
UCHWAŁA NR XXXIV/743/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. „Programu Giszowieckie Centrum Aktywności 
Lokalnej”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2012 r. „Programu Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej”, który 
jest elementem projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Jerzy Forajter
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Wstęp 

Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej (GiCAL) jest częścią partnerskiego projektu 

systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej  

w Katowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 sierpnia 2012 r.,  

a zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. 

Głównym celem programu jest „Podniesienie poziomu integracji społecznej  

i aktywności lokalnej w dzielnicy Giszowiec przeciwdziałające zjawiskom wykluczenia 

społecznego ze szczególnym uwzględnieniem społeczności zamieszkujących środowiska 

blokowe oraz społeczności różnych grup wiekowych w tym osób niepełnosprawnych”. 

 Program realizowany jest w pomieszczeniu mieszczącym się przy  

ul. Karliczka 5 w Katowicach Giszowcu, a także w pomieszczeniach instytucji działających  

na terenie tej dzielnicy. Jego personel stanowi dwójka animatorów lokalnych – organizatorów 

społeczności lokalnej. Dodatkowo w realizacji poszczególnych działań animatorzy wspierani 

są przez specjalistów różnych dziedzin, a także firm i przedsiębiorstw.  

 Głównym założeniem w realizacji GiCAL w roku 2012 było poznanie społeczności 

lokalnej Giszowca, dodiagnozowanie jej potrzeb (wstęp do utworzenia mapy zasobów  

i potrzeb dzielnicy) oraz wsparcie grup defaworyzowanych, a przez to włączanie ich do życia 

społecznego. Działo się to między innymi poprzez zorganizowanie społecznościowego klubu 

samopomocowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Zadbano też  

o podnoszenie kompetencji i umiejętności społecznych osób, które już w jakiś sposób się 

organizują w ramach społeczności lokalnej, aby  mogły wpływać na kreowanie 

rzeczywistości Giszowca (Klub Seniora „Giszowianki”). Nawiązano współpracę z lokalnymi 

instytucjami kultury (m.in. Miejski Dom Kultury Szopienice – Giszowiec Filia nr 2, 

Giszowieckie Centrum Kultury Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejska Biblioteka 

Publiczna w Katowicach Filia nr 15).   

 

1 Realizacja programu 

Program Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej zrealizowany został w ramach 

instrumentów aktywnej integracji oraz działań środowiskowych założonych w projekcie 

„Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 

 

1.1 Instrumenty aktywnej integracji 

W roku 2012 zrealizowane zostały wszystkie założone instrumenty aktywnej integracji. W 
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instrumentach tych udział wzięły łącznie 23 osoby (na 18 zakładanych w projekcie) jako 

uczestnicy projektu, a także ich otoczenie. W ramach wyżej wymienionych instrumentów 

zrealizowano następujące działania: 

 

1.1.1 Usługi animatorów lokalnych 

Każda z osób objętych wsparciem w ramach programu (zarówno uczestnicy jak i ich 

otoczenie) korzystała z usług animatorów lokalnych. Zadania realizowane przez animatorów 

to: 

 Pobudzanie aktywności, inspirowanie i mobilizowanie ludzi do działania, 

 Wspieranie i tworzenie inicjatyw społecznych i grup obywatelskich,  

 Pomoc w tworzeniu w środowisku struktur nastawionych na rozwiązywanie lokalnych 

problemów; Inspirowanie i wspieranie zawiązywania się grup, tworzenie związków, 

sieci i kontaktów w środowisku lokalnym, 

 Poszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów. 

 

1.1.2 Społecznościowy Klub Samopomocowy  

W roku 2012 z uwagi na potrzeby zgłaszane podczas wcześniejszych spotkań  

ze społecznością lokalną zorganizowany został społecznościowy klub samopomocowy  

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Intencją było jednoczesne 

wspieranie zarówno osób z niepełnosprawnością, jak i członków ich rodzin – najczęściej 

rodziców. Przy doborze członków klubu starano się, aby był on ofertą uzupełniającą  

w stosunku do działającego w Giszowcu Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, a także inicjatyw skierowanych dla osób  

z niepełnosprawnością realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych 

SPES. 

