i 

zaspokajających potrzeby kulturalne

133 246 913,00 555 692,00 555 690,93

47 078,00 47 078,00 47 078,00

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, ul. Kozielska 4a 

Katowice

Poradnictwo: prawne, zdrowotne, pedagogiczne, zajęcia 

manualne oraz plastyczne, integracja ze środowiskiem, 

aktywizacja społeczna.
223 30 379,00 30 379,00 30 379,00

Śląskie Towarzystwo "Pomost", 

ul. Miła 8c Chorzów

Poradnictwo: prawne, socjalne, rehabilitacja, prelekcje 

tematyczne, warsztaty zajęciowe, aktywizacja społeczna. 76 16 699,00 16 699,00 16 699,00

3) Kontynuowanie programu 

wolontaryjnego "Słonecznik" 

poprzez promocję programu w 

mediach, na stronie internetowej 

MOPS Katowice, akcję 

rozwieszania plakatów na 

uczelniach oraz aktywizację 

środowiska lokalnego w celu 

włączenia większej liczby 

wolontariuszy do pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnym. 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach 

Mieszkańcy miasta 

Katowice, którzy z 

powodu swojego 

wieku, choroby 

bądź 

niepełnosprawnośc

i wymagają 

wsparcia ze strony 

MOPS

utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa  środowisku 

zamieszkania w odniesieniu do osób starszych i 

niepełnosprawnych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

osób starszych i niepełnosprawnych

11 MOPS

1) liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej - 703 (do 31.08.2011 r.), 689 (od 01.09.2011 r.)

2) liczba prowadzonych miejsc w mieszkaniach chronionych - 21

Ocena efektywności:

*w podanej liczbie osób korzystających z usług występują pojedyńcze przypadki, że ta sama osoba korzystała z usług w dwóch Agencjach lub miała przyznane dwa różne rodzaje usług w ramach tej 

samej Agencji

3) liczba osób niepełnosprawnych objętych usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 

517

4) liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dziennych domów pomocy społecznej - 888

5) liczba osób niepełnosprawnych korzystających z mieszkań chronionych - 29

6) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające opieki - 11

2) Dalsze wspieranie przez Miasto 

Katowice, w formie dotacji, 

poradnictwa specjalistycznego na 

rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych wymagających 

opieki, świadczonego przez 

organizacje pozarządowe (Dział 2, 

Rozdział 10).

organizacje pozarządowe, Wydział Polityki Społecznej

Osoby starsze i 

niepełnosprawne, 

zazwyczaj o 

niskim statucie 

materialnym, tj. 

emeryci lub 

renciści

WPS

działalność bieżąca
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Plan na dzień 

przyjęcia uchwały 

Rady Miasta 

Katowice 

VII/95/11

Plan po 

zmianach na 

dzień 31.12.2011

Wykonanie

1) Przyjmowanie zgłoszeń 

alarmowych od mieszkańców miasta 

Katowice i osób w nim 

przebywających i kierowanie tych 

zgłoszeń na numery alarmowe: 112 - 

europejski numer alarmowy, 999 – 

numer alarmowy Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, 998 - 

numer alarmowy Państwowej Straży 

Pożarnej,  997 – numer alarmowy 

Policji, 986 – numer alarmowy Straży 

Miejskiej.

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu 

Miasta Katowice - Miejskie 

Centrum Ratownictwa w 

Katowicach

Mieszkańcy 

Katowic

Mieszkańcy Katowic w sytuacji 

zagrożenia życia lub zdrowia 

bądź bezpieczeństwa 

publicznego mają możliwość 

natychmiastowego 

powiadomienia telefonicznego 

służb ustawowo powołanych do 

niesienia pomocy

324 882  w 2011r Urząd Miasta – 

wydatki bieżące z  

paragrafu 084 

bezpieczeństwo  

publiczne

Bieżąca 

działalność 

Miejskiego 

Centrum 

Ratownictwa w 

Katowicach

Bieżąca 

działalność 

Miejskiego 

Centrum 

Ratownictwa w 

Katowicach

Bieżąca 

działalność 

Miejskiego 

Centrum 

Ratownictwa w 

Katowicach

2) Kierowanie w miejsca zdarzeń osób 

dzwoniących, stosowne siły ludzkie i 

środki techniczne w celu udzielenia 

pomocy.

Państwowa  Straż Pożarna; 

Ratownictwo Medyczne, 

Policja, Straż Miejska, 

Miejskie Służby

Mieszkańcy 

Katowic i 

osoby czasowo 

w nim 

przebywające

Zgodnie z zakresem działań 

prawnych wymienionych służb

105 240 Państwowa  Straż 

Pożarna; 

Ratownictwo 

Medyczne, Policja, 

Straż Miejska, 

Miejskie Służby

Bieżąca 

działalność: 

Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży 

Miejskiej, 

Ratownictwa 

Medcznego 

Policji.

Bieżąca 

działalność: 

Państwowej 

Straży Pożarnej, 

Straży Miejskiej, 

Ratownictwa 

Medcznego 

Policji.

Bieżąca 

działalność: 

Państwowej 

Straży Pożarnej, 

Straży Miejskiej, 

Ratownictwa 

Medcznego 

Policji.

PROJEKT 11 . SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia maja trudności z wezwaniem pomocy, 

przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych systemów. Stworzenie systemu umożliwiającego udzielenie jak najszybszej, adekwatnej do sytuacji, pomocy osobom niepełnosprawnym w sytuacji 

zagrożenia.

Stan planowany do osiągnięcia:

Kontynuacja realizacji usług Miejskiego Centrum Ratownictwa dla osób niepełnosprawnych w ramach „Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla Osób Niepełnosprawnych”.

Wyposażenie osób niepełnosprawnych ze szczególnymi dysfunkcjami (osoby głuche, głuchonieme, niewidome, z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu i inne – w zależności od potrzeb) w

odpowiednie przyciski alarmowe.

Koordynator projektu: Miejskie Centrum Ratownictwa w Katowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie informowania o usłudze,  naborze i pomoc klientom Ośrodka.

Dysponent środków

Środki z budżetu Miasta Katowice

Nr i nazwa zadania Realizator
Adresaci 

działań
Działania szczegółowe

     Liczba osób 

korzystających                                
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3) Kontynuacja rejestracji zgłoszeń 

alarmowych w module zgłoszeń 

alarmowych od osób 

niepełnosprawnych z terenu miasta 

Katowice – z zachowaniem ustawy o 

Ochronie Danych Osobowych - którzy 

zadeklarują chęć wpisania ich do bazy 

danych Miejskiego Centrum 

Ratownictwa.

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu 

Miasta Katowice - 

Miejskie Centrum 

Ratownictwa w 

Katowicach

Mieszkańcy 

Katowic, 

których stopień 

niepełnospraw

ności oraz stan 

zdrowia nie 

pozwala na 

swobodną 

komunikacje z 

dyspozytorami 

służb 

ratunkowych 

(Ratownictwo 

Medyczne)

Wprowadzanie danych 

osobowych zainteresowanych 

mieszkańców  do bazy danych 

Miejskiego Centrum 

Ratownictwa w 

Katowicach.Przyjmowanie 

zgłoszeń przez dyspozytorów 

Ratownictwa Medycznego 

poprzez moduł aplikacji SWD 

dedykowany do obsługi zgłoszeń 

od osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych w bazie danych 

Miejskiego Centrum 

Ratownictwa w Katowicach  

oraz obsługa tych zgłoszeń.  

188 osób Urząd Miasta 

Katowice – bieżące 

środki budżetowe

Brak 

zaplanowanych 

środków w 

budżecie na rok 

2012. Utrzymanie 

modułu 

pokrywane jest z  

bieżącej 

działalności 

MCR-u.

Brak 

zaplanowanych 

środków w 

budżecie na rok 

2012. Utrzymanie 

modułu 

pokrywane jest z  

bieżącej 

działalności 

MCR-u.

Brak 

zaplanowanych 

środków w 

budżecie na rok 

2012. Utrzymanie 

modułu 

pokrywane jest z  

bieżącej 

działalności 

MCR-u.

4) Udzielanie wyjaśnień i pomoc 

osobom niepełnosprawnym mającym 

trudności w posługiwaniu się środkami 

łączności telefonicznej, z 

zaprogramowanym specjalnym 

numerem alarmowym – osobiście 

poprzez podinspektorów MCR.

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu 

Miasta Katowice - 

Miejskie Centrum 

Ratownictwa w 

Katowicach

Osoby 

niepełnospraw

ne 

zarejestrowane 

w bazie danych 

Miejskiego 

Centrum 

Ratownictwa w 

Katowicach 

Pomoc przy programowaniu 

specjalnego numeru alarmowego 

w aparatach telefonicznych osób 

zarejestrowanych w bazie danych 

Miejskiego Centrum 

Ratownictwa w Katowicach oraz 

weryfikacja poprawności 

działania usługi u w/w osób.

Na bieżąco w/g 

potrzeb – trudne 

do oszacowania

Urząd Miasta 

Katowice – bieżące 

środki budżetowe

Bieżąca 

działalność 

Miejskiego 

Centrum 

Ratownictwa

w Katowicach

Bieżąca 

działalność 

Miejskiego 

Centrum 

Ratownictwa

w Katowicach

Bieżąca 

działalność 

Miejskiego 

Centrum 

Ratownictwa

w Katowicach

1) liczba osób niepełnosprawnych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Systemie Powiadamiania Ratunkowego - 59 w 2011r. (301 od początku działania systemu)

2) liczba zgłoszeń o pomoc w ramach systemu - 188 w 2011r. (734 od początku działania systemu)

Ocena efektywności:
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CZĘŚĆ IV.  PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział 3. Projekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Projekt 1.  POŚREDNICTWO PRACY

Na koniec grudnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowane były ogółem 584 osoby niepełnosprawne, z tego:

−    505 osób bezrobotnych (w tym 227 kobiet)

−    79 osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (w tym 29 kobiet).

W  2011r. usługi  pośrednictwa pracy  obejmowały realizację zadań w zakresie:

−   udzielania osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a

w przypadku braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia umożliwienie skorzystania z innych usług rynku pracy

−    świadczenia pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy

−    organizacji giełd pracy i spotkań zarejestrowanych osób z potencjalnymi pracodawcami.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w okresie sprawozdawczym dysponował 834 wolnymi miejscami pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród ofert

dominowały oferty na stanowisko dozorcy, portiera, pracownika ochrony mienia, pracownika prac porządkowych, kasjera – sprzedawcy, pracownika

restauracji, pracownika administracyjno – biurowego, pracownika obsługi klienta oraz konsultanta telefonicznego.

Z usług pośrednictwa pracy w okresie sprawozdawczym skorzystało ogółem 3.313  zarejestrowanych osób.

Zorganizowano 7 giełd pracy, w których uczestniczyło 119 osób (20,4% ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych), z czego do udziału w dalszych

rozmowach z pracodawcami zakwalifikowane zostały 32 osoby (26,9% w stosunku do ogólnej liczby niepełnosprawnych, którzy wzięli udział w giełdach

pracy).

W trakcie giełd prowadzony był nabór  na  następujące stanowiska pracy:

−    sprzątaczka – 3 giełdy pracy (25 wolnych miejsc pracy)

−    strażnik dozoru – 1 giełda pracy (15 wolnych miejsc pracy)

−    pracownik ochrony – 1 giełda pracy (4 wolne miejsca pracy)

−    kasjer – kucharz – 2 giełdy pracy (6 wolnych miejsc pracy).

Wydano 464 osobom skierowania do pracy.

W wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach pośrednictwa pracy, zatrudnienie podjęło 239 osób niepełnosprawnych (co stanowi 40,9% ogółu

niepełnosprawnych  zarejestrowanych na koniec grudnia 2011r.), w tym 32 osoby w wyniku wydanych skierowań.  
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Praktyka pokazuje, że wymogi kwalifikacyjne określane przez potencjalnych pracodawców są przez osoby niepełnosprawne w małym stopniu akceptowane, co

nie pozostaje bez wpływu na wskaźnik podjęć pracy w tej grupie zarejestrowanych osób. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w fakcie, iż pracodawcy

wymagają od kandydatów do pracy w miarę dobrego stanu zdrowia, dyspozycyjności i gotowości do pracy w systemie zmianowym oraz w ramach innych form

zatrudnienia niż umowa o pracę.

Powyższe czynniki znacznie utrudniały proces rekrutacji oraz miały wpływ na liczbę podjęć pracy przez osoby niepełnosprawne w okresie sprawozdawczym.

W ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizował również zadania w zakresie:

−    organizacji staży u pracodawców,

−    kierowania osób  bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach robót publicznych,

−   wspierania pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla zarejestrowanych osób niepełnosprawnych poprzez refundowanie kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy.

Źródłem finansowania w 2011r. zadań realizowanych w ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” był Fundusz Pracy , Europejski Fundusz Społeczny oraz

PFRON .

W okresie sprawozdawczym zaktywizowano 35 osób, tj. 6% ogólnej liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2011r., w tym: 

1. programem stażu objęto 29 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (5,7% w stosunku do ogółu niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych na koniec

grudnia 2011r.), z tego: 

a/ w ramach środków Funduszu Pracy – skierowano na staż 2 osoby bezrobotne,

b/ w ramach projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

– skierowano na staż 27 osób bezrobotnych,

       2. w ramach środków Funduszu Pracy zatrudnienie:

a/ w ramach robót publicznych podjęły 2 osoby bezrobotne, 

b/ w ramach refundacji pracodawcy kosztów doposażenia stanowiska pracy podjęła 1 osoba bezrobotna.

3. w ramach środków PFRON dokonano na wniosek pracodawców refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób niepełnosprawnych

skierowanych przez tut. urząd.

Wydatki w ramach środków Funduszu Pracy: 

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości 47.797,19 zł, z tego na organizację: 

1.      staży u pracodawców – 6.915,28 zł (w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 5.468,80 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.446,48 zł)

2.     robót publicznych – 21.881,91 zł (w tym na refundację części kosztów z tytułu wypłaconego wynagrodzenia – 18.892,14 zł oraz składki na ubezpieczenie

społeczne od refundowanego wynagrodzenia – 2.989,77 zł)
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1.      refundację pracodawcy kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 19.000,00 zł.

Wydatki w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Z tytułu organizacji staży u pracodawców w ramach projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę w wysokości 76.970,14 zł, w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 60.870,10 zł oraz

składki na ubezpieczenie społeczne – 16.100,04 zł.

Wydatki w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Na podstawie zawartych umów  tut. urząd dokonał refundacji zwrotu kosztów wyposażenia 3 stanowisk  na kwotę 100.000,00zł. 

Projekt 2. PORADNICTWO ZAWODOWE

W ramach Projektu 2 „Poradnictwo zawodowe” w 2011 roku oferowano osobom niepełnosprawnym usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji

zawodowej oraz pomocy w aktywnym  poszukiwaniu pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2011r. z usług doradczych skorzystało ogółem 1.009 osób, z czego:

−    w ramach poradnictwa indywidualnego i informacji zawodowej – 999 osób

−    w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i zajęcia aktywizacyjne) – 10 osób.

W okresie sprawozdawczym z ogólnej liczby osób objętych usługami w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej:

−   132 osoby skorzystały z rozmów wstępnych (w tym 62 kobiety). Zgodnie z obowiązującymi standardami usług rynku pracy rozmowy wstępne miały na celu

ustalenie potrzeb i oczekiwań osoby zgłaszającej się pierwszy raz do doradcy zawodowego oraz ustalenie odpowiedniej indywidualnie formy aktywizacji

zawodowej

−    261 osób (w tym 122 kobiety) objęto procesem doradczym w ramach indywidualnych porad zawodowych

−    604 osoby uczestniczyły w wizytach doradczych w ramach poradnictwa zawodowego m.in. w związku z realizacją Indywidualnych Planów Działania

−    2 osoby uczestniczyły w spotkaniach dotyczących informacji zawodowych o zawodach i sytuacji na lokalnym rynku pracy.    

Przedstawione dane liczbowe wskazują, że w okresie sprawozdawczym najwięcej osób (999) skorzystało z indywidualnego poradnictwa zawodowego i

informacji zawodowej.  

Porady zawodowe koncentrowały się na pomocy w określeniu planów zawodowych i sporządzeniu bilansu indywidualnych doświadczeń i umiejętności

zawodowych osób korzystających z pomocy doradcy zawodowego oraz ich ukierunkowaniu w zakresie ponownego wejścia na rynek pracy.
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W okresie sprawozdawczym podjęto współpracę z następującymi instytucjami zajmujących się problematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych:

−    Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie możliwych form wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

−   Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej w Chorzowie w zakresie udzielenia przez urząd pracy pomocy w procesie rekrutacji beneficjentów do projektu

pn. „Spółdzielnie socjalnej drugiej generacji” współfinansowanego ze środków EFS. Projekt obejmował m.in. przeszkolenie uczestników w problematyce

spółdzielczości socjalnej, wyjazdowe szkolenie integracyjne, szkolenie zawodowe pod kątem profilu działalności konkretnej spółdzielni socjalnej, pomoc w

przygotowaniu biznes planu oraz uzyskanie przez beneficjentów projektu dotacji w wysokości 20.000,00 zł i wsparcia pomostowego na rozpoczęcie

działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Okres realizacji w/w projektu: od 01.10.2009r. do 30.06.2011r. 

−   Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o w Chorzowie w zakresie promocji wśród zarejestrowanych niepełnosprawnych możliwości udziału w projekcie

„Zainwestuj w siebie” realizowanym przez Centrum. Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach

projektu przewidziano wsparcie psychologiczne, trening interpersonalny, wyznaczenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego beneficjentów oraz

szkolenia z obsługi komputera i Internetu oraz językowe (angielski lub niemiecki), a także szkolenia zawodowe m.in. kelner – barman, telemarketer z obsługą

klienta, którymi planuje się objąć spośród beneficjentów ostatecznych 120 osób z grup zagrożonych wykluczeniem. W/w projekt obejmuje okres: od

01.02.2010r. do 31.01.2012r.

−   Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach w zakresie zaznajomienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z prawnymi aspektami

dotyczącymi zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W tym celu tut. urząd zorganizował w dniu 2 grudnia 2011r. dla pracodawców spotkanie informacyjno –

doradcze z udziałem przedstawiciela PIP.

W celu realizacji zadań określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. Nr 214 z 2010r., poz. 1407, Dz. U. Nr 127 z 2011r., poz. 721) w  zakresie: 

−    szkoleń dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy (Projekt 3 )

−    zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Projekt 4 )

−    zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy (Projekt 5 )

−    przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Projekt 6)

−    refundacji kosztów szkolenia organizowanego przez pracodawcę dla zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (Projekt 7),

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał na mocy Uchwały Nr VII/93/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28.03.2011r. limit środków finansowych w

wysokości 400.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

−    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 300.000,00 zł

−    zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 100.000,00 zł.
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Na podstawie uchwały Nr XI/188/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22.06.2011r. zwiększono o kwotę 50.000,00 zł wysokość środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Łączna kwota środków będących w 2011r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej

wyniosła 450.000,00 zł.

Projekt 3. SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

W okresie sprawozdawczym źródłem finansowania organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych był Fundusz Pracy.

Organizacja szkoleń miała na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, a tym samym zwiększenie ich

szans na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Na szkolenia zawodowe kierowano w okresie sprawozdawczym osoby w przypadku:

−    braku kwalifikacji  zawodowych

−    konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji

−    utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie

−    braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach realizacji Projektu 3 przeszkolono 7 osób niepełnosprawnych bezrobotnych (1,4% z ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych bezrobotnych na

koniec grudnia 2011r.), w tym:

a/ w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 6 bezrobotnych w następujących kierunkach szkoleń:

−    samodzielna księgowa – 1osoba

−    przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu i nowoczesnymi technikami sprzedaży – 1 osoba

−    sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 1 osoba

−    obsługa kasy fiskalnej – 1 osoba

−    kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia elektryczne – 1 osoba

−    kurs masażu I-go stopnia o profilu rozszerzonym – 1 osoba

b/ w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy wzięła udział 1 osoba bezrobotna.
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Wydatki w ramach środków z  Funduszu Pracy:

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń wydatkowano kwotę w wysokości  12.887,37 zł, z tego: 

−    na pokrycie kosztów usług szkoleniowych wykonanych przez instytucje szkoleniowe – 8.474,00 zł

−   na wypłatę stypendiów szkoleniowych z tytułu udziału osób bezrobotnych w szkoleniach zawodowych – 3.797,18 zł (w tym składki na ubezpieczenie

społeczne – 794,28 zł)

−   na wypłatę stypendium szkoleniowego z tytułu udziału przez osobę bezrobotną w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – 616,19

zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 128,89 zł).

Projekt 4.  ZWROT  DODATKOWYCH  KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ze względu na brak złożonych w 2011r. wniosków o zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób 

niepełnosprawnych nie przyznano środków na ten cel.

Projekt 5. ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

W 2011r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło 8 wniosków pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby

niepełnosprawnej na kwotę 305.670,00 zł. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych złożone wnioski poddano analizie pod względem formalno – rachunkowym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy

zostali zobowiązani do dokonania korekty wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wnioski kompletne podlegały komisyjnej ocenie.

Warunki umowy o zwrot kosztów doposażenia stanowisk pracy negocjowano indywidualnie z wnioskodawcami. Na podstawie zawartych umów urząd dokonał

zwrotu kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy na łączną  kwotę 100.000,00 zł.

Refundacji podlegały koszty wyposażenia następujących stanowisk pracy:

−    pracownik do prac porządkowych

−    pracownik do nanoszenia znaków identyfikacyjnych

−    magazynier – sprzedawca.

Projekt 6. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ LUB WNIESIENIE WKŁADU 

DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

W 2011r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło 15 wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej na łączną kwotę 598.151,73 zł. W ramach złożonych wniosków 1 osoba niepełnosprawna

poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu wnioskowała o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
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Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych złożone wnioski poddano

analizie pod względem formalno – rachunkowym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy zostali zobowiązani do dokonania korekty

wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Po spełnieniu wymogów formalnych, każdy wnioskodawca został objęty pomocą doradczą w

ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego. Pomoc ta koncentrowała się na ustaleniu indywidualnych doświadczeń i umiejętności zawodowych

wnioskodawcy do podjęcia pracy na własny rachunek oraz przeprowadzeniu analizy SWOT planowej działalności gospodarczej. W dalszym etapie wnioski

kompletne podlegały komisyjnej ocenie. Warunki umowy o przyznanie środków na samozatrudnienie negocjowano indywidualnie z każdym wnioskodawcą.

Na podstawie zawartych umów wypłacono jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

socjalnej d2011, F.38) 

.2011r. – wystawa grafik i malarstwa Adama Waltera Meisnerowicza „Jałowiec i magnolia” (24.11. - wernisaż wystawy) 05.12.-31.12.2011r. – wystawa prac 

Różnica w wysokości 620,13 zł pomiędzy kwotą limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (350.000,00 zł) a kwotą

poniesionych wydatków (349.379,87 zł) wynika z faktu zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej a nie wydatkowanych zgodnie z

zawartą umową przez 1 wnioskodawcę.

Wnioskodawcy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej o następującym profilu:

−    usługi instalacyjne, montaż instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych

−    biuro obrotu nieruchomościami, zarządzanie i pośrednictwo nieruchomości

−    usługi w zakresie postprodukcji audio i video

−    usługi edukacyjne

−    usługi informatyczne

−    usługi masażu i kosmetyka, gabinet odnowy biologicznej i kosmetyki ogólnej

−    usługi gastronomiczne, pizzeria

−    pomiar, projektowanie, sprzedaż i montaż mebli

−    obsługa sitodruku, projektowanie graficzne i fotografia (spółdzielnia socjalna).

Projekt 7. REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ DLA ZATRUDNIONYCH 

PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2011r. nie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wnioski o refundację w/w kosztów.
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Sprawozdanie za rok 2011 z wykonania „Miejskiego programu działań 


na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007- 2011 – Katowice bez 


barier”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice nr VIII/124/07  


z dnia 26 marca 2007 roku. 