Spotkanie Społecznościowego Klubu Samopomocowego dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin 
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Od samego początku z uwagi na zgłaszane potrzeby spotkania odbywały się dwutorowo: 

część dla osób z niepełnosprawnością prowadzona była przez wykwalifikowanego terapeutę 

zajęciowego, który prowadził warsztaty rozwojowe dla tych osób, a część dla rodzin 

prowadzona przez animatorów lokalnych. Podział taki wynikał z informacji zwrotnej od 

rodzin. Spotkania odbywały się w Miejskim Domu Kultury Szopienice – Giszowiec Filia  

nr 2. W sumie zorganizowano 9 spotkań, w których udział wzięło średnio 13 osób. Zgodnie  

z wolą uczestników planowane jest kontynuowanie spotkań w roku 2013. 

 

1.1.3 Poradnictwo indywidualne i grupowe. 

Zgodnie z zgłaszanymi potrzebami środowiska osób z niepełnosprawnością 

zorganizowane zostało indywidualne poradnictwo specjalistyczne w zakresie informowania  

i wspierania wyżej wymienionych osób w uzyskiwaniu przysługujących im praw  

i przywilejów. W ramach tego działania przeprowadzono spotkania doradcze.  

  

1.1.4 Wyjazdowy trening umiejętności społecznych. 

Działanie to zrealizowane zostało w terminie od 30 listopada do 2 grudnia 2012 r. Trening 

przeprowadzony został w Gliczarowie, a udział w nim wzięło 8 osób. Trening skierowany był 

do aktywnych mieszkańców, którzy w różnych formach włączają się w życie dzielnicy. 

Tematyka treningu obejmowała: 

 Tworzenie i realizacja projektów, 

 Rozliczanie projektów, 

 Tworzenie partnerstw lokalnych. 

Tematyka warsztatów była odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia potencjału członków 

społeczności lokalnej w zakresie planowania działań, pozyskiwania funduszy na realizację 

działań, oraz tworzenie efektu synergii poprzez zawiązywanie partnerstw na poziomie 

lokalnym. Warsztaty miały za zadanie także inspirować do podejmowania działań na rzecz 

społeczności lokalnej. 
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Uczestnicy wyjazdowego treningu umiejętności społecznej podczas pracy. 

 

1.2 Działania o charakterze środowiskowym. 

Podczas realizacji programu zorganizowano szereg działań, które skierowane były  

do całego środowiska mieszkańców Giszowca: 

 

1.2.1 Impreza integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. 

Impreza zorganizowana została dnia 26 listopada 2012 r. w Miejskim Domu Kultury 

Szopienice – Giszowiec Filia nr 2. Współorganizatorami imprezy były Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Katowicach Giszowcu, Warsztat Terapii Zajęciowej „Ad Vitam Dignam”, oraz 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk”. Impreza składała się z dwóch zasadniczych części: 

sportowej i artystycznej. 

 W części sportowej w szeregu konkurencji, które miały charakter sztafety.  

W konkursie udział wzięły drużyny z WTZ Giszowiec, WTZ „Promyk”, WTZ „Ad Vitam 

Dignam”, Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych „Unikat”.  Dodatkowo rozegrany  

był indywidualny turniej tenisa stołowego. 
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Zmagania sportowe podczas imprezy integracyjnej z okazji  

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 

 

W części artystycznej udział wzięli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 5  

w Katowicach, którzy wystawili spektakl pt. „12 scen z życia Ślązaka”. Gwiazdą imprezy był 

natomiast kabaret „drzewo A gada”, który swoimi skeczami i piosenkami przełamuje 

stereotypy dotyczące niepełnosprawności, a także uczy dystansu do własnych ograniczeń. 

Występy artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na widowni zasiedli mieszkańcy 

Giszowca, uczestnicy zajęć w katowickich WTZ-ach, uczniowie giszowieckich szkół oraz 

zaproszeni goście. 

 

Występy artystyczne: po lewej młodzież z LO nr 5, po prawej Kabaret „drzewo A gada” 

 Impreza miała na celu budowanie zrozumienia osób z niepełnosprawnością, spotkanie 

środowiska osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnością i udowodnienie, że ci ostatni 

potrafią tak samo dobrze się bawić i uczestniczyć w życiu kulturalnym jak osoby zdrowe. 

Dodatkowy aspekt edukacyjny przyniosła wizyta uczniów okolicznych szkół, którzy mieli 

okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z niepełnosprawnością. 
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Zdjęcie pamiątkowe: artyści, sportowcy, goście i organizatorzy. 