 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przedstawia sprawozdanie za rok 2011 z realizacji Programu. 


Sprawozdanie przedstawia się w układzie dotyczącym poszczególnych projektów, zgodnie z numeracją przyjętą w 


programie. 


Część dotyczącą rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych zebrał i przygotował Miejski 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, część dotyczącą rehabilitacji zawodowej – Powiatowy Urząd Pracy w 


Katowicach. 


 


 


Część III: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób 


niepełnosprawnych.  
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Realizator


Wykonawcy zadania


Plan na dzień 


przyjęcia 


uchwały Rady 


Miasta 


Katowice nr 


VII/95/11


Plan po 


zmianach 


na dzień 


31.12.2011


Wykonanie


MOPS


Terenowe Punkty 


Pomocy Społecznej


osoby niepełnosprawne  i ich 


rodziny


udzielanie porad prawnych osobom niepełnosprawnym, udzielanie porad 


w zakresie możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym usług 


opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku lub 


możliwości umieszczenia w mieszkaniach chronionych, domach pomocy 


społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach wsparcia: 


dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy


3757


Sekcja ds. Osób 


Niepełnosprawnych


osoby niepełnosprawne 


ubiegajace się o świadczenia 


z PFRON i zainteresowane 


korzystaniem z ulg i 


uprawnień


udzielanie porad z zakresu rodzajów i form wsparcia świadczonych 


przez MOPS, możliwości ustalenia stopnia niepełnosprawności, 


rodzajów ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, 


rehabilitacji społecznej i zawodowej, programów PFRON na rzecz 


niepełnosprawnych, działalności instytucji i organizacji pozarządowych 


na rzecz osób niepełnosprawnych


4818


Centrum Rehabilitacji 


Społecznej


osoby zaburzone psychicznie 


i ich rodziny


udzielanie porad w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dot. 


osób z zaburzeniami psychicznymi, instytucji i organizacji działających 


na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin, rehabilitacji społecznej 


osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocy osobom zaburzonym i ich 


rodzinom


413


Ośrodek Interwencji 


Kryzysowej MOPS


osoby niepełnosprawne i ich 


rodziny


udzielanie porad o charakterze informacyjnym, wsparcie osoby/rodziny 


w sytuacji kryzysowej 110


Wydział Polityki 


Społecznej


osoby niepełnosprawne  i ich 


rodziny, wszyscy 


zainteresowani problematyką 


osób niepełnosprawnych


udzielanie porad i informacji niepełnosprawnym mieszkańcom Katowic 


w zakresie tematyki: lokalowej, likwidacji barier architektonicznych, 


komunikacyjnej, urbanistycznej, organizacji ruchu – miejsca 


parkingowe, opieki socjalnej, usług opiekuńczych, informacji prawnej
2401 WPS


1) Realizacja sieci specjalistycznego 


poradnictwa i wsparcia dla osób 


niepełnosprawnych.


działalność bieżąca


Środki z budżetu Miasta Katowice


PROJEKT 1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA


Cel: ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez udostępnienie informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach oraz informacji dotyczących istotnych spraw związanych z


funkcjonowaniem społecznym w mieście Katowice. Ograniczenie skutków sytuacji kryzysowych wynikających z niepełnosprawności.


Stan planowany do osiągnięcia: zwiększenie dostępności do informacji z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych oraz do informacji o instytucjach pomocowych w mieście, obiektach pozbawionych 


barier architektonicznych. 


Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 


Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe


Liczba osób 


korzystającyc


h będących 


mieszkańcami 


Katowic 


Dyspone


nt 


środków


 MOPS we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi, Wydział Polityki 


Społecznej


działalność bieżąca


działalność bieżąca
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rozprowadzanie ulotek skierowanych do młodych rodziców na temat 


obserwacji niemowląt pod względem nieprawidłowości 


rozwojowych,ulotki dot. transportu dla osób niepełnosprawnych
2 768,00 2 768,00 2 767,50


Ośrodek Pomocy 


Kryzysowej 


Stowarzyszenia Na 


Rzecz 


Niepełnosprawnych 


SPES*


osoby niepełnosprawne – 


osoby w podeszłym wieku, 


przewlekle chorujące, osoby 


żyjące w ubóstwie lub 


znajdujące się w rudnej 


sytuacji materialnej 


poradnictwo rodzinne, konsultacje o charakterze psychopedagogicznym, 


poradnictwo socjalne, konsultacje prawne, pomoc psychologiczna


522 40 000,00 40 000,00 40 000,00


MOPS 3 850,00 1 421,00 1 420,65 


Wydział Polityki 


Społecznej Urzędu 


Miasta Katowice


osoby i ich rodziny, wszyscy 


zainteresowani problematyką 


osób niepełnosprawnych


wykonanie internetowego informatora dla osób niepełnosprawnych 


„Katowice bez barier” przez Stowarzyszenie „Aktywne Życie” na 


zlecenie Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice. Informator 


zawiera opisy obiektów użyteczności publicznej pod względem 


dostępności dla osób niepełnosprawnych (opisy zostały wykonane przez 


osoby niepełnosprawne), mapę miasta oraz ważne informacje dla osób 


niepełnospranych


WPS 25 920,00 19 000,00 19 000,00 


Ocena efektywności:


6) liczba obiektów/tras umieszczonych w informatorze dla osób niepełnosprawnych  – 301 obiektów, 1 trasa wycieczkowa


WPS


działalność bieżąca


2) Okresowe powtarzanie akcji 


informacyjnych poprzez  rozwieszenie 


plakatów, udostępnianie ulotek 


informacyjnych na temat działalności 


instytucji i organizacji prowadzących 


poradnictwo i interwencję kryzysową w 


miejscach stosunkowo często odwiedzanych 


przez osoby niepełnosprawne (Urząd Miasta, 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 


placówki służby zdrowia, zakłady pracy 


chronionej, organizacje pozarządowe)


MOPS


jednostki organizacyjne 


MOPS


osoby niepełnosprawne i ich 


rodziny, odwiedzajace 


wyszczególnione instytucje


rozpowszechnianie informacji nt. jednostek świadczących poradnictwo 


specjalistyczne i interwencję kryzysową, ulg i uprawnień osób 


niepełnosprawnych, przygotowanie ulotek nt. zasad ubiegania się o 


świadczenia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, 


rozpowszechnianie ich w jednostkach MOPS oraz wśród organizacji 


pozarządowych, utrzymywanie stałej współpracy z Radio Katowice i 


innymi mediami, rozpowszechnianie w trakcie imprez integracyjnych 


w/w ulotek


WPS


3) Kontynuacja realizacji informatora dla osób


niepełnosprawnych w formie elektronicznej


wraz z udostępnieniem danych z zakresu opisu


obiektów użyteczności publicznej pod


względem dostępności dla osób


niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras


wycieczkowych dostępnych dla osób


niepełnosprawnych oraz poradnictwa


specjalistycznego.


Pełnomocnik Prezydenta 


ds. Osób 


Niepełnosprawnych


osoby niepełnosprawne i ich 


rodziny, wszyscy 


zainteresowani problematyką 


osób niepełnosprawnych


materiały merytoryczne przygotowane w formie elektronicznej do 


zamieszczenia na stronie internetowej miasta Katowice- możliwość 


aktualizacji informacji, wprowadzanie informacji do „Informatora dla 


osób niepełnosprawnych „


* umowa od 1.08.2011 r. - poradnictwo na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane z dz. 853 rozdz. 85311 § 2360.


1) liczba osób, które w danym okresie skorzystały z poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – 11 389 osób


2) liczba jednostek świadczących poradnictwo – 13 jednostek organizacyjnych MOPS + 1 organizacja pozarządowa


3) liczba osób niepełnosprawnych, które w danym okresie skorzystały z interwencji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych  – 632 osoby


4) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową  – 2 jednostki


5) liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej  – 454 274 odwiedzin
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Wykonawcy zadania


Plan na dzień 


przyjęcia 


Uchwały Rady 


Miasta 


Katowice nr 


VII/95/11


Plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


69 693 000,00 377 892,00 89 956,37


Specjalistyczna Poradnia 


Psychologiczno  - Pedagogiczna 


(r. 85404, powiat, płace, 


pochodne, zfśs)


21 198 000,00 108 192,00 30 269,98


Przedszkola z oddziałami 


integracyjnymi i specjalnymi (r. 


85404, gmina, płace, pochodne, 


zfśs)


48 495 000,00 269 700,00 59 686,39


69 74 000,00 73 600,00 73 171,52


Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami 


Integracyjnymi
9 4 000,00 4 000,00 3 997,96


Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami 


Integracyjnymi
4 4 000,00 4 000,00 3 997,70


Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami 


Integracyjnymi
10 4 000,00 4 000,00 3 830,72


Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami 


Integracyjnymi
9 4 000,00 3 600,00 3 597,94


Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami 


Integracyjnymi
10 4 000,00 4 000,00 3 747,20


Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami 


Integracyjnymi
6 4 000,00 4 000,00 4 000,00


ZOJO


Przedszkola z oddziałami 


integracyjnymi i specjalnymi (r. 


85404, gmina, § 4240, 4210 - 


pomoce naukowe i materiały)


1) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 


realizowane najbliżej ich miejsca zamieszkania, 


tj. w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi 


i specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni 


Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej 


przez miasto Katowice.


Niepełnosprawne dzieci z miasta Katowice 


(0-7 lat)


Organizacja zajęć wczesnego 


wspomagania rozwoju


ZOJO


2)  Zwiększanie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce 


do zajęć specjalistycznych z zakresu wczesnego 


wspomagania rozwoju, tj. w przedszkolach z 


oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oraz w 


Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – 


Pedagogicznej.  


Wzbogacenie placówki o 


pomoce do zajęć wczesnego 


wspomagania rozwoju


Działania szczegółowe


Liczba osób 


korzystając


ych 


Dyspone


nt 


środków


Umożliwienie rodzicom i opiekunom  jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci.


Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 lat, wymagających takiej pomocy, usługami z zakresu wczesnej interwencji.


Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych pomocą specjalistyczną do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole.


Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach, w zakresie współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w


Katowicach.


Środki z budżetu Miasta Katowice


PROJEKT 2. WCZESNA INTERWENCJA ( DZIECI W WIEKU 0-7 )


Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Stan planowany do osiągnięcia:


Cel: Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci do lat 7, poprzez stworzenie możliwości uzyskania jak najwcześniejszej, kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnozy w placówkach do tego


przygotowanych. Objęcie dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz przygotowanie rodziców lub opiekunów do udziału w rehabilitacji swoich dzieci.


Nr i nazwa zadania


Realizator


Adresaci działań
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Specjalistyczna Poradnia 


Psychologiczno  - Pedagogiczna 


(wyposażenie pracowni 


polisensorycznej-r. 85495§ 


6060)


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno  - 


Pedagogiczna


21 50 000,00 50 000,00 50 000,00


135 284 314,00 667 548,00 535 012,69


Niepubl. Specjalist. Poradnia Psycholog.-


Pedagogiczna ,,In-Corpore” w Katowicach 


r. 85404 § 2540 - P


51 66 654,00 273 600,00 202 378,55


Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-


Rehabilitacyjne  w Katowicach ul. 


Radockiego 280 r.85404§ 2540 - G


18 52 416,00 76 820,00 72 399,97


Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole 


Edukacyjno – Rehabilitacyjne  w 


Katowicach  ul. Ułańska 5a r.85404§ 2540 - 


G


58 146 524,00 265 600,00 233 523,60


Przedszkole  Artystyczne DOMINO w 


Katowicach ul. Franciszkańska 33 r.85404§ 


2540 - G


1 0,00 3 000,00 1 353,76


Prywatne Przedszkole Babcina Kraina w 


Katowicach ul. Armii Krajowej 62 


r.85404§ 2540 - G


1 7 488,00 7 488,00 2 707,52


Bajkowe Przedszkole w Katowicach ul. 


Modrzewiowa 30a r.85404§ 2540 - G
6 11 232,00 41 040,00 22 649,29


Dzieci w wieku  od 3 do 25 lat  z różnymi 


dysfunkcjami 58


15


26


* w ramach środków finansowych ujętych w projekcie 4 Rehabilitacja społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, zadanie 2.


Kompleksowa diagnostyka 


medyczna, konsultacje, 


obserwacja trudnych 


przypadków, wczesna terapia 


wieloprofilowa, diagnostyka i 


pomoc psychologiczna, terapia 


pedagogiczna, logopedyczna, 


rehabilitacja  lecznicza


**


*


Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Odrodzenie” przy Śląskim 


Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem 


Umysłowym Oddział Odrodzenie, K-ce ul.Radockiego 280


4) Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami 


rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży


Miejski Ośrodek Pomocy 


Społecznej w Katowicach


Uczniowie przedszkola niepublicznego na 


podstawie orzeczenia o potrzebie 


kształcenia specjalnego
***


Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne przy 


Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) ****


3) Dotacje dla niepublicznych jednostek 


oświatowych dodatkową formą wspierania przez 


miasto wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 


– dotacje udzielane przez miasto Katowice (za 


pośrednictwem WE) na podstawie art. 90 ustawy 


o systemie oświaty.


Niepubliczne jednostki 


oświatowe otrzymujące dotacje w 


przedmiotowym zakresie


Organizowanie i prowadzenie 


zajęć wczesnej interwencji i 


wczesnego wspomagania 


rozwoju


WE UM 


Katowic


e


Ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci 


i młodzieży


USŁUGI Z ZAKRESU WCZESNEJ INTERWENCJI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ


Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy przy Polskim 


Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w 


Katowicach – Giszowcu
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2) stopień wykorzystania funduszy na zakup środków dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  –  99,42 %


3) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnej interwencji –  6 niepubliczne, 7 publicznych 


4) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnej interwencji – 6


5) liczba dzieci w wieku 0-7 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach – 99


Ocena efektywności: 


1) liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w stosunku do liczby dzieci, które otrzymały stosowne opinie w tym zakresie –   uczęszczających na zajęcia w ramach 


wczesnego wspomagania rozwoju, i  wydanych opinii – 204 /59 wydanych opinii


** Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu otrzymał w roku 2011 dotację z budżetu miasta Katowice (powiat, rozdz. 85419 § 2540) na podstawie art. 90 ustawy o systemie


ośw.dla osób  objętych edukacją przedszkolną, szkolną i rewalidacyjną na kwotę ogółem  2.629.317,05 złotych (tj. dla 58 uczniów średniorocznie). 


***Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Odrodzenie” przy Śląskim Stowarzyszeniu „Odrodzenie” otrzymało w 2011 roku dotację Katowice (gmina - rozdz. 80105 § 2540 powiat,dz. 80105 §


2540) z budżetu miasta Katowice  (gmina – rozdz. 80105 § 2540), zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty,  na kwotę ogółem  648.282,98  złotych dla 15 dzieci (średniorocznie) objęte edukacją przedszkolną.


****Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne prowadzone przez Katowicką Fundację Pomocy Dzieciom Kalekim /Niepełnosprawnym/ otrzymało w roku 2011 dotację z budżetu miasta


(gmina- rozdz. 80195 § 2540) na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, na kwotę ogółem 732.087,98 złotych  dla 26 dzieci (średniorocznie) objętych edukacją przedszkolną.  
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Realizator


Wykonawcy zadania


plan na dzień 


przyjęcia Uchwały 


Rady Miasta 


Katowice nr 


VII/95/11


plan po zmianach 


na dzień 


31.12.2011


Wykonanie


1) Zapewnianie realizacji zajęć 


rewalidacyjnych w szkołach 


ogólnodostępnych, najbliższych 


dzieciom.


Szkoły ogólnodostępne i 


Wydział Edukacji Urzędu 


Miasta Katowice


Dzieci i młodzież 


miasta Katowice 


niepełnosprawne z 


orzeczeniami o 


potrzebie kształcenia 


specjalnego


Organizowanie 


kształcenia specjalnego 


i zajęć rewalidacyjnych 


w szkołach 


ogólnodostępnych


576 Działalność bieżąca Działalność bieżąca Działalność bieżąca


2)   Dofinansowywanie 


likwidacji barier funkcjonalnych 


w placówkach przedszkolnych                     


i szkolnych:


Wydział Edukacji Urzędu 


Miasta Katowice, szkoły 


prowadzone przez miasto 


Katowice oraz 


Specjalistyczna Poradnia 


Dzieci i młodzież 


niepełnosprawna 


ZSS7


Remont i dostosowanie 


korytarzy


42 ZOJO 36 000,00 36 000,00 35 989,53 


 – remont  i dostosowanie 


korytarzy w Zespole Szkół 


Specjalnych nr 7  w Katowicach. 


Środki z budżetu Miasta Katowice


ZOJO


Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe


Liczba 


osób 


korzystają


cych 


będących 


mieszkań


cami 


Katowic


Dysponent 


środków


Umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową łatwiejszego dostępu do edukacji.


Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.


Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.


PROJEKT 3. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Cel: stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości kształcenia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania. Zapewnienie możliwości


nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.


Stan planowany do osiągnięcia: 
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3) Zespół Szkół Plastycznych przy 


ul. Ułańskiej w Katowicach - 


przystosowanie pomieszczenia o 


powierzchni użytkowej około 1000 


m
2 


obiektu sportowego, na 


podnoszenie sprawności i kondycji 


przez młodzież i ludzi z zewnątrz 


(zdrowych i niepełnosprawnych). 


Umożliwienie dzieciom i osobom 


niepełnosprawnym rozwoju 


fizycznego oraz integrację ze 


swymi pełnosprawnymi 


rówieśnikami z osiedla, miasta i 


okolic.


Wydział Edukacji Urzędu 


Miasta Katowice


Mieszkańcy Katowic i 


Miast ościennych 


dostosowanie obiektu do 


potrzeb 


niepełnosprawnych 


zgodnie z 


obowiązującymi 


przepisami


- 2 277 000,00 2 277 000,00 2 198 433,17 WIN


Ocena efektywności:


1) liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się w systemie ogólnodostępnym lub integracyjnym – 576


2) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych – było 22 w 2010
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Stan planowany do osiągnięcia: 


Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych  oraz dla osób głuchych i głuchoniemych.


Realizatorzy


Wykonawcy zadania


Plan na dzień 


przyjęcia 


uchwały Rady 


Miasta 


Katowice Nr 


VII/95/11


Plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


Dyspone


nt 


środków


Plan na dzień 


przyjęcia 


uchwały Rady 


Katowice Nr 


VII/93/11


Plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


165 271 260,00 271 260,00 271 260,00 2 441 340,00 2 441 340,00 2 441 340,00


Warsztat Terapii Zajęciowej PROMYK Fundacji 


Pomocy Dzieciom i Mł. Niepełnosprawnej, przy ul. 


Ociepku 8a


40 65 760,00 65 760,00 65 760,00 591 840,00 591 840,00 591 840,00


Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na 


Rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul.Panewnicka 


463


30 49 320,00 49 320,00 49 320,00 443 880,00 443 880,00 443 880,00


Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego 


Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 


Umysłowym, ul. Wojciecha 23


30 49 320,00 49 320,00 49 320,00 443 880,00 443 880,00 443 880,00


Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Warsztat 


Terapii Zajęciowej, przy ul. Oswobodzenia 92
35 57 540,00 57 540,00 57 540,00 517 860,00 517 860,00 517 860,00


Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia 


Wspierania Działań Twórczych UNIKAT w 


Katowicach, przy ul. Kotlarza 10 B


30 49 320,00 49 320,00 49 320,00 443 880,00 443 880,00 443 880,00


*Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 


Upośledzonych Umysłowo, Agencji Opiekuńczo- 


Medycznej i Handlowej "Anna Szopa", 


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób 


Niepełnosprawnych oraz Im Samym "Convivere" 


przy ul. Gliwicka 74a


Adresatami działania są osoby z 


upośledzeniem umysłowym w 


stopniu lekkim, umiarkowanym i 


znacznym, w tym do osób ze 


sprzężoną niepełnosprawnościa 


ruchową lub zaburzeniami 


psychicznymi, dla których 


wiodącym schorzeniem jest 


upośledzenie umysłowe, w wieku 


18 - 50 lat  będące mieszkańcami 


Katowic, posiadające decyzję 


administracyjną wydaną przez 


Dyrektora Miejskiego Ośrodka 


Pomocy Społecznej w Katowicach


Działania szczegółowe prowadzone sa w formie 


treningów.Treningów funkcjonowania w 


codziennym życiu, w tym trening dbałości o 


wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening 


kulinarny, trening umiejetnosci 


praktycznych,trening gospodarowania własnymi 


środkami finansowym. Trening umiejętności 


interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w 


tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika 


z osobami bliskimi, sasiadami. Trening 


umiejetności spędzania czasu wolnego, w tym: 


rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami 


radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w 


spotkaniach towarzyskich i kulturalnych. 


Poradnictwo psychologiczne. Pomoc w załatwianiu 


spraw urzedowych. Pomoc w dostępie do 


niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Prowadzenie 


terapii ruchowej, w tym: zajęcia sportowe, 


turystyka i rekreacja.


25* 324 000,00 171 172,00 168 199,71


PROJEKT 4. REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Cel: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról


społecznych przez te osoby.


Koordynator projektu:  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.


Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe


Liczba 


osób 


korzyst


ającyc


h 


będący


ch 


mieszk


ańcam


i 


Katowi


c


Dyspon


ent 


środkó


w


Środki z budżetu miasta Katowice Środki PFRON


rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do 


ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 


niezbędnych do możliwie niezależnego, 


samodzielnego i aktywnego życia w środowisku


WPS MOPS


Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z


podmiotami prowadzącymi poszczególne placówki.


osoby niepełnosprawne, niezdolne 


do podjecia pracy


1) Kontynuowanie współpracy z


organizacjami pozarządowymi i


innymi podmiotami wymienionymi w


art. 3 ust. 3 ustawy o działalności


pożytku publicznego i o wolontariacie


w zakresie prowadzonej działalności w


sferze zadań publicznych oraz


środowiskowymi domami


samopomocy w celu zapewnienia jak


najwyższej jakości świadczonych


usług (Dział 2, Rozdział 4).
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*Środowiskowy Dom Samopomocy Śląskiego 


Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam, przy ul. 


Oswobodzenia 92, wraz z hostelem


Adresatami działań są osoby z 


zaburzeniami psychicznymi, 


będące mieszkańcami Katowic, 


bądź ze względu na ponadlokalny 


zasięg placówki mieszkańcami 


innych miast, na terenie których nie 


ma tego typu placówki, 


posiadających decyzję 


administracyjną wydaną przez 


Dyrektora Miejskiego Ośrodka 


Pomocy Społecznej w Katowicach.


56* 440 640,00 226 812,00 226 812,00


*Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia 


na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin 


"Przystań", przy ul. Tysiąclecia 41, wraz z hostelem


Adresatami działania są osoby z 


zaburzeniami psychicznymi, 


będące mieszkańcami Katowic, 


posiadające decyzję 


administracyjną wydaną przez 


Dyrektora Miejskiego Ośrodka 


Pomocy Społecznej w Katowicach


40* 440 640,00 259 636,00 251 838,02


** Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas 


Archidiecezji Katowickiej, przy ul. Brata Alberta 4


Adresatami działania są osoby z 


upośledzeniem umysłowym w 


stopniu lekkim, umiarkowanym i 


znacznym, w tym do osób ze 


sprzężoną niepełnosprawnościa 


ruchową lub zaburzeniami 


psychicznymi, dla których 


wiodącym schorzeniem jest 


upośledzenie umysłowe, w wieku 


18 - 50 lat  będące mieszkańcami 


Katowic, posiadające decyzję 


administracyjną wydaną przez 


Dyrektora Miejskiego Ośrodka 


Pomocy Społecznej w Katowicach


21* 259 200,00 265 680,00 265 680,00
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1554 2 151 919,00 2 557 456,00 2 557 454,59


2627 367 613,00 347 414,98 347 414,98


Centrum Rehabilitacji Społecznej MOPS, ul. 


Kilińskiego 19


Osoby niepełnosprawne z 


zaburzeniami psychicznymi i ich 


rodziny


Świadczenie specjalistycznych usług 


opiekuńczych w zakresie usprawniania do 


funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, 


wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i 


edukacyjno-terapeutycznego, wśrodowisku 


zamieszkania osób z zaburzeniami 


psychicznymi


413 MOPS 0,00 382 483,00 382 482,59


Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 


Dziennego Pobytu dla Dzieci 


Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 


Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 


Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 


Odrodzenie", ul. Radockiego 280


Dzieci i młodzież 


niepełnosprawna


Zakup usług w postaci: zapewnienie dziennego 


pobytu w Ośrodku dla dzieci powyżej 6 roku 


życia i młodzieży niepełnosprawnej, 


gimnastyka korekcyjna, prowadzenie 


indywidualnego poradnictwa psychologicznego 


i grupy wsparcia, opracowywanie 


indywidualnych programów rehabilitacyjnych


358 MOPS 418 034,00 418 034,00 418 033,60


Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno - 


Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, 


Centrum Rozwoju Dziecka Katowickiej 


Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim i 


Niepełnosprawnym, ul. Ułańska 5


Dzieci i młodzież 


niepełnosprawna


Zakup usług w postaci: zapewnienie dziennego 


pobytu w Ośrodku dla dzieci powyżej 6 roku 


życia i młodzieży niepełnosprawnej, 


gimnastyka korekcyjna, prowadzenie 


indywidualnego poradnictwa psychologicznego 


i grupy wsparcia, opracowywanie 


indywidualnych programów rehabilitacyjnych


410 MOPS 1 001 715,00 1 017 495,00 1 017 494,95


Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 


Wychowawczy im. dr Trzcińskiej - 


Fajfrowskiej, Polskiego Stowarzyszenia na 


Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. 


Gościnna 8


Dzieci i młodzież 


niepełnosprawna


Zakup usług w postaci: gimnastyka korekcyjna, 


hipoterapia, logo rytmika, rehabilitacja 


indywidualna przy użyciu sprzętu MASTER, 


prowadzenie indywidualnego poradnictwa 


psychologicznego i grupy wsparcia, 


opracowanie indywidualnych programów 


rehabilitacyjnych


343 MOPS 465 110,00 454 027,00 454 027,00


Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 


Dziennego Pobytu dla Dzieci 


Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 


Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 


Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 


Odrodzenie", ul. Radockiego 280


dzieci upośledzone


umysłowo z dysfunkcją


ruchu


Wieloprofilowa terapia i rehabilitacja domowa 


dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz 


wieloaspektowe wsparcie dla ich rodzin
8 WPS 18 600,00 18 600,00 18 600,00


Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji 


ARTERIA, ul. Szczecińska 18a


Osoby z niepełnospra-wnością 


intelektualną, które posiadają 


orzeczenie o niepełnosprawności 


w stopniu lekkim, 


umiarkowanym i znacznym, w 


wieku od 24 do 42 lat. Osoby 


nie kwalifikujące się do WTZ. 


Zajęcia prowadzone są w formie następujących 


pracowni: psychoterapii, rehabilitacji pracowni 


komputerowej pracowni interdyscypli-narnej.


20 WPS 75 495,00 75 495,00 75 495,00


2) Kontynuowanie wspierania, w 


formie dotacji lub zakupu usług, 


przez miasto Katowice usług z 


zakresu rehabilitacji społecznej, 


zawodowej i leczniczej 


świadczonych na rzecz osób 


niepełnosprawnych przez 


organizacje pozarządowe i fundacje 


w prowadzonych  przez nie 


specjalistycznych ośrodkach lub 


realizowanych w ramach 


działalności statutowej (Dział 2, 


Rozdział 4).


Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
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Polski Związek Głuchych, ul. Pod Młynem 1b Osoby głuche, słabo słyszące i z 


wadą słuchu o różnym stopniu 


niepełnosprawności w 


przedziale wiekowym od 21 do 


82 roku życia, dla których na 


ogół jedynym źródłem 


utrzymania są renty socjalne lub 


emerytury.


Indywidualne i grupowe porady prawne, 


spotkania z doradcą zawodowym oraz 


menagerami zakładów pracy rekrutujących 


pracowników niepełno-sprawnych.
78 WPS 19 227,00 19 227,00 19 227,00


Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji 


Osób Niepełnosprawnych AKCENT, ul. Rataja 


14


Dzieci i młodzież 


niepełnosprawna


Zakup usług w postaci zapewnienia dziennego 


pobytu w ośrodku dla dzieci i młodzieży 


niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia


30 MOPS 267 060,00 285 417,00 285 416,45


Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 


Dziennego Pobytu dla Dzieci 


Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 


Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 


Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 


Odrodzenie", Radockiego 280


dzieci upośledzone


umysłowo z dysfunkcją


ruchu oraz rodziny


Wielopłaszczyznowa terapia i pielęgnacja 


dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz 


wieloaspektowe wsparcie dla ich rodzin
15 19 700,00 19 700,00 19 700,00


Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie 


Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół, ul. 


Wiejska 2 Siemianowice Śląskie *


osoby chore na


stwardnienie rozsiane


Rehabilitacja chorych na SM i ich rodzin, 


alternatywą na życie 81 54 600,00 45 426,98 45 426,98


Aktywizacja, rehabilitacja i terapia, integracja 


oraz uspołecznienie, rozwój zainteresowań 


mieszkających w Katowicach osób z 


upośledzeniem umysłowym w Klubie 


Aktywizacji Dorosłych Śląskiego 


Stowarzyszenia SZANSA


10 10 000,00 10 000,00 10 000,00


Rehabilitacja i terapia psychomotoryczna, 


logopedyczna, kondycyjno-ruchowa osób 


niepełnosprawnych oraz terapia rodziców- 


mieszkańców Katowic w Punkcie 


Terapeutycznym Śląskiego Stowarzyszenia 


SZANSA


10 5 500,00 5 500,00 5 500,00


Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i 


Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, 


ul. Francuska 20- 22


dzieci i młodzież z


wadą słuchu


Integracja sensoryczna, jako metoda 


wspierająca kompleksową rehabilitację dzieci i 


młodzieży niepełnosprawnej oraz pomoc 


psychologiczna rodzinie


22 5 100,00 5 100,00 5 100,00


Koło Miejskie Polskiego Związku 


Niewidomych, Okręg Śląski, ul. Andrzeja 13


osoby niewidome i


niedowidzące


Rozpowszechnianie sportu i turystyki wśród 


inwalidów wzroku a przez to rehabilitacja i 


integracja osób niepełnosprawnych wewnątrz 


własnego środowiska, jak i z osobami 


pełnosprawnymi


49 6 500,00 6 500,00 6 500,00


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, 


Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a


dzieci niewidome i


niedowidzące ze


sprzężoną


niepełnosprawnością, w


wieku od 0-7 lat


Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i 


niedowidzących ze sprzężoną 


niepełnosprawnością, w wieku do lat 7 z terenu 


Miasta Katowice


18 17 100,00 17 100,00 17 100,00


Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. 


Medyków 14 w Katowicach


chorzy na Alzheimera i


ich rodziny


Niesienie pomocy rodzinom osób oraz osobom 


dotkniętym chorobą Alzheimera m.in. poprzez 


prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób 


niepełnosprawnych oraz rozpowszechnianie 


wiedzy medycznej o chorobach otępiennych i 


ich diagnostyce


295 14 700,00 11 700,00 11 700,00


Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 


Specjalnej Troski i Osobom Upośledzonym 


Umysłowo SZANSA, ul. PCK 2 w Katowicach


osoby upośledzone


umysłowo


WPS
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Klub Śląskich Amazonek, ul. Ligocka 103 kobiety chore na raka piersi Minimalizacja negatywnych skutków stresu 


związanego z leczeniem chirurgicznym i 


onkologicznym kobiet oraz odniesienie


świadomości onkologicznej kobiet o leczeniu 


raka piersi


708 14 786,00 14 786,00 14 786,00


Fundacja Dr Clown, Region Śląsk ul. 


Warmińska20/3 Katowice


dzieci chore i niepełnosprawne 


przebywające w katowickich 


szpitalach, dzieci z przedszkoli 


integracyjnych


Równi w życiu-równi w zabawie


639 4 400,00 4 400,00 4 400,00


Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 


Autystycznych i Ich Rodzin, ul. Sowińskiego 


45/46


osoby chore na autyzm i ich 


rodziny


Pomoc młodzieży i dorosłym osobom z 


autyzmem – jak ich zrozumieć, jak im pomóc 3 14 500,00 14 500,00 14 500,00


Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy 


Dziennego Pobytu dla Dzieci 


Niepełnosprawnych Śląskiego Stowarzyszenia 


Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z 


Upośledzeniem Umysłowym, "Oddział 


Odrodzenie", Radockiego 280


dzieci ze sprzężoną 


niepełnosprawnoscią oraz ich 


rodziny


Asystent osoby niepełnosprawnej. Pomoc 


rehabilitacyjna w warunkach domowych 


dzieciom i ich rodzinom 
6 6 500,00 6 500,00 6 500,00


Stowarzyszenie Hipoterapia, Hipika i 


Środowisko, ul. Strumienna 8


dzieci niewidome i autystycy Hipoterapia dla dzieci niewidomych i 


autystycznych
10 5 000,00 5 000,00 5 000,00


Stowarzyszenie FAON, ul. W. Sławka 5 osoby niepełnosprawne z 


róznymi niepełnosprawnościami


Asystent osoby niepełnosprawnej. Pomoc w 


dotarciu do celu. 
38 14 000,00 14 000,00 14 000,00


 "Nasze-Śląskie" Stowarzyszenie Społeczno-


Kulturalne, ul. Kuźnicka 39b


uczniowie szkoły specjalnej oraz 


ich rodzice, społeczność lokalna


Hortiterapia skuteczną metodą integracji osób 


niepełnosprawnych i przewlekle chorych z 


otoczeniem oraz sposobem ich aktywizacji 


społecznej w Katowicach – Mieście Ogrodów, 


w dekadzie edukacji na rzecz zrównoważonego 


rozwoju – poczęcie cyklu imprez i spotkań 


integracyjno – informacyjnych oraz edukacyjno 


– promocyjnych z wykorzystaniem dobrych 


praktyk z kraju i zagranicy


194 4 415,00 4 415,00 4 415,00


Stowarzyszenie  Aktywnych 


Niepełnosprawnych i Seniorów SANIS, ul. 


Józefowska 98/50


osoby starsze i niepełnosprawne Aktywizacja i rozwój zainteresowań osób 


starszych i niepełnosprawnych poprzez zajęcia 


manualne  i sportowe 


138 4 415,00 4 415,00 4 415,00


Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób 


Starszych "Dobra Opieka" ul. Fredry 5 **


osoby strasze i niepełnosprawne Poprawa jakości opieki nad osobą starszą i 


niepełnosprawną poprzez zastosowanie 


nowoczesnych metod treningu funkcji 


poznawczych i ruchowych. Lepsza opieka dla 


seniora.


16 48 075,00 40 050,00 40 050,00


Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji 


Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, ul Rataja 


14 ***


osoby niepełnosprawne 


umysłowo oraz mieszkańcy 


osiedla 


Osiedlowy piknik integracyjny, integrujący 


podopiecznych Stowarzyszenia z 


mieszkańcami osiedla


230 2 500,00 2 500,00 2 500,00


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, 


Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a ***


dzieci i młodzież niedowidzącą, 


niewidoma z terenu Katowic


Festiwal twórczości artystycznej osób 


niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną 


niepełnosprawnością z terenu województwa 


śląskiego


39 2 500,00 2 500,00 2 500,00


Ocena efektywności:


**umowa zawarta z Urzędem Miasta Katowice


* umowa rozwiązana za porozumieniem stron 31.10.2011


* umowa rozwiązana za porozumieniem stron 31.10.2011


*** umowy w trybie "małych grantów"


*do 30.06.2011 r. umowy zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od 01.07.2011 r. umowy zawarte z Urzędem Miasta Katowice


1)    liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami narządu ruchu, głuchych i głuchoniemych korzystających z pomocy specjalistycznych placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne  


podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych - 4 488 osób


WPS
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Plan wg 


Uchwały Rady 


Miasta  nr 


VII/95/11


plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


Plan wg 


Uchwały Rady 


Miasta nr 


VII/93/11


plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


MOPS MOPS 1 150,00 0,00 0,00


1) Sukcesywne powtarzanie akcji 


informacyjnych w mediach, wśród 


organizacji pozarządowych, w 


środowiskach przez pracowników 


socjalnych, na temat warunków i 


możliwości uzyskania 


dofinansowania ze środków 


Państwowego Funduszu 


Rehabilitacji Osób 


Niepełnosprawnych w ramach 


powyższych zadań lub aktualnie 


realizowanych programów. Pomoc 


osobom niepełnosprawnym przy 


sporządzaniu wniosków i 


zgromadzeniu odpowiedniej 


dokumentacji.


osoby 


niepełnosp


rawne


~ udzielanie informacji z 


zakresu realizowanych 


świadczeń z PFRON, 


procedur  postępowania 


przy przyznaniu 


dofinansowania, pomoc 


przy sporządzaniu 


wniosków                                             


~ udostępnianie osobom 


zainteresowanym ulotek 


informujących o 


procedurach  postępowania 


dotyczących przyznania 


świadczeń realizowanych 


ze środków PFRON 


Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej sprawności, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych przez osoby 


niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego rodzaju barier.


Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd


nie korzystały.


Zwiększenie zainteresowania niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością uzyskania dofinansowania na różne cele w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób


Niepełnosprawnych.


PROJEKT 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI W FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 


PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ 


Zwiększenie zainteresowania podmiotów możliwością uzyskania dofinansowania do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych.


Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.


Nr i nazwa zadania Realizator
Adresaci 


działań
Działania szczegółowe


Liczba 


osób 


korzystają


cych 


Stan planowany do osiągnięcia 


Dysponent 


środków


Środki z budżetu Miasta Katowice Środki PFRON
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MOPS 840 MOPS - - - 403 313,00 876 331,15 876 331,15 


~ dofinansowanie do 


uczestnictwa w turnusach 


rehabilitacyjnych
410 150 000,00 315 000,00 315 000,00 


~ dofinansowanie 


zaopatrzenia w sprzęt 


rehabilitacyjny, przedmioty 


ortopedyczne i środki 


pomocnicze


414 223 313,00 530 777,00 530 777,00 


~ dofinansowanie 


likwidacji barier w 


komunikowaniu się w 


związku z indywidualnymi 


potrzebami osób 


niepełnosprawnych


16 30 000,00 30 554,15 30 554,15 


Ocena efektywności:


osoby 


niepełnosp


rawne


1) liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON,  w ramach zadania nr 2 – 840 osób, 


2) liczba osób niepełnosprawnych, które po raz pierwszy skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON – 143 osoby,


9) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych - 410


3) liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy uzyskali pomoc w ramach realizowanych programów celowych PFRON: PEGAZ 2010 "C" - 12 osób; PEGAZ 2010 "D" - 23 osoby; 


PEGAZ 2010 "E" - 4 osoby; Komputer dla Homera 2010 - 9 osób, Student II - 65 osób.


4) liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury 


i turystyki oraz rekreacji - 290


5) liczba osób niepełnosprawnych, którym zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu ich zamieszkania w ramach środków PFRON - 12


6) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się - 16


7) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier technicznych - 9


8) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt


rehabilitacyjny - 414


2) Kontynuowanie udzielania 


osobom niepełnosprawnym 


dofinansowania ze środków 


Państwowego Funduszu 


Rehabilitacji Osób 


Niepełnosprawnych do różnych 


świadczeń, w ramach zadań 


wynikających z ustawy o 


rehabilitacji  zawodowej i 


społecznej oraz zatrudnianiu osób 


niepełnosprawnych z dnia 27 


sierpnia 1997r. (Dział 2, Rozdział 


5).
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Plan wg 


Uchwały Rady 


Miasta  nr 


VII/95/11


plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


Plan wg 


Uchwały 


Rady Miasta 


nr VII/93/11


plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


1) Stworzenie osobom 


niepełnosprawnym, z poważnymi 


dysfunkcjami narządu ruchu, 


możliwości zamiany zajmowanych 


mieszkań na mieszkania pozbawione 


barier lub na mieszkania o mniejszym 


stopniu niedogodności w ramach 


zamiany z miastem - wg zgłaszanych 


potrzeb.


Wydział 


Budynków i 


Dróg Urzędu 


Miasta 


Katowice


5 osób 


niepełnospraw


nych


Przydzielono 


lokale mieszkalne 


o wyższym  


metrażu i 


standardzie w 


ramach zamiany z 


Miastem


10 (5 osób 


niepełnospr


aw-nych w 


tym 4 


wózek)


Wydział 


Budynkó


w i Dróg


działalność 


bieżąca


Komunalny 


Zakład 


Gospodarki 


Mieszkaniow


ej w 


Katowicach,


Przystosowano 2 


lokale mieszkalne


2 osoby 


wózek


KZGM


Katowickie 


TBS Sp. z 


o.o. w ramach 


zawieranych 


porozumień z 


Miastem 


Katowice


1 rodzinie 


przydzielono lokal 


mieszkalny  przy 


ul. Monte Cassino 


Katowicach


3 osoby  


(1osoba 


wózek)


TBS


Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.


Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich mieszkaniach oraz umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez likwidację barier


architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania.


PROJEKT 6. DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Stan planowany do osiągnięcia:


Doprowadzenie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności w mieszkaniach osób poruszających się na wózkach


inwalidzkich oraz poprawa ich warunków mieszkaniowych.


Nr i nazwa zadania Realizator
Adresaci 


działań


Działania 


szczegółowe


Liczba osób 


korzystając


ych 


Dyspone


nt 


środków


Środki z budżetu Miasta Katowice Środki PFRON


2) Przystosowanie lokali 


mieszkalnych dla osób 


niepełnosprawnych – wg zgłaszanych 


potrzeb.


2 zgłoszenia


działalność 


bieżąca
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3) Przyznawanie dofinansowania do 


likwidacji barier architektonicznych i 


technicznych ze środków 


Państwowego Funduszu Rehabilitacji 


Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie 


w ramach pracy socjalnej,  pomocy 


formalno - prawnej, organizacyjnej 


dotyczącej sporządzenia projektu 


dostosowania mieszkania, kosztorysu 


niezbędnych prac, pomocy w 


znalezieniu wykonawcy, a także w 


pozyskaniu środków finansowych na 


pokrycie części kosztów ponoszonych 


przez osobę niepełnosprawną, jeżeli 


jej sytuacja materialna tego wymaga.


Miejski 


Ośrodek 


Pomocy 


Społecznej w 


Katowicach 


we 


współpracy z 


administrator


ami lokali.


osoby 


niepełnospraw


ne, mające 


problemy w 


poruszano się 


tj. osoby z 


dysfunkcją 


narządu ruchu 


oraz osoby 


niewidome i 


niedowidzące


przyznawanie 


dofinansowania 


do likwidacji 


barier 


architektonicznyc


h i technicznych 


oraz udzielenie 


pomocy w 


zgromadzeniu 


niezbędnej 


dokumentacji


21 MOPS 170 000,00 169 445,85 169 427,22 


4) Budownictwo mieszkaniowe-


komunalne - dostosowanie warunków 


architektonicznych i technicznych w 


budynkach /parter/ dla osób 


niepełnosprawnych dla inwestycji:


- w rejonie ulic Le Ronda i 


Biniszkiewicza,


- ul. Bytkowskiej,


- ul. Techników (3 etap).


4) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach –  2


Wydział 


Inwestycji 


Urzędu 


Miasta 


Katowice


Mieszkańcy 


Miasta 


Katowice


Budowa obiektów 


komunalnych  


dostosowanych do 


potrzeb osób 


niepełnosprawnyc


h – zgodnie z 


obowiązującymi 


przepisami


-


Wydział 


Inwestycj


i


15 556 204,00 15 556 204,00 10 175 632,11 


3) liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich – 12 osób na wózkach inwalidzkich


5) liczba osób korzystających z pomocy instytucjonalnej i pomocy świadczonej w środowisku, w tym domów pomocy społecznej - 217


Ocena efektywności:


1) liczba osób niepełnosprawnych wymagających dostosowania mieszkań do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich – 34 osoby, w tm 


5 na wózkach inwalidzkich


2) liczba dokonanych zamian dotychczas zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione barier architektonicznych lub mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności,  w tym liczba zamian 


dotyczących osób na wózkach inwalidzkich – 5
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PROJEKT 7. DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Stan planowany do osiągnięcia:


Kontynuowanie działań mających na celu:


Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania się po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji 


publicznej do potrzeb tych osób.


c) stosowanie pochylni lub wind dla osób niepełnosprawnych,


1)    dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta Katowice:


a) stosowanie na przejściach dla pieszych sygnalizacji dźwiękowej łącznie ze świetlną,


b) dostosowanie czasu trwania zielonego światła na przejściu dla pieszych do prędkości poruszania się m.in. osób niepełnosprawnych,


c) budowa wysepek dzielących jezdnie, znajdujących się na przejściach dla pieszych, dostosowanych parametrami do wózków inwalidzkich,


d) umieszczanie znaków drogowych, urządzeń sterowania ruchem oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w sposób nie powodujący ograniczenia skrajni ruchu pieszego,


e) stosowanie urządzeń do segregacji ruchu pieszych i pojazdów: bariery, osłony, pasy zieleni, zróżnicowanie ukształtowania powierzchni.


2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta:
a)   stosowanie obniżonych krawężników, powierzchni w kontrastowym kolorze i fakturze łatwo wyczuwalnej butem lub laską osoby posługującej się nią, w celu sygnalizacji każdej zmiany


warunków ruchu,


b) ograniczanie rozwiązań zmuszających pieszych do pokonywania różnic poziomów,


d) odpowiedni dobór rodzajów nawierzchni i szerokości ciągów pieszych,


e) eksponowanie miejsc kolizyjnych na drogach, np. przejść przez jezdnię, poprzez stosowanie zróżnicowanego sposobu oświetlania,


f) zwiększenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne w strefie płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych rezerwowanych dla


pojazdów osób niepełnosprawnych na obrzasze miasta Katowice,


g) zwiększenie liczby pojazdów komunikacji zbiorowej przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,


h) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej,


i) wprowadzenie do rozkładu jazdy KZK GOP informacji o kursach wykonywanych taborem niskopodłogowym w formie: dodatkowych oznaczeń do informacji przystankowej, oddzielnych aplikacji


na stronach internetowych Związku oraz informacji przez bezpłatną infolinię KZK GOP (Tel. 0 800163030),


3) realizacja systemu miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi-drzwi”.


Koordynator projektu: Wydział Działalności Gospodarczej i Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice, w zakresie transportu specjalnego – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta


Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach.
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Środki własne 


beneficjenta


Plan na dzień 


przyjęcia 


uchwały Rady 


Miasta 


Katowice nr 


VII/95/11


plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


Plan wg 


Uchwał


y Rady 


Miasta 


nr 


VII/93/1


1


plan po 


zmianach 


na dzień 


31.12.2011


Wykonani


e


1) Kontynuowanie działań 


mających na celu likwidację 


barier urbanistycznych w 


ciągach komunikacyjnych 


miasta, w tym przebudowa 


istniejących przejść dla 


pieszych na przejścia 


integracyjne w ramach 


prowadzonych prac 


remontowych 


poszczególnych ulic.


Miejski 


Zarząd Ulic 


i Mostów w 


Katowicach


W 2011 roku w ramach prowadzonych prac remontowych 


przebudowywano sukcesywnie istniejące przejścia dla 


pieszych na przejścia integracyjne, polegające na 


zabudowaniu nawierzchni rozróżnialnej dotykowo z 


obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bezkorytkowym.  


Ponadto w ramach przebudowy i budowy sygnalizacji 


świetlnych zabudowywane są sygnalizatory akustyczne. 


W 2011r. Wybudowano 12 przejść integracyjnych oraz 


obniżono krawężnik na 23 obiektach. 


Miejski 


Zarząd Ulic 


i Mostów


2) Korzystanie z bezpłatnych 


stanowisk postojowych dla 


pojazdów osób 


niepełnosprawnych, (zgodnie 


z zapisami uchwały nr 


XIX/334/04 Rady Miejskiej 


Katowic z dnia 19.01.2004r. 


w sprawie ustalenia strefy 


płatnego parkowania dla 


pojazdów samochodowych 


na drogach publicznych na 


obszarze miasta Katowice).


Miejski 


Zarząd Ulic 


i Mostów w 


Katowicach


W roku 2011 wykonano 25 nowych stanowisk 


postojowych „kopert” przeznaczonych dla osób 


niepełnosprawnych


Miejski 


Zarząd Ulic 


i Mostów


Nr i nazwa zadania Realizator Działania szczegółowe
Dysponent 


środków


Środki PFRON


Działalność bieżąca


Działalność bieżąca


Środki z budżetu miasta Katowice
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3) Wydawanie kart 


parkingowych dla osób 


niepełnosprawnych.


Wydział 


Polityki 


Społecznej 


Urzędu 


Miasta 


Katowice


Wydawanie kart parkingowych zezwalających na 


parkowanie na wyznaczonych miejscach postojowych 


uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz ącym się 


opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 


niepełnosprawnych - złożono 1122 wniosków o wydanie 


karty parkingowej - wydano 1112 kart parkingowych - 


złożono 4 wnioski o wydanie karty parkingowej dla 


placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub 


edukacją osób niepełnosprawnych  wydano 4 karty dla 


placówek


                                                                                                                       


WPS


Działalność 


bieżąca
1 980,00 zł 1 353,00 zł


4) Zwiększenie ilości taboru 


niskopodłogowego 


wyposażonego w platformy 


dla wózków inwalidzkich 


oraz tzw. „układy przyklęku”, 


przy jednoczesnym 


wycofywaniu pojazdów 


posiadających stopnie w 


drzwiach wejściowych. 


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


W 2011r. do rozkładów jazdy autobusów kursujących na 


terenie Katowic wprowadzono kolejne 19 sztuk 


autobusów przystosowanych do przewozu osób 


niepełnosprawnych, wyposażonych m.in. w pochylnie 


najazdowe dla wózków inwalidzkich oraz system rewersu, 


polegający na otwarciu drzwi przy napotkaniu przeszkody 


w trakcie ich zamykania (zapobiega przytrzaśnięciu), tj:


linia nr 12 (1autobus niskopodłogowy),


linia nr 40 (2 autobusy niskopodłogowe),


linia nr 44 (1 autobus niskopodłogowy),


linia nr 61 (3 autobusy niskopodłogowe),


linia nr 74 (1 autobus niskopodłogowy),


linia nr 91 (2 autobusy niskopodłogowe),


linia nr 193 (1 autobus niskopodłogowy),


linia nr 800 (1 autobus niskopodłogowy),


linia nr 812 (2 autobusy niskopodłogowe),


linia nr 840 (2 autobusy niskopodłogowe),


linia nr 910 (1 autobus niskopodłogowy),


linia nr 931 (2 autobusy niskopodłogowe).


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


Działalność bieżąca
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5) Prowadzenie i udzielanie 


informacji o kursach 


pojazdów niskopodłogowych 


w rozkładzie jazdy KZK 


GOP (infolinia: 800 16 30 30 


oraz aplikacje informacji 


internetowej).


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


W 2011 roku, informacji o odjazdach środków transportu 


publicznego udzielało 4 pracowników biura Związku. 


Dostarczali oni szczegółowych informacji o ofercie 


taryfowej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, 


podawali godziny odjazdów z przystanków pojazdów 


niskopodłogowych oraz wyszukiwali dogodne połączenia 


komunikacyjne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. 


Ponadto, poprzez kontakt z dyspozytorami operatorów 


świadczących usługi na zlecenie KZK GOP, potwierdzali 


oni wykonanie poszczególnych kursów taborem 


niskopodłogowym.Każde wprowadzenie do oferty 


przewozowej taboru niskopodłogowego skutkowało 


natychmiastowym dodaniem stosownych oznaczeń w 


rozkładach jazdy na przystankach oraz w internecie.


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


6) Uruchomienie nowej 


strony internetowej Związku, 


bardziej przyjaznej osobom z 


niepełnosprawnościami 


zawierającej m.in. dodatkową 


zakładkę o ułatwieniach, 


oprogramowanie dla osób  


niewidomych oraz 


niedowidzących, możliwość 


powiększenia czcionki itd. 


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


W roku 2011 uruchomiono nową internetową stronę 


główną Związku. Strona została stworzona w oparciu o 


mechanizmy ułatwiające dostęp do treści osobom 


niedowidzącym. Umożliwiają to opcje zmiany wielkości 


czcionki bez odnoszenia się bezpośrednio do ustawień 


przeglądarki oraz projekt graficzny bazujący na 


kontrastowym zestawieniu kolorów. Przy opisywaniu 


linków zastosowane zostały znaczniki title opisujące 


docelowy dokument. Przeglądarka internetowe umożliwia 


przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych 


zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji 


potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy 


dostępu jest także zależny od posiadanego systemu 


operacyjnego.Ponadto, w roku 2011 adres 


www.kzkgop.com.pl został wyróżniony spomiędzy 


wszystkich osiemnastu miast wojewódzkich Polski jako 


najbardziej przystępny pasażerowi przez 


Portalsamorzadowy.pl. To nie pierwszy raz, kiedy strona 


KZK GOP została uznana za wzorową. W 2009 roku 


witryna Związku została uznana za najlepszy portal 


komunikacyjny w raporcie studia Edisonda.


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


Działalność bieżąca


Działalność bieżąca
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7) Uruchomienie w kolejnych 


pojazdach transportu 


zbiorowego Systemu 


Dynamicznej Informacji 


Pasażerskiej, polegającego na 


wizyjnym oraz fonicznym 


zapowiadaniu przystanków, 


ułatwiającego lokalizację w 


terenie przede wszystkim 


osobom niewidomym oraz 


niedowidzącym. 


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


Na koniec roku 2011, System Dynamicznej Informacji 


Pasażerskiej funkcjonował w pojazdach następujących 


operatorów, realizujących przewozy na obszarze miasta 


Katowice:                                                            Meteor 


Jaworzno (4 pojazdy),


PKM Gliwice (72 pojazdy),


PKM Katowice (94 pojazdów),


PKM Sosnowiec (91 pojazdów),


Transgór Mysłowice (2 pojazdy),


Usługi Przewozowe Henryk Polak (12 pojazdów).


SDIP w pojazdach PKM Gliwice oraz PKM Sosnowiec 


funkcjonował w niektórych pojazdach wykonujących 


przewozy na obszarze Katowic. 


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


8) Kontynuowanie kampanii 


społecznych, 


ukierunkowanych na 


uwrażliwienie pasażerów 


komunikacji miejskiej na 


potrzeby osób 


niepełnosprawnych.


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


W roku 2011, podobnie jak w latach wcześniejszych,


pracownicy Związku prowadzili lekcje komunikacyjne w


ramach akcji „Lato z KZK GOP” oraz „Europejskiego


Tygodnia Zrównoważonego Transportu”. W ramach ok.


40 spotkań, pracownicy KZK GOP, w szkołach oraz


siedzibie Związku opowiadali m.in. o potrzebach osób


niepełnosprawnych. Ponadto, KZK GOP przypomina o


potrzebach osób niepełnosprawnych na targach


SilesiaKOMUNIKACJA oraz w publikacjach


„Komunikacja publiczna” oraz „Szlaki".


Komunikacy


jny Związek 


Komunalny 


Górnośląski


ego Okręgu 


Przemysłow


ego 


9) Kontynuowane działań 


mających na celu odbudowę 


taboru i poprawę warunków 


korzystania z autobusów 


transportu zbiorowego przez 


osoby niepełnosprawne. 


Spółka PKM Katowice 


zamierza zakupić 25 sztuk 


nowych autobusów 


niskopodłogowych w 2011r. 


Przedsiębior


stwo 


Komunikacj


i Miejskiej 


Katowice 


sp. z o.o.


Zakup 25 szt. autobusów niskopodłogowych 


wyposazonych w specjalne rampy oraz miejsca do 


przewozu osób niepełnosprawnych.


Przedsiębior


stwo 


Komunikacj


i Miejskiej 


Katowice 


sp. z o.o.


34 408 456


Działalność bieżąca


Działalność bieżąca
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10) Kontynuowanie 


„Programu wyrównywania 


różnic między regionami” w 


obszarze D – likwidacji 


barier transportowych, jeżeli 


miasto Katowice spełniać 


będzie warunki brzegowe 


programu, ustalane corocznie 


przez Zarząd PFRON.


zgodnie z 


zaakceptowa


nymi przez 


PFRON 


wnioskami.


11) Realizacja miejskiego 


transportu specjalnego dla 


osób niepełnosprawnych 


„drzwi - drzwi”.


- Wydział 


Polityki 


Społecznej 


Urzędu 


Miasta 


Katowice,


-  


Pełnomocni


k Prezydenta 


ds. Osób 


Niepełnospr


awnych.


realizacja transportu dla osób niepełnosprawnych 


dofinansowanego z budżetu miasta Katowice zadanie było 


realizowane od 14.01.2011 do 28.12.2011 przez firmę 


„Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski” z siedzibą w 


Katowicach, ulica Bromboszcza 15/17. Transport 


adresowany był dla osób niepełnosprawnych ruchowo z 


orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 


niepełnosprawności oraz osób niewidomych i 


niedowidzących z orzeczonym znacznym i 


umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „0”.                                                                                              


Cennik usłgi transoprtowej w roku 2011: opłata stała    


3,00 zł opłata zmienna  za kilometr  1,20 zł/km             


opłata postojowa za godzinę 10,00 zł


WPS                                                                                      100 080,00 100 080,00 82 472,79
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12) Przeprowadzenie akcji 


edukacyjno – profilaktycznej 


w celu obrony praw osób 


niepełnosprawnych w 


zakresie miejsc do 


parkowania.


Wydział 


Polityki 


Społecznej 


Urzędu 


Miasta 


Katowice 


we 


współpracy 


z Policją i 


Strażą 


Miejską w 


Katowicach.


W 2011 roku realizowano projekt MIEJSKA DŻUNGLA, 


którego celem było między innymi


przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla 


osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione tj. 


posługujących się nieaktualnymi kartami parkingowymi 


lub nie przewożące osób niepełnosprawnych.


W ramach akcji dotyczącej kontroli zgodności 


wykorzystania miejsc parkingowych dla osób


niepełnosprawnych, w dniu 17 grudnia 2011 r. 


przeprowadzono wspólne patrole harcerzy,


młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze Strażą Miejską i 


Policją. W tym dniu harcerze i


uczniowie wkładali ulotki za wycieraczki samochodów 


bezprawnie zaparkowanych


w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 


oraz rozdawali naklejki popierające akcję „Nigdy nie 


parkuję na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. W akcji 


wzięło udział 13 szkół i Hufiec ZHP, łącznie ok. 150 


osób. Na potrzeby akcji zakupiono 2000 tysiące sztuk 


ulotek „ŁAM BARIERY NIE PRZEPISY”, 2000 ulotek 


dot. działań prowadzonych w ramach akcji oraz 350 sztuk 


plakatów promujących projekt MIEJSKA DŻUNGLA. 


Akcję poprzedziła konferencja prasowa w dn.14.12.2011 r


W ramach projektu zrealizowano w szkołach happeningi, 


w których udział wzięli przedstawiciele katowickich 


organizacji pozarządowych. W ramach akcji odbył się 


również w maju Katowicki Turniej Rugby na Wózkach, w 


trakcie którego młodzież szkół kibicowała drużynom. 


Akcja "Miejska Dżungla" została laureatem konkursu 


"Samorząd Równych Szans" oraz otrzymała wyróżnienie 


w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania-Usługi 


Społeczne 2011".


WPS                                                                                      4 152,00 4 151,50 4 151,50


13) Układ komunikacyjny dla 


terenu budowy Nowego 


Muzeum Śląskiego, MCK i 


NOSPR. 


Wydział 


Inwestycji 


Urzędu 


Miasta 


Katowice.


Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 


niepełnosprawnych min. zastosowanie  kostki 


integracyjnej przed  przejściem dla pieszych  , kładka,  


zastosowanie obniżonych krawężników. Na ciągu 


pieszym w odwodnieniu liniowym – kratka 


uniemożliwiająca zaklinowanie się kółka wózka 


inwalidzkiego, lub elementów obuwia.


Wydział 


Inwestycji
52 125 872,00 43 142 481,00 35 029 730,28
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14) Budowa Centrum 


przesiadkowego w 


Katowicach Zawodziu. 


Wydział 


Inwestycji 


Urzędu 


Miasta 


Katowice.


Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 


niepełnosprawnych min.  przejścia dla pieszych,  perony 


przystankowe, parkingi 5 104 000,00 5 104 000,00 161 560,00


15) Jezdnia serwisowa 


zbiorcza zapewniająca 


obsługę komunikacyjną 


terenów po południowej 


stronie DTŚ między węzłami 


"Mieszka" i "Gałeczki" 


/zejście z kładki/. 


Wydział 


Inwestycji 


Urzędu 


Miasta 


Katowice.


Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 


niepełnosprawnych min.  zejście z  kładki


4 100 000,00 3 900 000,00 2 630 623,66


16) Połączenie drogowe 


Radockiego Wiechułów.


Wydział 


Inwestycji 


Urzędu 


Miasta 


Katowice.


Dostosowanie przestrzeni publicznej  dla potrzeb osób 


niepełnosprawnych min. obniżenie krawężników, 


sygnalizacja świetlna 100 000,00 125 000,00 115 968,45


Ocena efektywności:


3) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez specjalistyczne placówki, organizacje pozarządowe, firmy tasówkowe - 16 (liczba kart parkingowych 


wydanych dla placówek), w 2011r. wydano 2 nowe karty parkingowe


8) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice - 1356 ( w tym na wózkach inwalidzkich 666)


5) liczba obiektów komunikacyjnych, na których wykonano w danym okresie  udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaj udogodnień –23, (rodzaj udogodnień:  nawierzchnia rozróżnialna 


dotykowo z obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bezkorytkowym)


6) liczba zawartych umów dotyczących zakupu środków transportu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”; liczba osób niepełnosprawnych korzystających w danym roku z 


przewozów nowo zakupionymi środkami transportu - brak


7) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych przez Wydział Działalności Gospodaczej Urzędu Miasta Katowice – brak zgłoszeń od osób niepełnosprawnych na przywóz w celu 


załatwienia spraw  do Urzędu Miasta Katowice. Liczba przewozów osób niepełnosprawnych w 2011r. – zero


4) liczba przejść dla pieszych posiadających oprócz sygnalizacji świetlnej zainstalowane sygnalizatory akustyczne –2


2) liczba linii autobusowych i tramwajowych obsługiwanych przez pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych -łączna liczba linii autobusowych obsługiwanych taborem 


niskopodłogowym zgodnie z rozkładem jazdy wynosi 69. W porównaniu z poprzednim zestawieniem zawieszono funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej nr 46, 162 oraz 212. W związku z 


powyższym, w celu umożliwienia zaspokojenia podstawowych potrzeb przewozowych mieszkańców dokonano korekty przebiegu tras linii komunikacyjnych nr 812, 44 oraz 695


1) liczba wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych -25


Wydział 


Inwestycji
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Załącznik nr 1   Projekt nr 7         


Numer linii autobusowej Kursy realizowane taborem niskopodłogowym


6 37%


9 83%


10 28%


11 44%


12 78%


13 90%


23 100%


27 70%


30 31%


37 100%


40 74%


44 28%


48 52%


50 62%


51 100%


61 58%


66 54%


70 63%


72 72%


74 54%


77 45%


91 67%


109 76%


115 80%


120 100%


130 40%


138 76%


154 77%


165 100%


168 84%


177 42%


190 100%


193 56%


223 100%


238 72%


Informacja o procencie kursów wykonywanych przez tabor niskopodłogowy na liniach KZK GOP w mieście Katowice:
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296 55%


297 63%


600 100%


615 100%


632 38%


653 71%


657 58%


662 74%


672 54%


673 61%


674 64%


675 79%


688 62%


689 61%


695 100%


800 22%


801 100%


804 86%


805 55%


807 29%


811 58%


812 58%


815 100%


820 100%


831 100%


835 34%


840 59%


860 100%


870 44%


880 100%


900 100%


910 87%


911 30%


931 49%


Średnia 69%


Łączna liczba linii autobusowych obsługiwanych taborem niskopodłogowym zgodnie z rozkładem jazdy wynosi 69. W porównaniu z poprzednim


zestawieniem zawieszono funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej nr 46, 162 oraz 212. W związku z powyższym, w celu umożliwienia


zaspokojenia podstawowych potrzeb przewozowych mieszkańców dokonano korekty przebiegu tras linii komunikacyjnych nr 812, 44 oraz 695.
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Działania szczegółowe


plan na dzień 


przyjęcia 


Uchwały Rady 


Miasta Katowice 


VII/95/11


plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


Jednostki organizacyjne miasta Katowice


Szpitale i Zakłady Zdrowotne


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Szpital Św. Elżbiety


ul. Warszawska 52


/budynek dostosowany /


Szpital Miejski Murcki *


ul. Sokołowskiego 2


/obiekt to 4 budynki użytkowe ,częściowo 


dostosowany /.


Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 


Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia”


Przychodnia nr 1 *


ul. Mickiewicza 9


PROJEKT 8.   LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH W KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI 


PUBLICZNEJ


Nr i nazwa zadania Realizator Adresaci działań


Dyspo


nent 


środkó


w


Środki z budżetu Miasta Katowice


Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.


Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier 


architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się.


Stan planowany do osiągnięcia:


Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy załatwiają mieszkańcy Katowic. Stopniowe likwidowanie barier architektonicznych w


budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne miasta, świadczące usługi na rzecz ludności: w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej,


miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych, administracjach budynków mieszkalnych. 


Popieranie działań innych urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych wykonujących zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku


publicznego i o wolontariacie, mających na celu likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych m.in. poprzez wspólne składanie wniosków, projektów mających na celu pozyskanie


dodatkowych środków na te działania.


Osoby 


niepełnosprawne, 


głównie z 


dysfunkcją narządu 


ruchu oraz osoby 


niedowidzące, 


niewidzące, 


niedosłyszące i 


niesłyszące, osoby 


starsze. 


Pełnomocnik 


Prezydenta ds. Osób 


Niepełnosprawnych 


skontrolował pod 


względem 


dostępności dla osób 


niepełnosprawnych 


z dysfunkcją 


narządu ruchu, 


wzroku oraz słuchu, 


poniżej wymienione 


obiekty użyteczności 


Pełnomocnik Prezydenta ds. 


Osób Niepełnosprawnych we 


współpracy z Wydziałem 


Budynków i Dróg, Wydziałem 


Budownictwa, Wydziałem 


Inwestycji.


1) Tworzenie zbioru danych dotyczących 


występowania barier architektonicznych w 


budynkach użyteczności publicznej 


zajmowanych przez jednostki organizacyjne 


Miasta – kontynuacja.


WPS Działalność bieżąca







28 
 


 
 


/budynek dostosowany /


Przychodnia nr 3 *


ul. PCK 1 /


budynek dostosowany /


Przychodnia nr 13 *


ul. Ordona 13


/budynek dostosowany /


Instytucje Kultury


Miejski Dom Kultury „ Koszutka „*


ul. Grażyńskiego 47


/budynek dostosowany /


Miejski Dom Kultury „ Bogucice-Zawodzie „


ul. Markiewki 44 A


/budynek dostosowany /


Miejski Dom Kultury „ Południe  Filia nr 1


ul. Gen. Jankego 136


/budynek dostosowany /


Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 35 *


Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych


ul. Słowackiego 20


/dostosowana /zmiana siedziby z ul. Młyńskiej 5


Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 7


wzroku oraz słuchu, 


poniżej wymienione 


obiekty użyteczności 


publicznej: z 


wizytami zostały 


sporządzone 


protokoły a wnioski 


przekazano do 


dyrektorów 


jednostek.
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ul. Franciszkańska 25


/brak dostosowania – na parter schody, pomieszczenia 


MBP dostosowane /


Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32


ul. Grzyśki 19 a


/budynek dostosowany /


Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 *


ul. Ligonia 7


/budynek dostosowany /


Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek *


Plac Sejmu Śl.2


/budynek dostosowany /wejście od ul. Sienkiewicza


W planie remont budynku.


Jednostki edukacyjne z oddziałami integracyjnymi


Zespół Szkół Specjalnych Nr 6


/SP dla dzieci chorych i G 34 /


ul. Medyków 16


/budynek szpitalny dostosowany /


Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 *


im. Polskich Kawalerów Maltańskich


/SP 61 i G 29 /


ul. Kołobrzeska 8


/budynek dostosowany /


Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 *


SP 60 im. Marii Grzegorzewskiej i G 28


ul. Gliwicka 148 a







30 
 


 


 


/brak dostosowania /


Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 *


SP 55 i  G 27


ul .Ks. Bpa Bednorza 13


/cz. dostosowany /


Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 *


/ZSZ Nr 16 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 


w stopniu lekkim,


Szkoła Przysposabiająca do Pracy /


ul. Rolna 22


/budynek A – dostosowany, budynek B- brak 


dostosowania /


Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 *


ul. Krzywoustego 11


SP Nr 58 i G Nr 36


/budynek dostosowany /


Zespół Szkół Nr 1


im. Gen.J.Ziętka


/ZDZ Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących


Technikum uzupełniające Specjalne Nr 5 dla 


Niesłyszących i Słabo Słyszących /


ul. Staszica 2


/brak dostosowania /


Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci


Niesłyszących i Słabo Słyszących


/Przedszkole całodzienne, SP dla niesłyszących


i Słabo Słyszących, G 31,V Liceum Profilowane, 


Szkoła Policealna Nr 11


ul. Grażyńskiego 17


/brak dostosowania dla osób z narządem ruchu /
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Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi


ul. Medyków 27


/budynek dostosowany /


Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi *


ul. Hetmańska 8


/brak dostosowania /


IX Liceum Ogólnokształcące


z Oddziałami Integracyjnymi


ul. B. Krzywoustego 9


/brak dostosowania /


Szkoła Podstawowa Nr 66 /Oddziały Specjalne/


ul. Krzywoustego 7


/budynek dostosowany /


Miejskie Przedszkole Nr 93 Oddziały Specjalne


ul. Łętowskiego 24


/brak dostosowania dla osób z narządem ruchu


pomimo podjazdu/


Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 


47


ul. Słoneczna 60


/budynek dostosowany /


Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 


91


ul. Adama 33


/brak dostosowania /


Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami 


Integracyjnymi
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Al. Roździeńskiego 88


/brak dostosowania ze względu na schody do budynku 


/


Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami 


Integracyjnymi


ul. Mościckiego 2


/budynek dostosowany /


Wczesne Wspomaganie Rozwoju – placówki 


niepubliczne


Bajkowe Przedszkole


ul. Modrzewiowa 30 a


/brak dostosowania /


Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-


Rehabilitacyjne „Odrodzenie”


ul. Radockiego 280


/budynek dostosowany / 


Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole


Edukacyjno - Rehabilitacyjne


ul. Ułańska 5A


/budynek dostosowany /


Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy


im. Dr Trzcińskiej-Fajfrowskiej


ul. Gościnna 8


/budynek dostosowany /


Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne :


Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1


ul. Rataja 14


/brak dostosowania / pomimo wejścia do budynku z 


poziomu terenu
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Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2


ul. Łętowskiego 6 A


/budynek dostosowany/


Poradnia – Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3


ul. Szopienicka 58


/brak dostosowania /


Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 5


ul. Okrzei 4


/brak dostosowania/


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – 


Pedagogiczna


ul. Sokolska 26 a


/budynek dostosowany na parterze w pomieszczeniach 


użytkowych dla pacjentów Poradni /.


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna


ul. Okrzei 4


/brak dostosowania /


Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / siedziba / *


ul. Jagiellońska 17


/budynek  dostosowany/


MOPS TPPS Nr 1 *


ul. Andrzeja 10


/parter budynku dostosowany/


MOPS TPPS Nr 2 *


ul. Warszawska 42
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/parter budynku dostosowany/


MOPS TPPS Nr 3 *


ul. Misjonarzy Oblatów 24


/budynek dostosowany/


Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 *


ul. Misjonarzy Oblatów 24


/budynek dostosowany /


MOPS TPPS Nr 4 *


ul. Gliwicka 94


/budynek dostosowany/


MOPS TPPS Nr 5


ul. Dębowa 16 c


/parter budynku dostosowany/


MOPS TPPS Nr 6 *


DDPS nr 1


Świetlica Środowiskowa nr 5


ul. Czecha 2


/budynek dostosowany/


MOPS TPPS Nr 7 *


DDPS nr 5


Świetlica Środowiskowa nr 4


ul. Świdnicka 35 A


/budynek dostosowany /


MOPS TPPS Nr 8 *


ul. Łętowskiego 6


/budynek cz. dostosowany /
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MOPS TPPS Nr 9 i 10 *


ul. Krakowska 138


/budynek dostosowany /


MOPS Zespół Pomocy i Rodzinom *


ul.  Orkana 7a


/brak dostosowania w budynku /


Świetlica Środowiskowa Nr 1 *


ul. Orkana 7 a


/cz. dostosowana /


Katowickie Stowarzyszenie „OPOKA”


Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 *


ul. Głogowska 23


/budynek dostosowany/


Jednostki organizacyjne sportowo - rekreacyjne


MOSiR Camping 215


ul. Trzech Stawów 2


/częściowo dostosowany /


MOSiR Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „ 


ROLNA „


ul. Nasypowa 65


MOSiR Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „ 


BUGLA „


ul. Żeliwna 26 D


/teren dostosowany dla osób na wózkach/


Pozostałe jednostki organizacyjne :


Powiatowy Urząd Pracy *


ul. Pośpiecha 14


/budynek dostosowany/
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Urząd Stanu Cywilnego


oraz Zespół Śpiewaków Katowice Camerata Silesia


Plac Wolności 12 A /nowa siedziba /


/budynek dostosowany/


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o .o


ul. Mickiewicza 59


/brak dostosowania / w planie zmiana siedziby


Budowa Lokali Mieszkalnych /oględziny wnętrza stan 


surowy- dot. wymiarów pomieszczeń


ul. Techników


/opinia- na prośbę Wydziału Budynków i  Dróg /


Inne obiekty i miejsca nie należące do zasobów miasta 


Katowice:


Obiekt Zdrowia


NZOZ Szpital im.Prof.E.Michałowskiego *


Med.Holding S.A


ul Strzelecka 9


/budynek dostosowany/


Obiekty Kultury


Kina :opinia dla Rzecznika Praw Obywatelskich


Cinema City Silesia


ul. Chorzowska 107


/budynek dostosowany /


Kinoteatr RIALTO


ul .Św. Jana 24


/brak dostosowania /
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Kino Helios


ul. Uniwersytecka 13


/budynek dostosowany/


Spółdzielnia Socjalna „ Rybka „


ul. Odrowążów 14/8


w Katowicach


/opinia -na prośbę Spółdzielni- podczas oględzin 


budynek był w trakcie remontu dotyczyło 


przygotowania dostosowania /


Infrastruktura- opinia dla Architekta


Konior Studio


ul. Kilińskiego 46


w Katowicach


/dojście dla osób niepełnosprawnych z kładki


przebiegającej nad Al. Roździeńskiego do poziomu


jezdni w sprawie projektowanych rozwiązań 


komunikacyjnych/


* Ponowne oględziny obiektu – sprawdzanie 


wykonania zaleceń z poprzednich oględzin i ocena 


stanu dostosowania  obiektu w danym dniu.


2) Udział w opiniowaniu opracowywanych 


koncepcji i wytycznych do projektowania oraz 


projektów technicznych remontów i inwestycji 


miejskich pod kątem dostępności do osób 


niepełnosprawnych.


Wydział Budynków i Dróg, 


Wydział Budownictwa, 


Wydział Inwestycji, Wydział 


Rozwoju Miasta, Miejski 


Zarząd Ulic i Mostów we 


współpracy z Pełnomocnikiem 


Prezydenta do Spraw Osób 


Niepełnosprawnych.


Mieszkańcy miasta 


Katowice                                                                                                               


załącznik nr 1


Wydział Inwestycji                                                               


Załącznik nr 1


Wydzia


ł 


Inwesty


cji


Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1


3) Załatwianie w miejscu zamieszkania 


leżących osób niepełnosprawnych formalności 


związanych z wystawianiem dowodu 


osobistego.


Wydział Spraw Obywatelskich 


Urzędu Miasta Katowice.


Niepełnosprawni 


mieszkańcy 


Katowic.                                                      


Niepełnosprawni mieszkańcy Katowic.                                                                                           


Odbiór dokumentacji, pobieranie podpisu,                                  


doręczanie dowodu osobistego.


Wydzia


ł Spraw 


Obywat


elskich                                         


W ramach kosztów   funkcjonowania        Wydziału
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4) modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 


w Katowicach – usunięcie barier  


architektonicznych. Planowane wykonanie 


prac modernizacyjnych – 2011r./2012r.


Wydział Inwestycji Urzędu 


Miasta Katowice.


Mieszkańcy Miasta 


Katowice


20 116 150,00 16 536 435,00 8 185 198,28 


5) budowa Międzynarodowego Centrum 


Kongresowego w Katowicach. Uczestnictwo 


osób niepełnosprawnych w pokazach 


wystawienniczych oraz konferencjach 


organizowanych w budynku 


Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 


W budynku zapewniono dostęp do wszystkich 


miejsc publicznych i biurowych dla osób 


niepełnosprawnych ruchowo.


Wydział Inwestycji Urzędu 


Miasta Katowice.


Mieszkańcy Miasta 


Katowice, 


uczestnicy imprez 


Kulturalnych, 


targów, wystaw i 


konferencji
72 277 097,00 6 353 123,00 1 210 814,18 


6) Modernizacja Pałacu Młodzieży im. Prof. 


A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 w 


Katowicach - umożliwienie osobom 


niepełnosprawnym na uczestnictwo w życiu 


kulturalnym poprzez likwidację barier 


architektonicznych.


Wydział Inwestycji Urzędu 


Miasta Katowice.


Mieszkańcy Miasta 


Katowice


14 443 848,00 14 443 848,00 9 064 750,30 


7) Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia 


Dąb. Umożliwienie osobom 


niepełnosprawnym na uczestnictwo w życiu 


kulturalnym poprzez budowę obiektu przy ul. 


Krzyżowej.


Wydział Inwestycji Urzędu 


Miasta Katowice.


Mieszkańcy Miasta 


Katowice


7 451 909,00 2 370 000,00 1 479 287,78 


8) Budowa Narodowej Orkiestry 


Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 


Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w 


koncertach organizowanych w budynku 


NOSPR. Budynek w całości dostosowany dla 


osób niepełnosprawnych w tym poruszających 


się na wózkach inwalidzkich. Na widowni 


Wielkiej Sali Koncertowej zaprojektowano 6 


miejsc dla osób poruszających się na wózkach 


inwalidzkich i osób towarzyszących, po obu 


stronach widowni. W Sali Kameralnej 


przewidziano 4 miejsca na poziomie +1.


Wydział Inwestycji Urzędu 


Miasta Katowice.


Mieszkańcy Miasta 


Katowice, 


uczestnicy 


koncertów


126 985 814,00 2 003 944,00 1 999 342,70 


dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych 


zgodnie z obowiązującymi przepisami


Wydzia


ł 


Inwesty


cji
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9) Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej - 


przebudowa stadionu/modernizacja trybun i 


infrastruktury stadionu/ umożliwiająca dostęp 


osobom niepełnosprawnym do korzystania z 


w/w obiektu.


Wydział Inwestycji Urzędu 


Miasta Katowice.


Mieszkańcy Katowic 


i miast ościennych  


kibice sportowi 


dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych 


zgodnie z obowiązującymi przepisami


2 430 663,00 2 430 663,00 742 504,33 


10) Przystosowanie obiektów sportowych dla 


potrzeb osób niepełnosprawnych - instalacja 


windy dla osób niepełnosprawnych 


umożliwiająca wjazd na poziom tarasów 


obiektu „Spodek”.


Miejski Ośrodek Sportu i 


Rekreacji w Katowicach.


instalacja windy dla niepełnosprawnych wraz z 


pracami modernizacyjnymi 


103 700,00


Ocena efektywności:


4) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności związane z wydaniem dowodu osobistego - 293


1) liczba budynków użyteczności publicznej, w których mieszczą się jednostki organizacyjne miasta, pozbawionych barier architektonicznych – 39


2) liczba wniosków, projektów z udziałem miasta Katowice w sprawie likwidacji barier architektonicznych w jednostkach wykonujących zadania publiczne – 0


3) liczba opinii wydanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - 4


działalność bieżąca
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Załącznik nr 1   Projekt nr 8         


Wyszczególnienie (Działania szczegółowe)
Dysponent 


środków


Plan na dzień 


przyjęcia Uchwały 


Rady Miasta Katowice 


VII/95/11


Plan po zmianach na 


dzień 31.12.2011 r.
Wykonanie


Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach WIN 72 277 097,00 6 353 123,00 1 210 814,18


Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu WIN 5 104 000,00 5 104 000,00 161 560,00


Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej WIN 2 650 000,00 3 437 200,00 3 313 685,47


Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach WIN 2 277 000,00 2 277 000,00 2 198 433,17


Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 WIN 14 443 848,00 14 443 848,00 9 064 750,30


Miejski Dom Kultury "Koszutka"  - filia "Dąb" WIN 7 451 909,00 2 370 000,00 1 479 287,78


Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20 WIN 0,00 132 229,00 78 475,26


Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 


Katowicach
WIN 126 985 814,00 2 003 944,00 1 999 342,70


Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy WIN 432 738,00 432 738,00 203 294,07


Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej WIN 2 430 663,00 2 430 663,00 742 504,33


Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 WIN 4 050 000,00 7 970 000,00 7 708 348,90


Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 WIN 20 116 150,00 16 536 435,00 8 185 198,28


Budownictwo mieszkaniowe – komunalne (zakres WIN) WIN 15 556 204,00 15 556 204,00 10 175 632,11


Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach WIN 1 635 000,00 2 196 000,00 559 912,20


Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości WIN 2 161 519,00 2 461 519,00 2 445 313,88


Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu WIN 8 000 000,00 100 000,00 1 850,00


RAZEM 285 571 942,00 83 804 903,00 49 528 402,63


(dostosowanie 


obiektów dla 


potrzeb osób 


niepełnosprawnych 


zgodnie z 


obowiązującymi 


przepisami)
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Realizato


r


Wykonaw


cy działań


Plan na 


dzień 


podjęcia 


Uchwały 


Rady 


Miasta  nr 


VII/95/11


Wykonani


e 


Plan na 


dzień 


przyjęcia 


Uchwały 


Rady 


Miasta nr 


VII/93/11


Plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonani


e


1) organizowanie koncertów 


adresowanych do dzieci 


niepełnosprawnych.  Ponadto dzieci 


niepełnosprawne będą uczestniczyć 


w koncertach „Silesii” również w 


tzw. klasach integracyjnych 


funkcjonujących w szkołach 


podstawowych na terenie miasta 


m.in. na osiedlu 1000-lecia i Załężu.


Instytucja 


Promocji i 


Upowszec


hniania 


Muzyki 


„Silesia”


 dzieci i młodzież specjalnej troski Koncerty dla  dzieci i młodzież specjalnej troski 


organizowano w następujących miejscach: SZOPIENICE 


ZSS nr 10, LIGOTA Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, 


LIGOTA ZSS nr 12, GISZOWIEC Ośrodek 


Rehab.Wychow. Dla dzieci, GISZOWIEC Osrodek 


Reh.Wychow.dla dorosłych,BOGUCICE ZSS nr 9, 


JANÓW ZSS nr 7, 1000-LECIE Samodzielny Ośrodek 


Reh.Wychowa. Dla dzieci, CENTRUM Stowarzyszenie 


"Szansa dla każdego:. W koncertach uczestniczyły również 


dzieci z klas integracyjnych w MDK 1000-LECIE oraz 


Bibliotece Filia nr 3 w Załężu


172/5073


PROJEKT 9 .  UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU KULTURALNYM, ARTYSTYCZNYM, SPORTOWYM ORAZ REKREACJI I 


TURYSTYCE.


Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków do uczestnictwa w sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji 


społecznej osób niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury w ramach miejskich instytucji kultury.


Stan planowany do osiągnięcia: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych, artystycznych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Promowanie i prezentacje twórczości 


artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier architektonicznych i barier w komunikowaniu się w obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury oraz 


przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, w zakresie dofinansowania imprez ze środków PFRON – Miejski Ośrodek 


Pomocy Społecznej w Katowicach.


Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe


Liczba 


imprez/ 


Liczba 


osób 


korzystaj


ących


Środki z budżetu 


Miasta Katowice
Środki PFRON
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2) w ramach edukacji artystycznej w 


Galerii Sztuki Współczesnej 


odbywają się warsztaty ekspresji 


twórczej, skierowane również do 


dzieci niepełnosprawnych. 


Przygotowany jest dla tej grupy 


projekt zajęć oparty na arteterapii, 


sięgający do podstawowych form 


autoekspresji. 


Galeria 


Sztuki 


Współczes


nej BWA 


w 


Katowicac


h


Osoby niepełnosprawne umysłowo i 


ruchowo oraz osoby niesłyszące z 


Katowic i okolicznych miast


W ramach artBuszoWAnia w 2011r. Galeria BWA 


zorganizowała cykl warsztatów i oprowadzeń kuratorskich 


poddających dyskusji tradycyjne schematy odbioru sztuki. 


ArtBuszoWAnie ma na celu przełamanie obiegowego 


stereotypu, według którego sztuka współczesna jest 


niezrozumiała i trudna w interpretacji. Rodzaj działań 


przeprowadzonych  w BWA: oprowadzania kuratorskie i 


warsztaty dla osób niesłyszących (tłumaczone na język 


migowy), warsztaty ekspresji twórczej przeznaczone dla 


osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.


Liczba 


imprez:1


2 Liczba 


osób : 


227


3) 12 spektakli dla grup 


zorganizowanych z osobami 


niepełnosprawnymi ruchowo oraz 


innymi cechami 


niepełnosprawności.


Śląski 


Teatr 


Lalki i 


Aktora 


„Ateneum


”


Szkoła Podstawowa dla Niesłyszących, 


Katowice,Szkoła Podstawowa z 


oddziałami integracyjnymi nr 37, 


Katowice,Zespół Szkół Specjalnych 


nr12,9,11,7,8,Katowice,Środowiskowy 


Dom 


Samopomocy(niepełnosprawni),Katowice


,Szkoła Podstawowa z oddziałami 


integracyjnymi) nr 


66,34,51,21,11,67,Katowice,Szkoła 


Podstawowa z oddziałami integracyjnymi 


nr 13, Mysłowice,Specjalny Ośrodek 


Szkolno-Wychowawczy,Tychy, Zespół 


Szkół Specjalnych nr 2, Lubliniec,Zespół 


Szkół Integracyjnych, 


Chorzów,Regionalna Fundacja Pomocy 


Niewidomym, Chorzów,Zespół Szkół 


Specjalnych nr 2, 


Mikołów,Środowiskowy Dom 


Samopomocy, Jaworzno,Ośrodek 


Opiekuńczo-Wychowawczy, 


Gliwice,Szkoła Specjalna, Wodzisław 


Śląski,Centrum Edukacji i Rehabilitacji, 


Zabrze,Ośrodek Rehabilitacyjno-


Edukacyjny, Lędziny,Zespół Szkół 


Integracyjnych, Chorzów,Przedszkole 


Integracyjne ne 93,Katowice


Spektakle teatralne,warsztaty teatralne w czasie Akcji 


"Zima w Mieście" i "Lato w mieści" 2011,zajęcia 


plastyczne podczas tych warsztatów,lekcje 


teatralne,zwiedzanie zaplecza scenicznego teatru i 


pracowni plastycznej stworzenie klimatu i zrozumienia aby 


osoba niepełnosprawna mogła cieszyć się bogactwem życia 


oraz uczestnictwem w życiu 


teatralnym.Współorganizowanie koncertów muzycznych 


przez Instytucję Promocji i upowszechniania Muzyki 


"Silesia" w sali Teatru przy ul. św.Jana 10 i Galerii 


Ateneum przy ul. 3 Maja 25,w których bezpłatnie 


uczestniczą również osoby niepełnosprawne.Od grudnia 


2008 r. Teatr dysponuje bezprzewodowymi słuchawkami, 


które umożliwiają osobom niedosłyszącym indywidualny 


odsłuch dźwięku podczas spektakli na Scenie "Ateneum" i 


w Galerii "Ateneum". Urządzenia zostały dofinansowane 


przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób 


Niepełnosprawnych oraz Miasto Katowice.


52 


spektakle 


w 


siedzibie 


Teatr, z 


których 


skorzysta


ło w 


2011 


roku 


1307 


widzów, 


w tym 46 


osób 


niedosłys


zących.
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4) zwiedzanie wystaw stałych i 


czasowych, udział w wernisażach i 


koncertach, wykładach 


historycznych i prezentacjach 


multimedialnych, warsztatach  


historycznych i plastycznych przez 


osoby niepełnosprawne, które 


odwiedzają muzeum indywidualnie 


i w grupach.


Muzeum 


Historii 


Katowic


Zespół Szkół Specjalnych nr 7 i nr 8, 


Ośrodek Rahabilitacyjno-Wychowawczy 


Katowice Giszowiec, Warsztaty Terapii 


Zajęciowej Katowice ul.Oswobodzenia, 


PROMYK Warsztaty Terapii Zajęciowej 


Katowice ul.Ociepki, Szkoła Podstawowa 


nr 51 z Oddziałam Integracyjnymi oraz 


osoby indywidualne 


Zwiedzanie wystaw czasowych i stałych w Muzeum 


Historii Katowic przy ul. Ks. J. Szafranka 9 oraz w Dziale 


Etnologii Miasta w Katowicach Nikiszowcu przy ul. 


Rymarskiej 4


11/240


5) wydarzenia artystyczne i 


działania edukacyjne adresowane do 


widzów niepełnosprawnych tj.: 


wystawy, koncerty, spektakle 


teatralne, benefisy, musicale; 


spotkania z ludźmi kultury: 


pisarzami, reżyserami, muzykami. 


Zajęcia edukacyjne zarówno dla 


dzieci jak i dla dorosłych: warsztaty 


śpiewu, malowania, choreoterapia, 


warsztaty teatralne, cykliczne 


zajęcia plastyczne dla dzieci. W 


planach CKK jest stała współpraca 


ze szkołami podstawowymi i 


średnimi (w tym z klasami 


integracyjnymi) i zapraszanie grup 


młodzieży na oprowadzanie 


kuratorskie po wystawach. W 


miesiącu lipcu i sierpniu bezpłatne 


warsztaty teatralne i scenograficzne 


dla dzieci i młodzieży. Udział w 


organizacji Letniego Ogrodu 


Teatralnego w ramach, którego 


pokazywane są spektakle dla dzieci.


Centrum 


Kultury w 


Katowicac


h.


Mieszkańcy Katowic i okolic Koncerty/ imprezy plenerowe/ festiwale                    


Działalność wystawiennicza w galeriach:                     


Galeria Engram 


Galeria Sektor I                                                  


Ściana przed Galerią Sektor I                                                                                                                


Galeria Pętro Wyżej                                                                                        


Galeria Pusta                                                         


Galeria 5                                                            


Galeria Ściana Sztuki Dziecka                              


Działalność edukacyjna:                          


-Muzyczna Scena Kameralna (warsztaty muzyczne dla 


dzieci i młodzieży, 


 warsztaty plastyczno - muzyczne dla przedszkolaków)           


-warsztaty twórcze dla dzieci Future Artist                   


-akcja zima w mieście - warsztaty twórecze z elementami 


psychologii                                   


-Noc muzeów w CKK i CSP (akcja familijna, interaktywne 


wystawy)                                  


-letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży 


 (warsztaty literackie, twórcze, teatralno-kuglarskie, 


 bębniarsko-performerskie, teatralne)                                                      


-Ośrodek Edukacji Kulturowej (warsztaty, spotkania, 


  wykłady, zajęcia stałe)   


liczba 


uczestnik


ów 


ogółem             


77 520


6) Comiesięczne audycje muzyczne 


z Małą Akademią Jazzu i Małą 


Filharmonią dla dzieci i młodzieży 


niepełnosprawnej.


Miejski 


Dom 


Kultury 


„Ligota”


Przedszkola, szkoły podstawowe, 


gimnazja,szkoły specjalne 


Comiesięczne audycje umuzykalniające organizowane 


m.in. we współpracy z Filharmonią Śląska, dostępne dla 


uczniów pobliskich szkół i przedszkoli, w tym dla uczniów 


szkół specjalnych.


74/5670
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7) Cykliczne spotkania czwartkowe 


i piątkowe kierowane również do 


osób niepełnosprawnych: Wieczór 


ze Sztuką, Pasja czyli sposób na 


życie, Scena Młodych Artystów, 


Wieczór z Melpomeną.  


Społeczność lokalna Cykliczne spotkania z ciekawymi 


osobami,artystami,pasjonatami, autorami książek. 


Koncerty, spektakle w wykonaniu młodych artystów, 


dostepne dla wszystkich chętnych.


41/1840


8) XV edycja Miejskiego Festiwalu 


Piosenki Przedszkolnej pt.: „Wesoły 


Mikrofon” pod     honorowym 


patronatem Prezydenta Miasta 


Katowice w dniach 11-14 kwietnia 


2011    adresowany również do 


przedszkoli z Oddziałami 


Integracyjnymi dla dzieci    


niepełnosprawnych.  


Dzieci z katowickich przedszkoli Festiwal Piosenki Przedszkolnej skierowany do wszystkich 


przedszkoli z Katowic, również do posiadających oddziały 


integracyjne.


1/1050


9) ogólnopolski konkurs plastyczny  


„Czar tańca” z kategorią dla osób 


niepełnosprawnych wraz z 


otwarciem wystawy połączonej 


wręczeniem nagród i 


poczęstunkiem. 


Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół 


podstawowych, gimnazjów i liceów.


Ogólnopolski konkurs plastyczny, skierowany do dzieci i 


młodzieży  ze wszystkich szkół, także tych o profilu 


specjalnym.


1/1200


10) imprezy kulturalne 


organizowane przez Miejski Dom 


Kultury „Ligota” skierowane 


również do osób 


niepełnosprawnych:


Miejski 


Dom 


Kultury 


"Ligota"


- XVII edycja Święta Kwitnących 


Głogów w Amfiteatrze – Park 


Zadole impreza plenerowa 


odbywająca się w dniach 20 – 21 


maja 2011,  dostępna dla 


wszystkich. 


społeczność lokalna 


Imprezy o zasięgu lokalnym, o różnej formie i profilu, 


dostępne dla wszystkich, także dla osób 


niepełnosprawnych.


21/20015
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- XIV edycja Święta Rodziny 


odbywająca się na posesji MDK 


„Ligota” połączona z Dniem 


Dziecka w dniu 1 czerwca 2011 


dostępna dla  wszystkich. 


- VII edycja Pikniku z Kulturą 


odbywająca się na posesji MDK 


„Ligota” w dniu 17 czerwca 


2011.Piknik dostępny dla 


wszystkich. 


- wesołe wakacje w mieście – 


środowe spotkania „Bajka” w 


plenerze (przedstawienia     


teatralne, zabawy dla dzieci, 


konkursy, dyskotek pod chmurką, 


konkurencje sportowe)     dostępne 


również dla osób, dzieci 


niepełnosprawnych. 


- miesięczne ekspozycje w Galerii 


Pod Łukami.


11) konkurs „Podróż moich 


marzeń” - VII edycja Regionalnego 


Konkursu dla Dzieci 


Niepełnosprawnych skierowana do 


dzieci niepełnosprawne pozostające 


pod opieką ośrodków 


rehabilitacyjno-wychowawczych i 


opiekuńczych. 


Miejski 


Dom 


Kultury 


„Bogucice-


Zawodzie”


Dzieci niepełnosprawne Projekt nie został zrealizowany ze względu na 


wprowadzenie  nowego przedsięwzięcia: konkurs 


plastyczny dla dzieci „Motyl Śląski”


_


12) cykl koncertów kameralnych – 


W MDK przy ul. Marcinkowskiego 


13 są to „Koncerty Rodzinne dla 


Trzech Pokoleń” w MDK przy ul. 


Markiefki 44a cykl koncertów 


„Muzyka bez granic”.


Szerokie spektrum publiczności, w tym 


osoby niepełnosprawne


31.01.2011r.  – „Karnawał w Rio”,24.02.2011 r. - 


"Wieczór celtycki" 28.02.2011r - „Widokówka z 


Broadwayu” 21.03.2011r. – „Wiosenne przebiśniegi” 


18.04.2011r. – Barwny Neapol” 23.05.2011r. – „A w sercu 


ciągle maj…” 17.06.2011 r. - "Piosenka przypomni Ci" 


03.09.2011 r. - "Koncert w ramach XXIV MSFF wraz z 


koncertem Village Colective"24.10.2011r. – „Totus 


Tuus”14.11.2011r. – „Gaude Mater Polonia” 12.12.2011r. 


– „Hej kolędy to czas!”


11/1575
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13) imprezy kulturalne 


organizowane przez Miejski Dom 


Kultury „Bogucice - Zawodzie” 


skierowane również do osób 


niepełnosprawnych:


- „Imaginacje” – cykl wystaw 


artystycznych.


Szerokie spektrum publiczności, w tym 


osoby niepełnosprawne (cykl prezentuje 


również twórczość osób 


niepełnosprawnych zrzeszonych w 


stowarzyszeniach np. "Skarbek”, "Sanis”)


12 / 


12220


- cykliczne projekcje filmowe – 


dwie bliźniacze imprezy w obu 


placówkach MDK „Bogucice – 


Zawodzie”.


Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak umowy 


licencyjnej na wyświetlanie filmów


-„Nakręć się!” I edycja 


Regionalnego Przeglądu Filmów 


Amatorskich.


Z uwagi na brak zgłoszeń - impreza nie odbyła się


01.01.-31.03.2011r. – wystawa malarstwa na szkle Aldony 


Adamskiej-Dziuby „Czarodziejski ogród”, 17.02.2011 - 


17.03.2011- "Śladami Magika z Bogucic" (wernisaż 


7.02.2011 r.) 24.02.2011 r. - wystawa poplenerowa 


"Jurgów" 2010" Stowarzyszenia "Na pograniczu" (wernisaż 


24.02.2011 r.), 02.06.-31.08.2011r. – wystawa rękodzieła 


mieszkańców dzielnic Zawodzie i Bogucice „Swoje 


chwalicie-sąsiada nie znacie. Poznaj swego sąsiada i jego 


pasje” (02.06. - wernisaż wystawy) 24.03.2011 - 


24.04.2011 r. "14 najważniejszych spraw w życiu" wystawa 


poświęcona postaci Jerzego Kukuczki   17.05.2011 .r - 


28.06.2011 r. - Grafiki Franciszka Kurzei (wernisaż 


17.05.2011 r.) 29.09.-25.10.2011r. - wystawa malarstwa 


Anny Wieczerniak „Akwarele” (29.09. - wernisaż 


wystawy), 4.10.2011 r. - 6.11.2011 r. - Wystawa prac 


Felicji Habdas (wernisaż - 4.10.2011 r.), 27.10.-


30.11.2011r. – wystawa malarstwa Teresy Pawłowskiej 


„Mandale” (27.10.. - wernisaż wystawy), 10.11. 2011 r. - 


13.12.2011 r. - Wystawa rysunków Sebastiana Monia 


(wernisaż 10.11.2011 r., 24.11.-16.12.2011r. – wystawa 


grafik i malarstwa Adama Waltera Meisnerowicza 


„Jałowiec i magnolia” (24.11. - wernisaż wystawy) 05.12.-


31.12.2011r. – wystawa prac Daniela Torby i Aleksandry 


Dedak współorganizowana ze Stowarzyszeniem  Pomocy 


Niepełnosprawnym „Skarbek” (05.12. - wernisaż wystawy)
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- cykle spektakli teatralnych 


zarówno dla dzieci jak i dorosłych.


3.04.2011 r. - spektakl "Wakacjuszka" w wykonaniu Emilii 


Krakowskiej, 11.05.2011 r - Przegląd Teatrzyków 


Przedszkolnych                           21.05.2011 r. - 


Przedstawienie "Edison"  1.06.2011 r. - Przedstawienie dla 


dzieci "TVP LAS" w wykonaniu Teatru 


"Żelazny"12.10.2011 r. - przedstawienie dla dzieci "O 


piecyku i Kurzyku"    05.12.2011r. – spektakl teatralny dla 


dzieci „W poszukiwaniu świętego Mikołaja” 6.12.0211 r. - 


MIkołajkowy spektakl dla dzieci "Zimowa Podróż"


cykle spotkań z ciekawymi ludźmi – 


„Zawodziański Klub Dyskusyjny” 


oraz "Cafe Bogucice" są to cykle 


spotkań edukacyjno artystycznych.


Szerokie spektrum publiczności, w tym 


osoby niepełnosprawne 


17.02.2011 r. - Spotkanie z artysta HIP HOP - Rahimem 


"Wspomnienia o Magiku" 24.02.2011r. – spotkanie z 


wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, 


przewodniczącym Ruchu Autonomii Śląska Jerzym 


Gorzelikiem „Autonomia=samorządność?”   17.03.2011r. – 


spotkanie z aktorem teatralnym i filmowym Piotrem 


Cyrwusem „Życie to nie jest ciasto”, 24.03.2011 .r - 


Spotkanie z PAnia Cecylią Kukuczka "Jerzy Kukuczka", 


28.04.2011r. – spotkanie z podróżnikiem Piotrem Mitko 


„Islandia jest jak kobieta”, 11.05.2011 r. - Spotkanie 


"Plebiscyt i III Powstanie Śląskie" z udziałem Prof. 


Zygmunta Woźniczki i Wacława Długoborskiego                            


27.09.2011 r. - "Polska Unitar na czy federalna", 8.11.201 


r. - Rada dzielnicy Bogucice TAK czy NIE" debata 


społeczna


7/508


- „Barwy Ziemi” – nowy cykl 


imprez edukacyjno-artystycznych 


prezentujących w przekroju różne 


zakątki Ziemi – prezentacja 


multimedialna, koncert muzyki 


typowej dla danego zakątka świata, 


degustacja potraw, wystawa 


fotograficzna itp.


Szerokie spektrum publiczności, w tym 


osoby niepełnosprawne 


20.10.2011 r. - cykl "Barwy Ziemi" rozpoczęło spotkanie 


dotyczące kultury francuskiej - program spotkania 


obejmował otwarcie wystawy połączone z prelekcją, , 


koncert piosenki francuskie oraz drobny poczęstunek 


kuchni francuskiej
1/50
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14) imprezy plastyczne.


- „Powitanie wiosny” (marzec), 


- „Zarzeczańskie obrazki” (maj),


- „Święto latawca” (październik),


W imprezach uczestniczy m.in. 


grupa ok. 10 dzieci 


niepełnosprawnych.


15) zajęcia plastyczne. W 


cotygodniowych zajęciach 


uczestniczy m.in. ok. 12 dzieci 


niepełnosprawnych.


Mieszkańcy dzielnicy Zarzecze Zajęcia plastyczne, rysunki, malarstwo


40/łączni


e: 40 


16) imprezy integracyjne - 


„Czytanie bajek” (maj, październik, 


grudzień). W imprezach uczestniczy 


m.in. grupa ok. 10 dzieci 


niepełnosprawnych.


Mieszkańcy dzielnicy Zarzecze Czytanie bajek śląskich przez instruktorów zajęć 


regionalnych


3/łącznie


: 20 


17) koncerty umuzykalniające - 10 


koncertów rocznie dla SP 21. W 


koncertach organizowanych we 


współpracy ze IPiUM „Silesia”, 


uczestniczy  m.in. grupa ok. 30 


dzieci z oddziałów integracyjnych.


Uczniowie SP 21 w Podlesiu Koncerty umuzykalniające we współpracy z IPiUM 


"Silesia"


20/łączni


e: 900 


18)  zajęcia tematyczne dla uczniów 


szkół specjalnych - przeglądy 


twórczości religijnej, teatralnej, 


plastycznej, tanecznej, zabawy 


okolicznościowe, Dzień Mamy, 


Dzień Dziecka, Mikołaj, Lato w 


Mieście, Zima w Mieście.


Miejski 


Dom 


Kultury 


„Szopienic


e - 


Giszowiec


”


dzieci i opiekunowie 1/ Bal karnawałowy dla dzieci - współorganizacja z 


Fundacją "Iskierka"                                                                                                      


2/ Zabawa dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-


Edukacyjno-Wychowawczego 


im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej                                                           


3/ "Jasełka" podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-


Edykacyjno-Wychowawczego 


im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej                                                           


4/ Bal karnawałowy Polskiego Stowarzyszenia Osób z 


Upośledzeniem Umysłowym                                                  


5/ Koncert charytatywny Śląskiego Stowarzyszenia "Ad 


Vitam Dignam"                     


6/ "Miejska dżungla" - spektakl dla gimnazjalistów w 


wykonaniu wychowanków Stowarzyszenia Kabaret 


Absurdalny                    


7/ "Teatr Cieni" - spektakl w wykonaniu podopiecznych 


Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego          


1/200                    


1/150    


1/250         


1/150          


1/200            


1/200           


1/200


Miejski 


Dom 


Kultury 


„Południe


”


Mieszkańcy dzielnicy Zarzecze Konkursy plastyczne i plenery dla dzieci i młodzieży z 


nagrodami i poczęstunkami


3/łącznie


: 260 
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19) dzień godności osób 


niepełnosprawnych intelektualnie 


(impreza plenerowa o charakterze 


pikniku, przegląd twórczości, 


kiermasz wyrobów plastycznych, 


wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, 


pokazy dogoterapii i hipoterapii).


dzieci i opiekunowie Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 


Intelektualnie - przegląd twórczości osób 


niepełnosprawnych WTZ "Promyk"


1/400


20) wystawy twórczości osób 


niepełnosprawnych (szczególnie 


WTZ).


dzieci i opiekunowie Kiermasz oraz wystawa prac podopiecznych Ośrodka 


Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. M. 


Trzcińskiej-Fajfrowskiej


1/350


21) udział niepełnosprawnych w 


imprezach organizowanych przez 


MDK „Szopienice – Giszowiec”- 


koncerty, spektakle teatralne, 


koncerty umuzykalniające, imprezy 


plenerowe.


dzieci 1/ Koncerty umuzykalniające   


2/ Spektakle


3/ Koncerty plenerowe


30/900   


7/210 


7/210


22) udział dzieci i młodzieży w 


konkursach i przeglądach 


organizowanych przez MDK, m.in.:


- Przegląd Dziecięcych Zespołów 


Jasełkowych,


- Konfrontacja Teatrów Tańca, 


Ruchu i Pantomimy,


- Konkurs Plastyczny im. Pawła 


Wróbla,


- Festiwal Teatrów i Kabaretów 


Szkolnych,


- Konkurs  kolęd dla 


przedszkolaków.


23) współorganizacja  imprez o 


charakterze przeglądów, m.in.: 


- Miejski Festiwal Twórczości 


Plastycznej i Teatralnej "Twórczość 


bez barier”.


dzieci


dzieci Brak zespołów z ośrodków opiekuńczo-wychowaczych                                              


1/Dzielnicowy Konkurs Dziecięcych Zespołów 


Jasełkowych - współorganizacja z Zespołem Szkół 


Specjalnych nr 7 


2/ Konkurs Plastyczny im. Pawła Wróbla


1/200         


1/8


1/Konkurs Tańca Współczesnego - współorganizacja z 


Zespołem Szkół Specjalnych nr 10 


2/ "Twórczość bez barier"      


1/200                                                                                                                                  


1/300
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24) kontynuacja działalności 


klubów seniora, które oferują swoim 


członkom wzajemną pomoc, 


organizują spotkania, zajęcia 


rekreacyjne (gimnastyka dla osób 


starszych, kurs samoobrony), 


wyjazdy na wycieczki, pikniki, 


spotkania z terapeutami, zabawy itp.


seniorzy, emeryci, inwalidzi 1/ Pożegnanie lata w Klubie seniora                  2/Andrzejki 


w Klubu w Klubie Seniora            3/Działalność klubów 


seniora


1/80     


1/120     


6/180


25) witryna artystyczna – 


prezentacja twórczości plastycznej 


osób niepełnosprawnych – 


spotkanie z Ireną Koniew – 


niepełnosprawną artystką z Zabrza - 


Filia nr 32. 


Miejska 


Bibloteka 


Publiczna


- Spotkanie z I. Koniew nie odbyło się z przyczyn 


organizacyjnych.  Czytelnicy mogli natomiast obejrzeć 


wystawę prac plastycznych Janiny Kowalskiej z 


Stowarzyszenia „Przystań” do 17 stycznia 2011 r. w F. 25 


pt. Wokół świa t oraz w F. nr 32 Klinikę lalek i innych 


istot Barbary Bełdowicz (4.04-4.05.2011)


-


26) człowiek bez barier – spotkanie 


dla bibliotekarzy z Bartłomiejem 


Skrzyńskim - Rzecznikiem Miasta 


Wrocławia ds. Osób 


Niepełnosprawnych - Filia nr 16.


Dzieci z Przedszkola nr 25, Szkoły 


Podstawowej nr 59, nauczyciele, 


podopieczni Domu Pomocy Społecznej 


"Przystań" oraz wszyscy zainteresowani


Spotkanie z B. Skrzyńskim nie odbyło się z przyczyn 


organizacyjnych. W zamian czytelnicy mogli spotkać się z 


Haliną Kuropatnicką - Salamon-niewidomą poetką, 


pisarką i esperantystką (10.05.2011 r.-F.1 oraz F.25)


3/62 


osoby


27) impreza integracyjna 


przeprowadzona w Niepublicznym 


Zakładzie Opiekuńczo - 


Pielęgnacyjnym „Karolinka” z 


okazji Światowego Dnia Chorego - 


Filia nr 12.


Podopieczni Niepublicznego Zakładu 


Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego "Karolinka" 


oraz dzieci


Piosenki które leczą duszę - impreza integracyjna 


przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo 


– Pielęgnacyjnym „Karolinka” (10.02.2011, F.12)


1/30 


osób


28) serduszko puka – impreza z 


okazji Walentynek przeznaczona dla 


młodzieży z warsztatów terapii 


zajęciowej i ze szkół specjalnych - 


Filia nr 32.


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 


oraz Szkoły Podstawowej nr 11 z 


Oddziałami Integracyjnymi


Serduszko puka - Czy to jest przyjaźń? czy to jest 


kochanie? - integracyjna impreza walentynkowa 


(16.02.2011-F.32)


1/36 


osób


29) witryna poetycka – prezentacja 


twórczości poetyckiej i plastycznej 


osób niepełnosprawnych z okazji 


Światowego Dnia Inwalidy – 15 


marca 2011 r. – spotkanie z Piotrem 


Dudkiem – poetą-malarzem - Filia 


nr 30.


Czytelnicy Biblioteki, osoby 


niepełnosprawne, wszyscy zainteresowani


Wieża Babel i inne... - spotkanie autorskie z Piotrem 


Dudkiem, poetą, prozaikiem, autorem sztuk teatralnych 


(12.04.2011, F.1, Oddział Książki Mówionej)


1/15 


osób
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30) śmiechoterapia – „Nuta 


uśmiechu” - impreza integracyjna w 


formie konkursu piosenki karaoke z 


udziałem młodzieży z warsztatów 


terapii zajęciowej oraz ze szkół 


specjalnych -Filia nr 32.


Uczniowie Gimnazjum nr 22 oraz Szkoły 


Specjalnej nr 11


Śmiechoterapia - ogólnomiejska impreza integracyjna


(5.04.2011, F.32) 


1/47 


osób


31) impreza integracyjna dla dzieci 


z okazji Międzynarodowego Dnia 


Książki dla Dzieci (2 kwietnia 


2011 r.) - Filie MBP.


Dzieci przedszkolne Kto mieszka w bajeczce? - konkursy literackie i plastyczne 


(1.04.2011 r., F.38)


Książki i książeczki do poduszeczki  - prezentacja różnych 


form baśni i bajeczek, głośne czytanie bajek oraz zajęcia 


literacko-plastyczne dla przedszkolaków w Przedszkolu nr 


41 z Oddziałami Integracyjnymi (6.04.2011 r., F.27) 


1/7 osób


1/18 


osób


RAZEM


: 2/25 32) spotkania w ramach akcji 


Tydzień Bibliotek  - działania 


zgodne z programem ogłoszonym 


przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 


Polskich – szczegóły w późniejszym 


terminie - Filie MBP.


Miejska 


Biblioteka 


Publiczna


Podopieczni Domu Samopomocy dla 


Niepełnosprawnych, uczniowie szkół 


specjalnych, mali pacjenci GCZDiM, 


seniorzy


O ślimaku, który wygrał zakład –impreza literacko-


plastyczna (9.05.2011, F.3); 


Opac: drzwi do Biblioteki –zajęcia komputerowe dla 


seniorów (9,10,11,13.05.2011, F.7);


Roześmiana Biblioteka -spotkanie słowno–muzyczne dla 


uczniów (9.05.2011, F.33)  


Baju, baju w baśniowym kraju –baśniowy quiz, zabawy 


parateatralne (9.05.2011, F.38); 


Mole książkowe na start –konkurs pięknego czytania, 


zajęcia plastyczne (10.05.2011, F.38); 


Biblioteka–miejscem pracy i rozrywki –senior w bibliotece 


(11.05.2011, F.16); 


Od lat 5. do 105.  – impreza integracyjna (11.05.2011, 


F.25);


Biblioteka zawsze na mnie czeka –czytanie jak fruwanie 


(11.05.2011, F.27); 


Lekturowe drzewko –zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe 


(11.05.2011, F.38); 


Seniorze, Biblioteka na Twej drodze –warsztaty 


komputerowe dla dorosłych (12.05.2011, F.10); 


Biblioteka – miejscem dla każdego –niepełnosprawni w 


bibliotece (12.05.2011, F.16); 


W zaczarowanej krainie książek –zajęcia dla dzieci 


(12.05.2011, F.17); 


Szczypiorkowe wierszyki szczypiące języki –


zabawa literacka (12.05.2011, F.38) 


RAZEM


:


16/185 


osób
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33) tydzień głośnego czytania - 


imprezy w ramach ogólnopolskiej 


akcji we współpracy z Fundacją 


Cała Polska Czyta Dzieciom – 


głośne czytanie dzieciom w 


bibliotece, szpitalach i ośrodkach 


specjalnych, zabawy i konkursy, 


Filie MBP.


Niepełnosprawne dzieci, seniorzy O ślimaku, który wygrał zakład–impreza literacko-


plastyczna (9.05.2011, F.3); 


Opac: drzwi do Biblioteki–zajęcia komputerowe dla 


seniorów (9,10,11,13.05.2011, F.7);


Roześmiana Biblioteka-spotkanie słowno–muzyczne dla 


uczniów (9.05.2011, F.33)  


Baju, baju w baśniowym kraju–baśniowy quiz, zabawy 


parateatralne (9.05.2011, F.38); 


Mole książkowe na start–konkurs pięknego czytania, 


zajęcia plastyczne (10.05.2011, F.38); 


Biblioteka–miejscem pracy i rozrywki–senior w bibliotece 


(11.05.2011, F.16); 


Od lat 5. do 105. – impreza integracyjna (11.05.2011, 


F.25);


Biblioteka zawsze na mnie czeka–czytanie jak fruwanie 


(11.05.2011, F.27); 


Lekturowe drzewko–zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe 


(11.05.2011, F.38); 


Seniorze, Biblioteka na Twej drodze–warsztaty 


komputerowe dla dorosłych (12.05.2011, F.10); 


Biblioteka – miejscem dla każdego–niepełnosprawni w 


bibliotece (12.05.2011, F.16); 


W zaczarowanej krainie książek–zajęcia dla dzieci 


(12.05.2011, F.17); 


Szczypiorkowe wierszyki szczypiące języki–


zabawa literacka (12.05.2011, F.38) 


RAZEM


: 9/239 


osób


34)  "Mikołajek poszukuje wiosny" - 


impreza integracyjna dla dzieci 


niepełnosprawnych


Miejski 


Dom 


Kultury 


"Koszutka


Przedszkole Nr 47, 50, 67z Oddziałami 


Integracyjnymi


Impreza integracyjna 1 


impreza 


61 dzieci


 IV Festiwal Bajek - projekcje 


bajek, warsztaty interdyscyplinarne 


dla dzieci


Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami 


Integracyjnymi, Przedszkole Nr 47 w 


Katowicach


Projekcja bajki dla dzieci szkolnych pt. "Porwanie 


Baltazara Gąbki", warsztaty interdyscyplinarne pt. 


"Ekspedycja z kucharzem Bartolinim i Smokiem 


Wawelskim", warsztaty interdyscyplinarne pt. "Wędrówki z 


Reksiem - Bohaterem"


3 


imprezy  


52 dzieci


Plener malarski pt. "Woda w 


przyrodzie"


Przedszkole Nr 67 w Katowicach Obrazy malowane farbą plakatową i pastelami 1 


impreza 


14 dzieci
 IV Dzień Europejski - impreza 


integracyjna 


Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami 


Integracyjnymi, Przedszkole Nr 47 i 67 w 


Katowicach


impreza integracyjna 1 


impreza 


58 dzieci
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 II Europejski Dzień Sąsiada - 


warsztaty interdyscyplinarne 


połączone z koncertem


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, 


Niepełnosprawnych i Oczekujących 


Wsparcia "OPOKA" 


"Łączymy pokolenia w Karinie Koloru Niebieskiego" - 


warsztaty interdyscyplinarne i koncert uczniów  Studium 


Muzycznego  MDK


1 


impreza 


42 osoby


 Dzień Dziecka - program estradowy 


w wykonaniu zespołu zawodowego, 


konkursy, zabawy


Zespół Szkolno - Przedszkolny dla Dzieci 


Niesłyszących i Słabosłyszących w 


Katowicach


"Morskie opowieści Kapitana Guliwera" - spektakl 


teatralny,  konkursy i zabawy dla dzieci


1 


impreza 


16 dzieci


Plener malarski pt. "Kiedy pada 


deszcz"


Stowarzyszenie Wspierania Działań 


Twórczych "UNIKAT"


Obrazy malowane farbą plakatową i pastelami 1 


impreza 


12 osób


 Mikołaj - program estradowy w 


wykonaniu zespołu zawodowego, 


konkursy, zabawy


Zespół Szkolno - Przedszkolny dla Dzieci 


Niesłyszących i Słabosłyszących w 


Katowicach


"Hallo, halo Mikołaju" - program estradowy w wyk. 


Agencji artystycznej Moc Art. z Olkusza


1 


impreza 


16 dzieci


*34) uśmiech za serce - udział w 


Festynie Integracyjnym 


organizowanym przez Polski 


Czerwony Krzyż (konkursy 


literackie, quizy, kiermasz książki) 


w Parku im. T. Kościuszki.


-


Impreza nie odbyła się. PCK nie zorganizował festynu.


-


35) lato z książką – zakończenie 


akcji: plenerowa impreza 


integracyjna (zagadki literackie, gry 


i zabawy ruchowe, konkursy, 


występy aktorów) z udziałem dzieci 


i młodzieży niepełnosprawnej oraz 


dzieci spędzających wakacje w 


mieście w Górnośląskim Parku 


Etnograficznym.


Miejska 


Biblioteka 


Publiczna


Dzieci, głównie czytelnicy Biblioteki, 


wszyscy zainteresowani


Eko-bohaterze zagrożone gatunki czekają na Ciebie! 


Integracyjna zabawa ogólnomiejska w Skansenie na 


zakończenie akcji "Lato z książką 2011" (22.08.2011)


1/ok. 350 


osób
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36) impreza integracyjna w ramach 


obchodów Międzynarodowego Dnia 


Niesłyszących i Słabo Słyszących z 


udziałem Młodzieży z Zespołu 


Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 


Niesłyszących i Słabo Słyszących 


oraz dzieci ze szkół podstawowych - 


Filia nr 11.


Dzieci niesłyszące i słabo słyszące Kolorowa przygoda – impreza integracyjna z okazji 


Międzynarodowego Dnia Głuchego i Dnia Głośnego 


Czytania (26.09.2011, Filia nr 11)


1/9 osób


37) spotkanie oraz wystawa prac 


Teresy Kaźmierczak  z okazji 


Międzynarodowego Dnia Osób 


Starszych - Filia nr 32. 


Seniorzy Spotkanie  nie odbyło się z przyczyn organizacyjnych. 


Natomiast z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 


Starszych odbyły się spotkania: Jesień życia czy druga 


młodość?  - impreza integracyjna przeprowadzana w 


Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym „ 


Karolinka” (20.10.2011,F.12) oraz Jesienny kamerlik 


babuni  – impreza integracyjna dla seniorów 


Stowarzyszenia OPOKA


(6.10.2011 r., F.25) 


1/38 


osób


1/16 


osób


RAZEM38) Rok Miłosza – konkurs 


plastyczny inspirowany utworami 


Czesława Miłosza przeznaczony dla 


twórców niepełnosprawnych. 


Wystawa najlepszych prac w Filii nr 


14 – członkiem jury będzie Michał 


Justycki.


Dzieci niepełnosprawne Konkurs nie odbył się z przyczyn organizacyjnych. W 


zamian odbyły się spotkania  Święto pieczonego 


ziemniaka  - zajęcia plastyczne dla dzieci połączone z 


zabawą (13.10.2011, F.3)


1/15 


osób


39) Urodziny Kubusia Puchatka - 


impreza integracyjna: czytanie 


fragmentów książek, konkursowe 


wykonanie mruczanek, Kubusiowe 


zgadywanki - Filie MBP.


Niepełnosprawne dzieci 85. urodziny Kubusia Puchatka- głośne czytanie książki 


B. Talkingtona Urodziny Puchatka; gry i zabawy z dziećmi 


(4.10.2011 r., F.3)


Niech nam Kubuś żyje!  - impreza integracyjna wyjazdowa 


dla dzieci specjalnej troski do Ośrodka Rehabilitacyjno-


Wychowawczego im. M. Fajfrowskiej w Katowicach-


Giszowcu (14.10.2011-F.19); 


Urodzinowe przyjęcie Kubusia Puchatka  - gry i zabawy 


dla niepełnosprawnych (17,19,20,21.10.2011, F.21) 


1/10 


osób


1/36 


osób


5/29 


osób         


RAZEM
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40) imprezy z okazji Światowego 


Dnia Pluszowego Misia – Filie 


MBP.


Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna, 


pacjenci GCZDiM 


Miś - przyjaciel wszystkich dzieci  - głośne czytanie książki 


N. Moost’a Urodziny Miłka . Zajęcia integracyjne dla 


uczniów ZSS nr 11 połączone z plastyką i zabawą 


(4.11.2011, F.3) 


Nie obejdzie się bez  misia  - impreza integracyjna 


przeprowadzona w SORO (15.11.2011,F.25);


Miś pluszowy - popatrzcie sami – siedzi na mojej półce z 


książkami  - spotkanie słowno- muzyczne dla uczniów 


Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (22.11.2011,F.33); 


Miś jest mały i puchaty, miś jest fajny i kudłaty  - zajęcia 


edukacyjno -literackie dla przedszkolaków z Przedszkola nr 


41 z Oddziałami Integracyjnymi (23.11.2011, F.27); 


ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  – gry i 


zabawy literackie (25.11.2011, F.38); 


Światowy Dzień Pluszowego Misia  - zajęcia literacko 


plastyczne dla uczniów Szkoły Specjalnej 


(25.11.2011,F.5Mł.)


RAZEM


: 6/149 


osób


41) spotkanie gwiazdkowe dla 


podopiecznych DDPS w 


Katowicach - Filia nr 14.


Dzieci z Przedszkola nr 57, 


pensjonariusze DDPS


Spotkanie gwiazdkowe dla podopiecznych DDPS w 


Katowicach (13.12.2011, F. 14)


1/30 


osób


42) Wolontariat w Bibliotece – cykl 


spotkań z wolontariuszami 


i przedstawicielami organizacji 


pożytku publicznego działających 


w Katowicach. 


Podopieczni Warsztatu Terapii 


Zajęciowej Promyk


Przysposobienie osób niepełnosprawnych do podjęcia 


pracy zawodowej.


3 osoby


43) inne imprezy przeprowadzane 


cyklicznie i przez cały rok w filiach 


Miejskiej Biblioteki Publicznej w 


Katowicach na terenie całego 


miasta:


- cykliczne spotkania dla dzieci ze 


Szkoły Specjalnej  (1 x w miesiącu),


Imprezy integracyjne z udziałem 


podopiecznych DDPS  (1 x w 


miesiącu),


RAZEM: 


196/2043 


osoby


Dla osób niepełnosprawnych oraz starszych poszczególne 


Filie MBP w Katowicach organizują cyklicznie różne 


zajęcia literackie, plastyczne, parateatralne oraz  


biblioterapeutyczne. 


Dzieci z przedszkoli z oddziałami 


integracyjnymi, uczniowie szkół 


specjalnych, dzieci z Ośrodka 


Rehabilitacyjno-Oświatowego Dziennego 


Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych, 


pacjenci GCZDiM, podopieczni DDPS, 


Domu Środowiskowego dla 


Niepełnosprawnych, osoby starsze i 


niepełnosprawne
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Imprezy integracyjne z udziałem 


podopiecznych Domu 


Środowiskowego 


dla Niepełnosprawnych (1 x w 


miesiącu) Filia nr 3.


- „Czytanie jak fruwanie” – głośne 


czytanie bajek oraz zabawy 


plastyczne dla dzieci z Przedszkola 


z Oddziałem Integracyjnym (1 x w 


miesiącu) - Filia nr 5.


- „Czytanie jak fruwanie” – zajęcia 


dla dzieci z Ośrodka 


Rehabilitacyjno-Oświatowego 


Dziennego Pobytu dla Dzieci 


Niepełnosprawnych (1 x w 


miesiącu) - Filia nr 10.


- spotkania dla dzieci z Zespołu 


Szkół dla Osób Niesłyszących i 


Słabo Słyszących (1 x w miesiącu) - 


Filia nr 11.


- cykl zajęć szkoleniowych dot. 


posługiwania się komputerową bazą 


danych i katalogiem OPAC dla osób 


starszych i niepełnosprawnych (1 x 


w miesiącu) - Filia nr 14.


- „Chcę wiedzieć więcej o...” - 


zajęcia dla dzieci 


niepełnosprawnych z Przedszkola 


z Oddziałami Integracyjnymi (1 x w 


miesiącu) - Filia nr 17.


- zajęcia dla pacjentów GCZDiM – 


na oddziałach szpitalnych (każdy 


wtorek: Bajka z ciastkiem; w każdy 


czwartek: zabawy literacko-


plastyczne) - Filia nr 18, 38.
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_spotkania literacko-edukacyjne dla 


dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół 


Specjalnych (2 x na kwartał). 


Imprezy dla dzieci z Samodzielnego 


Ośrodka Rehabilitacyjno-


Oświatowego dla Dzieci 


Niepełnosprawnych (2 x kwartał) - 


Filia nr 25.


- zajęcia dla uczniów 


niedosłyszących ze szkoły 


podstawowej (1 x w miesiącu) - 


Filia  nr 30.


- Razem raźniej - zajęcia dla dzieci 


z klas integracyjnych (1 x w 


miesiącu) - Filia nr 32.


44) zakup zbiorów dla czytelników 


Oddziału Książki Mówionej oraz 


naprawa zbiorów Filii nr 1 przy ul. 


Ligonia 5/7.


Dorośli oraz dzieci; głównie osoby 


niewidome, słabowidzące i dyslektyczne


W 2011 r. zakupiono:


-książka mówiona nagrana w formacie CF (CZYTAKA) 


- kupiono 303 zestawy (tytuły) o wartości 4.215,35 zł-


średnia cena jednego zestawu-13,91 zł. Z darów otrzymano 


15 zestawów na kwotę 184,50 zł.


-książka mówiona nagrana na CD (AUDIOBOOKI)-


kupiono 979 zestawów (tytułów) na kwotę 19.391,44 zł; 


średnia cena jednego zestawu 19,80 zł. Z darów pozyskano 


8 zestawów o wartości 111,26 zł. Wśród zakupionych 


audiobooków znalazło się 15 tytułów obcojęzycznych na 


kwotę 749,44 zł. Audiobooki, oprócz Oddziału Książki 


Mówionej, kupowane były także dla 5 filii  uniwersalnych 


(nr 9,11,13,25,32) oraz F.35-obcojęzycznej.


Biblioteka nie naprawia zbiorów Filii.


L. wyp. 


w 


OKM:CF-


5199;AU


DIOBO


OKI-


2112;Bra


ille-240; 


AUDIOB


OOKI 


F.1-


2767. 


RAZEM: 


11 175


Wydział 


Kultury 


Urzędu 


Miasta 


Katowice


Stowarzyszenie Aktywne Życie Koncert rockowy dla młodzieży niepełnosprawnej           w 


ramach akcji miejska dżungla (impreza plenerowa)


1/40                 


(dzieci 


niepełnos


prawne 


zgłoszon


e do 


zawodów 


sportowy


ch) 


Muzeum Śląskie "Sztuka na wyciągniecie ręki" - wystawa prac plastycznych 


osób niepełnosprawnych niedowidzących i słabowidzących


1/2500 


(liczba 


osób 


zwiedzaj


ących)


45) Wydział Kultury Urzędu Miasta 


Katowice w ramach zadań własnych 


dofinansowuje imprezy kulturalne 


organizowane przez stowarzyszenia 


działające na rzecz osób 


niepełnosprawnych.
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Stowarzyszenie Forma T Warsztaty plastyczne dla dzieci (w tym dzieci 


niepełnosprawnych) na placu integracyjnym os. tysiąclecia 


dla dzieci od 3-6 roku życia
2/bd


Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji 


Osób Niepełnosprawnych "Akcent" 


Piknik integracyjny
1/200                 


(w tym 


30 osób 


niepełnos


pra - 


wnych)


Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Zakup nagród dla dzieci niepełnosprawnychna Miejski 


Festiwal Dziecięcych Form Teatralnych "Twórczość bez 


barier"
1/300


Zespół Szkół Specjalnych nr 10 VIII Rejonowy Konkurs Tańca Współczesnego Szkół 


Specjalnych 1\22


Fundacja Pomocy "Nowy Świat" Skarby Śląskiej Kultury czyli czy teatr, muzyka są ważne w 


programie zajęć zapoznanie dzieci niepełnosprawnych z 


oferta kulturalną katowickich instytucji kultury, warsztaty i 


zajęcia z edukacji kulturalnej przygotowane dla 


niepełnosprawnych dzieci


35/666


Fundaja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 


Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława 


Kostki


"Integracyjne Potyczki Kulturowe" zajęcia integracyjne 


wokalne i teatralne dla dzieci niepełnosprawnych 


zakończone występem przed publicznością oraz warsztaty 


artystyczne m.in.: z ceramiki i  tworzenia witraży 6/634


Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji 


ARTERIA


Galeria ciekawych miejsc - czyli przewodnik po 


Katowicach - impreza integracyjna dla młodzieży i osób 


niepełnosprawnych intelektualnie


20/18 


(osoby 


niepełnos


prawne)


Miejskie instytucje Kultury w Katowicach zrealizowały swoje przedsięwzięcia w ramach Projektu 9 – 


Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce z własnych środków budżetowych. 


Wydział Kultury w ramach Otwartego Konkursu Ofert i dofinansowania projektów w zakresie kultury, dofinansował imprezy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych organizowane przez podmioty 


zewnętrzne. 
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Realizato


r


Wykonaw


cy działań


Plan na 


dzień 


przyjęcia 


Uchwały 


Rady 


Miasta 


Katowice 


VII/95/11


Wykonani


e


Plan wg 


Uchwały 


Rady 


Miasta nr 


VII/93/11


Plan na po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonani


e


132 13 250,00 9 000,00


Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 


korzystające z pomocy:  -Stowarzyszenia 


„SANIS“


Sanis: Projekt Tursportlight – Wycieczka do 


Międzybrodzia Żywieckiego 30-31.05.2011r.


18 2 000,00


Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 


korzystające z pomocy Stowarzyszenia 


„Aktywne Życie”


Organizacja imprezy „Miejska dżungla” - Mecz Rugby na 


wózkach inwalidzkich w dniu 12.05.2011r.
40 4 500,00


Niepełnosprawne dzieci, które zgłosiły 


swój udział w imprezie organizowanej 


przez Zespół Szkół Zawodowych im. R. 


Mielczarksiego w Katowicach


I Katowicka Spartakiada Specjalna – Zawody dzieci 


niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo w dniu 


25.05.2011r.


61 500,00


Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 


korzystające z pomocy Fundacji „Spina”


„Aktywna Spina” - Wycieczka i spływ kajakiem dla dzieci 


z przepukliną oponowo-rdzeniową w dniu 10.09.2011r.
13 2 000,00


46) dofinansowywanie szkolenia 


dzieci i młodzieży w dziedzinie 


sportu, turystyki i rekreacji oraz 


współfinansowanie organizacji 


imprez sportowo-rekreacyjnych.


Wydział 


Sportu i 


Turystyki 


Urzędu 


Miasta 


Katowice


Zadanie


Adresaci działań Działania szczegółowe


Liczba 


imprez/ 


Liczba 


osób 


korzystaj


ących


Środki z budżetu 


Miasta Katowice
Środki PFRON


Wydział  Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice                        
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290 30 533,00 20 923,00 20 922,84


40 1 200,00


22 3 685,84


30 400,00


50 600,00


40 280,00


20 2 400,00


39 8 800,00


15 1 458,00


16 1 380,00


18 719,00


4)     Impreza kulturalno-rekreacyjna pt.: „ Wojewódzki piknik 1-szo Majowy” Stowarzyszenie Polski 


Związek Głuchych o/śląski w Katowicach


5)     Impreza kulturalno-rekreacyjna pt.: „Międzynarodowy Dzień Głuchego” Stowarzyszenie Polski 


Związek Głuchych o/śląski w Katowicach 


6)     Impreza turystyczna pt.: „VII Integracyjny Letni Rajd turystyczny osób niesłyszących koła PTTK 


nr 38 „Cisza” Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych o/śląski w Katowicach 


7)     Impreza sportowo-turystyczno-rekreacyjna – XVII Rajd Karolinka 2011  Stowarzyszenie 


Automobil Klub Śląski z Katowic


8)     Impreza turystyczno-rekreacyjna pt.: „3-dniowa wycieczka osób niepełnosprawnych i ich 


opiekunów do Ośrodka w Kaletach Drutarni” Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski 


Oddział Regionalny w Katowicach, Oddział Miejski Katowice


9)  Impreza: rekreacyjny wekend - Jezioro Międzybrodzkie"  Stowarzyszenie Aktywnych 


Niepełnosprawnych i Seniorów SANiS w Katowicach 


Miejski 


Ośrodek 


Pomocy 


Społeczne


j w 


Katowica


ch oraz 


inne 


podmioty


MOPS


1)     Impreza sportowo-rekreacyjna pt.: „VI Regionalny Mityng z Kolarstwa w ramach Olimpiad 


Specjalnych Polska -Śląskie”  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o Zasięgu Ogólnokrajowym 


Olimpiady Specjalne Polska-Oddział Regionalny Olimpiady Specjale Polska - Śląskie 


2)     Impreza turystyczno-rekreacyjna pt.:”2-dniowa wycieczka osób niepełnosprawnych i ich 


opiekunów w Góry Stołowe i okolice celem realizacji zadania pt."Góry płaskie jak stół jedna z 


największych atrakcji Europy Środkowej"   oraz rehabilitacja poprzez praktyczne zajęcia obejmująca 


blok turystyczno-krajoznawczy i rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z Katowic”  Śląskie 


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym SZANSA


3) Spotkanie opłatkowe "Wigilijka 2011" Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych o/Słąski w 


Katowicach


10)  Impreza: "Turystyka bez barier" - wycieczka do Wisły                                                                


Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów SANiS w Katowicach 
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Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 


korzystające z pomocy Stowarzyszenia 


„Hipoterapia, Hipika i Środowisko”


Dotacja dla Stowarzyszenia „Hipoterapia, Hipika i 


Środowisko”


5 osób 4 000,00


Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 


korzystające z pomocy: Oddziału 


Regionalnego Olimpiady Specjalne 


Polska – Śląskie


Dotacja dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne 


Polska – Śląskie
31 osób 6 500,00


Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 


korzystające z pomocy: Wojewódzkiego 


Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji 


Niepełnosprawnych „Start”


Dotacja dla Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i 


Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”


20 osób 20 000,00


48) organizacja imprez sportowych 


z udziałem osób 


niepełnosprawnych:


-      Bieg Uliczny im. Wojciecha 


Korfantego,


Osoby chętne do wzięcia udziału w 


zawodach, w tym osoby niepełnosprawne


Bieg ulicami Katowic i Siemianowic Śląskich o długości 


8,5 km.
727 osób 


w tym 3 


niepełnos


prawne


21 133,00


-      Rekreacyjny Rajd Rowerowy.   Osoby chętne do wzięcia udziału w 


zawodach, w tym osoby niepełnosprawne


Rajd rowerowy trasami i ścieżkami rowerowymi Miasta 


Katowice z finałem na Kempingu nr 215 usytuowanym w 


Dolinie Trzech Stawów


768 osób 


w tym 2 


niepełnos


prawne


26 714,00


- Miejska dżungla - Rugby na 


Wózkach inwalidzkich


Osoby niepełnosprawne zrzeszone lub 


korzystające z pomocy Stowarzyszenia 


„Aktywne Życie”


Współorganizacja zawodów wraz z Stowarzyszeniem 


„Aktywne Życie” i Urzędem Miasta Katowice


40 osób


Darmowe 


udostępnie


nie hali 


sportowej 


Ośrodka 


Sportoweg


o 


„Szopienic


e”


47) dotacja dla stowarzyszeń 


reprezentujących osoby 


niepełnosprawne. 


Wydział 


Sportu i 


Turystyki 


Urzędu 


Miasta 


Katowice


*


Miejski 


Ośrodek 


Sportu i 


Rekreacji 


w 


Katowicac


h


* W związku z sukcesami sportowymi odnoszonymi przez zawodników WSSiRN Start, zostały im przyznane środki finansowe w ramach konkursu dotacyjnego "Organizacja uprawiania sportu".


Wydział Sportu i Turystyki zapłacił za projekt i wydanie 5.000 sztuk mapy "Katowice krok po kroku" w języku niemieckim. Mapa ta uwzględnia dostępność obiektów (muzeów, galerii, obiektów 


sportowych, miejsc użyteczności publicznej) dla ludzi niepełnosprawnych.
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W 2011 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach dokonał:


a) modernizacji części gastronomicznej i hotelu "Olimpijski" w obiekcie "Spodek" dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych – koszt 130.540zł


b) budowy zaplecza socjalno-kasowego na ORW "Bugla" z uwzględnieniem toalet dla niepełnosprawnych – koszt 6.500zł


c) rozbudowy bazy turystycznej na Kempingu 215 w Katowicach, w ramach której przystosowano jeden budynek dla osób niepełnosprawnych - koszt 546.800zł.


Ocena efektywności:


1) liczba imprez kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury dla osób niepełnosprawnych –  823


2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w powyższych imprezach – 


68 /około 4440 osób
3) liczba imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowywanych przez Miasto Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w 


powyższych imprezach - 10 imprez / 233 osób niepełnosprawnych


4) liczba imprez kulturalnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział 


w  tych imprezach – 10 imprez / 290 osób niepełnosprawnych
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Realizator


Wykonawcy zadania


Plan na dzień 


przyjęcia 


uchwały Rady 


Miasta 


Katowice nr 


VII/95/11


Plan po 


zmianach na 


dzień 


31.12.2011


Wykonanie


MOPS 8 094 808,00 8 171 404,00 8 170 632,29


Agencja Opiekuńczo - 


Medyczna i Handlowa A. Szopa 


ul. Okrzei 6/16


Świadczenie usług opiekuńczych


420* 838 558,00 783 167,00 783 166,98


NZOZ ZMO A.Kluczna, ul. 


Kościuszki 27, Dabrowa 


Górnicza


Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 


opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 


osób z zaburzeniami psychicznymi
748* 1 573 812,00 1 528 971,00 1 528 970,25


Polski Czerwony Krzyż ul. PCK 


8


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
233* 1 149 957,00 1 116 674,00 1 116 673,42


Polski Komitet Pomocy 


Społecznej, ul. Kozielska 4a


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
116* 478 275,00 464 420,00 464 419,32


Agencja Opiekuńczo - 


Medyczna i Handlowa A. Szopa 


ul. Okrzei 6/16


Prowadzenie trzech mieszkań chronionych świadczących 


usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające dla osób 


starszych, starszych lub niepełnosprawnych oraz dla osób z 


upośledzeniem umysłowym
29 519 748,00 431 148,00 431 146,00


Agencja Opiekuńczo - 


Medyczna i Handlowa A. Szopa 


ul. Okrzei 6/16


Prowadzenie dwóch DDPS, zaspokajających potrzeby 


bytowe, podstawowe świadczenia opiekuńcze, 


prowadzących terapię zajęciową, pomoc psychologiczną i 


zaspokajających potrzeby kulturalne


195 842 002,00 829 391,00 829 389,98


Środki z budżetu Miasta Katowice


PROJEKT 10 . ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM


Cel: utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania, a w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach 


stacjonarnych.


Stan planowany do osiągnięcia:


Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy społecznej. Stworzenie sieci mieszkań chronionych. Zapewnienie opieki osobom starszym lub


niepełnosprawnym w rodzinnych domach pomocy społecznej. Włączenie do pomocy osobom niepełnosprawnym coraz większej liczby wolontariuszy.


Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.


Nr i nazwa zadania Adresaci działań Działania szczegółowe


     


Liczba 


osób 


korzyst


ających                                


Dyspon


ent 


środkó


w


1) Kontynuowanie współpracy z 


organizacjami pozarządowymi i 


innymi podmiotami świadczącymi 


usługi opiekuńcze, specjalistyczne 


usługi opiekuńcze dla osób z 


zaburzeniami psychicznymi, 


prowadzącymi dzienne domy 


pomocy społecznej, mieszkanie 


chronione w celu zapewnienia jak 


najwyższej jakości świadczonych 


usług  (Dział 2, Rozdział 10).


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy  z podmiotami świadczącymi  usługi lub prowadzącymi 


ośrodki wsparcia. osoby 


niepełnosprawne i 


ich rodziny 


wymagające 


pomocy osób 


drugich w 


czynnościach życia 


codziennego i 


pielęgnacji
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Katowickie Stowarzyszenie na 


Rzecz Osób Starszych, 


Niepełnosprawnych 


Oczekujących Wsparcia 


"OPOKA" 


Prowadzenie pięciu DDPS, zaspokajających potrzeby 


bytowe, podstawowe świadczenia opiekuńcze, 


prowadzących terapię zajęciową, pomoc psychologiczną i 


zaspokajających potrzeby kulturalne


560 2 445 543,00 2 461 941,00 2 461 175,41


Caritas Archidiecezji 


Katowickiej 


Prowadzenie dwóch DDPS, zaspokajających potrzeby 


bytowe, podstawowe świadczenia opiekuńcze, 


prowadzących terapię zajęciową, pomoc psychologiczną i 


zaspokajających potrzeby kulturalne


133 246 913,00 555 692,00 555 690,93


47 078,00 47 078,00 47 078,00


Polski Komitet Pomocy 


Społecznej, ul. Kozielska 4a 


Katowice


Poradnictwo: prawne, zdrowotne, pedagogiczne, zajęcia 


manualne oraz plastyczne, integracja ze środowiskiem, 


aktywizacja społeczna.
223 30 379,00 30 379,00 30 379,00


Śląskie Towarzystwo "Pomost", 


ul. Miła 8c Chorzów


Poradnictwo: prawne, socjalne, rehabilitacja, prelekcje 


tematyczne, warsztaty zajęciowe, aktywizacja społeczna. 76 16 699,00 16 699,00 16 699,00


3) Kontynuowanie programu 


wolontaryjnego "Słonecznik" 


poprzez promocję programu w 


mediach, na stronie internetowej 


MOPS Katowice, akcję 


rozwieszania plakatów na 


uczelniach oraz aktywizację 


środowiska lokalnego w celu 


włączenia większej liczby 


wolontariuszy do pomocy osobom 


starszym i niepełnosprawnym. 


Miejski Ośrodek Pomocy 


Społecznej w Katowicach 


Mieszkańcy miasta 


Katowice, którzy z 


powodu swojego 


wieku, choroby 


bądź 


niepełnosprawnośc


i wymagają 


wsparcia ze strony 


MOPS


utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa  środowisku 


zamieszkania w odniesieniu do osób starszych i 


niepełnosprawnych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 


osób starszych i niepełnosprawnych


11 MOPS


1) liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej - 703 (do 31.08.2011 r.), 689 (od 01.09.2011 r.)


2) liczba prowadzonych miejsc w mieszkaniach chronionych - 21


Ocena efektywności:


*w podanej liczbie osób korzystających z usług występują pojedyńcze przypadki, że ta sama osoba korzystała z usług w dwóch Agencjach lub miała przyznane dwa różne rodzaje usług w ramach tej 


samej Agencji


3) liczba osób niepełnosprawnych objętych usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 


517


4) liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dziennych domów pomocy społecznej - 888


5) liczba osób niepełnosprawnych korzystających z mieszkań chronionych - 29


6) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające opieki - 11


2) Dalsze wspieranie przez Miasto 


Katowice, w formie dotacji, 


poradnictwa specjalistycznego na 


rzecz osób starszych, 


niepełnosprawnych wymagających 


opieki, świadczonego przez 


organizacje pozarządowe (Dział 2, 


Rozdział 10).


organizacje pozarządowe, Wydział Polityki Społecznej


Osoby starsze i 


niepełnosprawne, 


zazwyczaj o 


niskim statucie 


materialnym, tj. 


emeryci lub 


renciści


WPS


działalność bieżąca
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Plan na dzień 


przyjęcia uchwały 


Rady Miasta 


Katowice 


VII/95/11


Plan po 


zmianach na 


dzień 31.12.2011


Wykonanie


1) Przyjmowanie zgłoszeń 


alarmowych od mieszkańców miasta 


Katowice i osób w nim 


przebywających i kierowanie tych 


zgłoszeń na numery alarmowe: 112 - 


europejski numer alarmowy, 999 – 


numer alarmowy Państwowego 


Ratownictwa Medycznego, 998 - 


numer alarmowy Państwowej Straży 


Pożarnej,  997 – numer alarmowy 


Policji, 986 – numer alarmowy Straży 


Miejskiej.


Wydział Zarządzania 


Kryzysowego Urzędu 


Miasta Katowice - Miejskie 


Centrum Ratownictwa w 


Katowicach


Mieszkańcy 


Katowic


Mieszkańcy Katowic w sytuacji 


zagrożenia życia lub zdrowia 


bądź bezpieczeństwa 


publicznego mają możliwość 


natychmiastowego 


powiadomienia telefonicznego 


służb ustawowo powołanych do 


niesienia pomocy


324 882  w 2011r Urząd Miasta – 


wydatki bieżące z  


paragrafu 084 


bezpieczeństwo  


publiczne


Bieżąca 


działalność 


Miejskiego 


Centrum 


Ratownictwa w 


Katowicach


Bieżąca 


działalność 


Miejskiego 


Centrum 


Ratownictwa w 


Katowicach


Bieżąca 


działalność 


Miejskiego 


Centrum 


Ratownictwa w 


Katowicach


2) Kierowanie w miejsca zdarzeń osób 


dzwoniących, stosowne siły ludzkie i 


środki techniczne w celu udzielenia 


pomocy.


Państwowa  Straż Pożarna; 


Ratownictwo Medyczne, 


Policja, Straż Miejska, 


Miejskie Służby


Mieszkańcy 


Katowic i 


osoby czasowo 


w nim 


przebywające


Zgodnie z zakresem działań 


prawnych wymienionych służb


105 240 Państwowa  Straż 


Pożarna; 


Ratownictwo 


Medyczne, Policja, 


Straż Miejska, 


Miejskie Służby


Bieżąca 


działalność: 


Państwowej Straży 


Pożarnej, Straży 


Miejskiej, 


Ratownictwa 


Medcznego 


Policji.


Bieżąca 


działalność: 


Państwowej 


Straży Pożarnej, 


Straży Miejskiej, 


Ratownictwa 


Medcznego 


Policji.


Bieżąca 


działalność: 


Państwowej 


Straży Pożarnej, 


Straży Miejskiej, 


Ratownictwa 


Medcznego 


Policji.


PROJEKT 11 . SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia maja trudności z wezwaniem pomocy, 


przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych systemów. Stworzenie systemu umożliwiającego udzielenie jak najszybszej, adekwatnej do sytuacji, pomocy osobom niepełnosprawnym w sytuacji 


zagrożenia.


Stan planowany do osiągnięcia:


Kontynuacja realizacji usług Miejskiego Centrum Ratownictwa dla osób niepełnosprawnych w ramach „Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla Osób Niepełnosprawnych”.


Wyposażenie osób niepełnosprawnych ze szczególnymi dysfunkcjami (osoby głuche, głuchonieme, niewidome, z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu i inne – w zależności od potrzeb) w


odpowiednie przyciski alarmowe.


Koordynator projektu: Miejskie Centrum Ratownictwa w Katowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie informowania o usłudze,  naborze i pomoc klientom Ośrodka.


Dysponent środków


Środki z budżetu Miasta Katowice


Nr i nazwa zadania Realizator
Adresaci 


działań
Działania szczegółowe


     Liczba osób 


korzystających                                
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3) Kontynuacja rejestracji zgłoszeń 


alarmowych w module zgłoszeń 


alarmowych od osób 


niepełnosprawnych z terenu miasta 


Katowice – z zachowaniem ustawy o 


Ochronie Danych Osobowych - którzy 


zadeklarują chęć wpisania ich do bazy 


danych Miejskiego Centrum 


Ratownictwa.


Wydział Zarządzania 


Kryzysowego Urzędu 


Miasta Katowice - 


Miejskie Centrum 


Ratownictwa w 


Katowicach


Mieszkańcy 


Katowic, 


których stopień 


niepełnospraw


ności oraz stan 


zdrowia nie 


pozwala na 


swobodną 


komunikacje z 


dyspozytorami 


służb 


ratunkowych 


(Ratownictwo 


Medyczne)


Wprowadzanie danych 


osobowych zainteresowanych 


mieszkańców  do bazy danych 


Miejskiego Centrum 


Ratownictwa w 


Katowicach.Przyjmowanie 


zgłoszeń przez dyspozytorów 


Ratownictwa Medycznego 


poprzez moduł aplikacji SWD 


dedykowany do obsługi zgłoszeń 


od osób niepełnosprawnych 


zarejestrowanych w bazie danych 


Miejskiego Centrum 


Ratownictwa w Katowicach  


oraz obsługa tych zgłoszeń.  


188 osób Urząd Miasta 


Katowice – bieżące 


środki budżetowe


Brak 


zaplanowanych 


środków w 


budżecie na rok 


2012. Utrzymanie 


modułu 


pokrywane jest z  


bieżącej 


działalności 


MCR-u.


Brak 


zaplanowanych 


środków w 


budżecie na rok 


2012. Utrzymanie 


modułu 


pokrywane jest z  


bieżącej 


działalności 


MCR-u.


Brak 


zaplanowanych 


środków w 


budżecie na rok 


2012. Utrzymanie 


modułu 


pokrywane jest z  


bieżącej 


działalności 


MCR-u.


4) Udzielanie wyjaśnień i pomoc 


osobom niepełnosprawnym mającym 


trudności w posługiwaniu się środkami 


łączności telefonicznej, z 


zaprogramowanym specjalnym 


numerem alarmowym – osobiście 


poprzez podinspektorów MCR.


Wydział Zarządzania 


Kryzysowego Urzędu 


Miasta Katowice - 


Miejskie Centrum 


Ratownictwa w 


Katowicach


Osoby 


niepełnospraw


ne 


zarejestrowane 


w bazie danych 


Miejskiego 


Centrum 


Ratownictwa w 


Katowicach 


Pomoc przy programowaniu 


specjalnego numeru alarmowego 


w aparatach telefonicznych osób 


zarejestrowanych w bazie danych 


Miejskiego Centrum 


Ratownictwa w Katowicach oraz 


weryfikacja poprawności 


działania usługi u w/w osób.


Na bieżąco w/g 


potrzeb – trudne 


do oszacowania


Urząd Miasta 


Katowice – bieżące 


środki budżetowe


Bieżąca 


działalność 


Miejskiego 


Centrum 


Ratownictwa


w Katowicach


Bieżąca 


działalność 


Miejskiego 


Centrum 


Ratownictwa


w Katowicach


Bieżąca 


działalność 


Miejskiego 


Centrum 


Ratownictwa


w Katowicach


1) liczba osób niepełnosprawnych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Systemie Powiadamiania Ratunkowego - 59 w 2011r. (301 od początku działania systemu)


2) liczba zgłoszeń o pomoc w ramach systemu - 188 w 2011r. (734 od początku działania systemu)


Ocena efektywności:
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CZĘŚĆ IV.  PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW 


OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dział 3. Projekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych 


Projekt 1.  POŚREDNICTWO PRACY


Na koniec grudnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowane były ogółem 584 osoby niepełnosprawne, z tego:


−    505 osób bezrobotnych (w tym 227 kobiet)


−    79 osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (w tym 29 kobiet).


W  2011r. usługi  pośrednictwa pracy  obejmowały realizację zadań w zakresie:


−   udzielania osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a


w przypadku braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia umożliwienie skorzystania z innych usług rynku pracy


−    świadczenia pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy


−    organizacji giełd pracy i spotkań zarejestrowanych osób z potencjalnymi pracodawcami.


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w okresie sprawozdawczym dysponował 834 wolnymi miejscami pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród ofert


dominowały oferty na stanowisko dozorcy, portiera, pracownika ochrony mienia, pracownika prac porządkowych, kasjera – sprzedawcy, pracownika


restauracji, pracownika administracyjno – biurowego, pracownika obsługi klienta oraz konsultanta telefonicznego.


Z usług pośrednictwa pracy w okresie sprawozdawczym skorzystało ogółem 3.313  zarejestrowanych osób.


Zorganizowano 7 giełd pracy, w których uczestniczyło 119 osób (20,4% ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych), z czego do udziału w dalszych


rozmowach z pracodawcami zakwalifikowane zostały 32 osoby (26,9% w stosunku do ogólnej liczby niepełnosprawnych, którzy wzięli udział w giełdach


pracy).


W trakcie giełd prowadzony był nabór  na  następujące stanowiska pracy:


−    sprzątaczka – 3 giełdy pracy (25 wolnych miejsc pracy)


−    strażnik dozoru – 1 giełda pracy (15 wolnych miejsc pracy)


−    pracownik ochrony – 1 giełda pracy (4 wolne miejsca pracy)


−    kasjer – kucharz – 2 giełdy pracy (6 wolnych miejsc pracy).


Wydano 464 osobom skierowania do pracy.


W wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach pośrednictwa pracy, zatrudnienie podjęło 239 osób niepełnosprawnych (co stanowi 40,9% ogółu


niepełnosprawnych  zarejestrowanych na koniec grudnia 2011r.), w tym 32 osoby w wyniku wydanych skierowań.  
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Praktyka pokazuje, że wymogi kwalifikacyjne określane przez potencjalnych pracodawców są przez osoby niepełnosprawne w małym stopniu akceptowane, co


nie pozostaje bez wpływu na wskaźnik podjęć pracy w tej grupie zarejestrowanych osób. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w fakcie, iż pracodawcy


wymagają od kandydatów do pracy w miarę dobrego stanu zdrowia, dyspozycyjności i gotowości do pracy w systemie zmianowym oraz w ramach innych form


zatrudnienia niż umowa o pracę.


Powyższe czynniki znacznie utrudniały proces rekrutacji oraz miały wpływ na liczbę podjęć pracy przez osoby niepełnosprawne w okresie sprawozdawczym.


W ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizował również zadania w zakresie:


−    organizacji staży u pracodawców,


−    kierowania osób  bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach robót publicznych,


−   wspierania pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla zarejestrowanych osób niepełnosprawnych poprzez refundowanie kosztów wyposażenia lub


doposażenia stanowiska pracy.


Źródłem finansowania w 2011r. zadań realizowanych w ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” był Fundusz Pracy , Europejski Fundusz Społeczny oraz


PFRON .


W okresie sprawozdawczym zaktywizowano 35 osób, tj. 6% ogólnej liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2011r., w tym: 


1. programem stażu objęto 29 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (5,7% w stosunku do ogółu niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych na koniec


grudnia 2011r.), z tego: 


a/ w ramach środków Funduszu Pracy – skierowano na staż 2 osoby bezrobotne,


b/ w ramach projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


– skierowano na staż 27 osób bezrobotnych,


       2. w ramach środków Funduszu Pracy zatrudnienie:


a/ w ramach robót publicznych podjęły 2 osoby bezrobotne, 


b/ w ramach refundacji pracodawcy kosztów doposażenia stanowiska pracy podjęła 1 osoba bezrobotna.


3. w ramach środków PFRON dokonano na wniosek pracodawców refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób niepełnosprawnych


skierowanych przez tut. urząd.


Wydatki w ramach środków Funduszu Pracy: 


W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości 47.797,19 zł, z tego na organizację: 


1.      staży u pracodawców – 6.915,28 zł (w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 5.468,80 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.446,48 zł)


2.     robót publicznych – 21.881,91 zł (w tym na refundację części kosztów z tytułu wypłaconego wynagrodzenia – 18.892,14 zł oraz składki na ubezpieczenie


społeczne od refundowanego wynagrodzenia – 2.989,77 zł)
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1.      refundację pracodawcy kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 19.000,00 zł.


Wydatki w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego:


Z tytułu organizacji staży u pracodawców w ramach projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze


środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę w wysokości 76.970,14 zł, w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 60.870,10 zł oraz


składki na ubezpieczenie społeczne – 16.100,04 zł.


Wydatki w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


Na podstawie zawartych umów  tut. urząd dokonał refundacji zwrotu kosztów wyposażenia 3 stanowisk  na kwotę 100.000,00zł. 


Projekt 2. PORADNICTWO ZAWODOWE


W ramach Projektu 2 „Poradnictwo zawodowe” w 2011 roku oferowano osobom niepełnosprawnym usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji


zawodowej oraz pomocy w aktywnym  poszukiwaniu pracy.


W okresie od stycznia do grudnia 2011r. z usług doradczych skorzystało ogółem 1.009 osób, z czego:


−    w ramach poradnictwa indywidualnego i informacji zawodowej – 999 osób


−    w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i zajęcia aktywizacyjne) – 10 osób.


W okresie sprawozdawczym z ogólnej liczby osób objętych usługami w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej:


−   132 osoby skorzystały z rozmów wstępnych (w tym 62 kobiety). Zgodnie z obowiązującymi standardami usług rynku pracy rozmowy wstępne miały na celu


ustalenie potrzeb i oczekiwań osoby zgłaszającej się pierwszy raz do doradcy zawodowego oraz ustalenie odpowiedniej indywidualnie formy aktywizacji


zawodowej


−    261 osób (w tym 122 kobiety) objęto procesem doradczym w ramach indywidualnych porad zawodowych


−    604 osoby uczestniczyły w wizytach doradczych w ramach poradnictwa zawodowego m.in. w związku z realizacją Indywidualnych Planów Działania


−    2 osoby uczestniczyły w spotkaniach dotyczących informacji zawodowych o zawodach i sytuacji na lokalnym rynku pracy.    


Przedstawione dane liczbowe wskazują, że w okresie sprawozdawczym najwięcej osób (999) skorzystało z indywidualnego poradnictwa zawodowego i


informacji zawodowej.  


Porady zawodowe koncentrowały się na pomocy w określeniu planów zawodowych i sporządzeniu bilansu indywidualnych doświadczeń i umiejętności


zawodowych osób korzystających z pomocy doradcy zawodowego oraz ich ukierunkowaniu w zakresie ponownego wejścia na rynek pracy.
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W okresie sprawozdawczym podjęto współpracę z następującymi instytucjami zajmujących się problematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób


niepełnosprawnych:


−    Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie możliwych form wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


−   Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej w Chorzowie w zakresie udzielenia przez urząd pracy pomocy w procesie rekrutacji beneficjentów do projektu


pn. „Spółdzielnie socjalnej drugiej generacji” współfinansowanego ze środków EFS. Projekt obejmował m.in. przeszkolenie uczestników w problematyce


spółdzielczości socjalnej, wyjazdowe szkolenie integracyjne, szkolenie zawodowe pod kątem profilu działalności konkretnej spółdzielni socjalnej, pomoc w


przygotowaniu biznes planu oraz uzyskanie przez beneficjentów projektu dotacji w wysokości 20.000,00 zł i wsparcia pomostowego na rozpoczęcie


działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Okres realizacji w/w projektu: od 01.10.2009r. do 30.06.2011r. 


−   Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o w Chorzowie w zakresie promocji wśród zarejestrowanych niepełnosprawnych możliwości udziału w projekcie


„Zainwestuj w siebie” realizowanym przez Centrum. Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach


projektu przewidziano wsparcie psychologiczne, trening interpersonalny, wyznaczenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego beneficjentów oraz


szkolenia z obsługi komputera i Internetu oraz językowe (angielski lub niemiecki), a także szkolenia zawodowe m.in. kelner – barman, telemarketer z obsługą


klienta, którymi planuje się objąć spośród beneficjentów ostatecznych 120 osób z grup zagrożonych wykluczeniem. W/w projekt obejmuje okres: od


01.02.2010r. do 31.01.2012r.


−   Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach w zakresie zaznajomienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z prawnymi aspektami


dotyczącymi zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W tym celu tut. urząd zorganizował w dniu 2 grudnia 2011r. dla pracodawców spotkanie informacyjno –


doradcze z udziałem przedstawiciela PIP.


W celu realizacji zadań określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


(Dz. U. Nr 214 z 2010r., poz. 1407, Dz. U. Nr 127 z 2011r., poz. 721) w  zakresie: 


−    szkoleń dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy (Projekt 3 )


−    zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Projekt 4 )


−    zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy (Projekt 5 )


−    przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Projekt 6)


−    refundacji kosztów szkolenia organizowanego przez pracodawcę dla zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (Projekt 7),


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał na mocy Uchwały Nr VII/93/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28.03.2011r. limit środków finansowych w


wysokości 400.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:


−    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 300.000,00 zł


−    zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 100.000,00 zł.
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Na podstawie uchwały Nr XI/188/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22.06.2011r. zwiększono o kwotę 50.000,00 zł wysokość środków Państwowego Funduszu


Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo


wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


Łączna kwota środków będących w 2011r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej


wyniosła 450.000,00 zł.


Projekt 3. SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY


W okresie sprawozdawczym źródłem finansowania organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych był Fundusz Pracy.


Organizacja szkoleń miała na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, a tym samym zwiększenie ich


szans na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Na szkolenia zawodowe kierowano w okresie sprawozdawczym osoby w przypadku:


−    braku kwalifikacji  zawodowych


−    konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji


−    utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie


−    braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.


W ramach realizacji Projektu 3 przeszkolono 7 osób niepełnosprawnych bezrobotnych (1,4% z ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych bezrobotnych na


koniec grudnia 2011r.), w tym:


a/ w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 6 bezrobotnych w następujących kierunkach szkoleń:


−    samodzielna księgowa – 1osoba


−    przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu i nowoczesnymi technikami sprzedaży – 1 osoba


−    sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 1 osoba


−    obsługa kasy fiskalnej – 1 osoba


−    kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia elektryczne – 1 osoba


−    kurs masażu I-go stopnia o profilu rozszerzonym – 1 osoba


b/ w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy wzięła udział 1 osoba bezrobotna.
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Wydatki w ramach środków z  Funduszu Pracy:


W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń wydatkowano kwotę w wysokości  12.887,37 zł, z tego: 


−    na pokrycie kosztów usług szkoleniowych wykonanych przez instytucje szkoleniowe – 8.474,00 zł


−   na wypłatę stypendiów szkoleniowych z tytułu udziału osób bezrobotnych w szkoleniach zawodowych – 3.797,18 zł (w tym składki na ubezpieczenie


społeczne – 794,28 zł)


−   na wypłatę stypendium szkoleniowego z tytułu udziału przez osobę bezrobotną w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – 616,19


zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 128,89 zł).


Projekt 4.  ZWROT  DODATKOWYCH  KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ze względu na brak złożonych w 2011r. wniosków o zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób 


niepełnosprawnych nie przyznano środków na ten cel.


Projekt 5. ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY


W 2011r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło 8 wniosków pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby


niepełnosprawnej na kwotę 305.670,00 zł. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób


niepełnosprawnych złożone wnioski poddano analizie pod względem formalno – rachunkowym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy


zostali zobowiązani do dokonania korekty wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wnioski kompletne podlegały komisyjnej ocenie.


Warunki umowy o zwrot kosztów doposażenia stanowisk pracy negocjowano indywidualnie z wnioskodawcami. Na podstawie zawartych umów urząd dokonał


zwrotu kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy na łączną  kwotę 100.000,00 zł.


Refundacji podlegały koszty wyposażenia następujących stanowisk pracy:


−    pracownik do prac porządkowych


−    pracownik do nanoszenia znaków identyfikacyjnych


−    magazynier – sprzedawca.


Projekt 6. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ LUB WNIESIENIE WKŁADU 


DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


W 2011r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło 15 wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,


rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej na łączną kwotę 598.151,73 zł. W ramach złożonych wniosków 1 osoba niepełnosprawna


poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu wnioskowała o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
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Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych złożone wnioski poddano


analizie pod względem formalno – rachunkowym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy zostali zobowiązani do dokonania korekty


wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Po spełnieniu wymogów formalnych, każdy wnioskodawca został objęty pomocą doradczą w


ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego. Pomoc ta koncentrowała się na ustaleniu indywidualnych doświadczeń i umiejętności zawodowych


wnioskodawcy do podjęcia pracy na własny rachunek oraz przeprowadzeniu analizy SWOT planowej działalności gospodarczej. W dalszym etapie wnioski


kompletne podlegały komisyjnej ocenie. Warunki umowy o przyznanie środków na samozatrudnienie negocjowano indywidualnie z każdym wnioskodawcą.


Na podstawie zawartych umów wypłacono jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni


socjalnej d2011, F.38) 


.2011r. – wystawa grafik i malarstwa Adama Waltera Meisnerowicza „Jałowiec i magnolia” (24.11. - wernisaż wystawy) 05.12.-31.12.2011r. – wystawa prac 


Różnica w wysokości 620,13 zł pomiędzy kwotą limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (350.000,00 zł) a kwotą


poniesionych wydatków (349.379,87 zł) wynika z faktu zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej a nie wydatkowanych zgodnie z


zawartą umową przez 1 wnioskodawcę.


Wnioskodawcy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej o następującym profilu:


−    usługi instalacyjne, montaż instalacji gazowych, wodno – kanalizacyjnych


−    biuro obrotu nieruchomościami, zarządzanie i pośrednictwo nieruchomości


−    usługi w zakresie postprodukcji audio i video


−    usługi edukacyjne


−    usługi informatyczne


−    usługi masażu i kosmetyka, gabinet odnowy biologicznej i kosmetyki ogólnej


−    usługi gastronomiczne, pizzeria


−    pomiar, projektowanie, sprzedaż i montaż mebli


−    obsługa sitodruku, projektowanie graficzne i fotografia (spółdzielnia socjalna).


Projekt 7. REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ DLA ZATRUDNIONYCH 


PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W 2011r. nie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wnioski o refundację w/w kosztów.