 

1.2.2 Spotkania społeczności lokalnej Giszowca. 

W roku 2012 zorganizowane zostały trzy spotkania społeczności lokalnej dzielnicy 

Giszowiec, w których wzięło udział łącznie 19 osób. Spotkania te miały charakter 

informacyjno – diagnostyczny. Służyły zdiagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej 

dzielnicy, a także propagowaniu informacji na temat działalności Giszowieckiego Centrum 

Aktywności Lokalnej. Spotkania odbywały się w Miejskim Domu Kultury Szopienice – 

Giszowiec Filia nr 2. 

1.2.3 Inicjatywy lokalne. 

W trakcie realizacji programu przeprowadzono trzy inicjatywy lokalne: 

 Zorganizowanie grupy nordic walking – w ramach tego działania na wniosek 

członków społeczności lokalnej umożliwiono nieodpłatne wypożyczenie kijków  

do nordic walkingu, ustalono stałe miejsca i terminy spotkań „chodziarzy”, 

udostępniono wykwalifikowanego trenera. Ogółem odbyło się 15 treningów,  

w których udział wzięło średnio 6 osób. Zajęcia są ogólnodostępne dla wszystkich 

mieszkańców Giszowca. 

Zorganizowanie grupy nordic walking dla WTZ w Giszowcu – odbyło się    

10 treningów  

Uczestnicy WTZ Giszowiec podczas nordic walkingu 

 Klub Młodej Mamy – do animatorów lokalnych zgłosiła się jedna z mieszkanek 

Giszowca twierdząc, że w dzielnicy nie ma miejsca, w którym mogły by spotykać się 

młode mamy wraz z dziećmi. W związku z tym nawiązano współpracę  

z Spółdzielnią Socjalną „Rybka”, która udostępniła pomieszczenia oraz lokalnym 
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Centrum Zabaw „Magiczna Laguna”, które udostępniło zabawki dla dzieci  

i dmuchany zamek. Zajęcia z młodymi mamami prowadził animator lokalny, 

obejmowały one zajęcia w zakresie rękodzieła (przygotowywanie świątecznych ozdób 

do domu) oraz zajęcia w zakresie wizażu prowadzone przez wolontariuszkę. W tym 

czasie dzieci znajdowały się pod opieką profesjonalnego animatora. Zorganizowane 

zostały 3 spotkania, w których udział wzięło średnio 5 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młode mamy przygotowują bombki karczochowe 

 

1.2.4 Prowadzenie konsultacji społecznych i prawnych. 

W roku 2012 prowadzony był Punkt Informacji Obywatelskiej, w ramach którego 

udzielane było nieodpłatne poradnictwo prawne w formie spotkań edukacyjno-prawnych. 

Prawnik przyjmuje strony w Miejskim Domu Kultury Szopienice – Giszowiec Filia nr 2. 

Ogółem udzielono 33 porady, co przekłada się na średnio 7porad miesięcznie. 

 

1.2.5 Wyjazd integracyjny.  

Zgodnie z założonym planem zorganizowany i przeprowadzony został 15 listopada 2012 r. 

wyjazd integracyjny dla aktywnych mieszkańców Giszowca. W wyjeździe  

do Podzamcza oraz Zawiercia udział wzięły zarówno osoby zdrowe jak  

i niepełnosprawne. Ideą wyjazdu była integracja tych dwóch środowisk. Można powiedzieć, 

że cel został zrealizowany w 100%, biorąc pod uwagę, jak osoby zdrowe podeszły do 

problemów osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza tych, które poruszają się na wózkach 

inwalidzkich. Od samego początku osoby zdrowe wzięły na siebie opiekę  

i pomoc swoim niepełnosprawnym kolegom i koleżankom, pomagały im dotrzeć wszędzie, 

nawet w miejsca, które w żaden sposób nie były dostosowane dla osób  

z niepełnosprawnością. Najbardziej cieszą słowa osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 
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które w drodze powrotnej twierdziły między innymi „dwadzieścia lat czekałam, żeby ktoś 

zorganizował wyjazd, w którym mogła bym wziąć udział z córką (niepełnosprawną [red.])”, 

czy „nie pamiętam, żeby w życiu ktoś mi tyle pomagał,co dzisiejszego dnia”. W wyjeździe 

udział wzięło 23 osoby. 

 

 

Uczestnicy wyjazdu integracyjnego 

 

1.2.6 Wyjście integracyjne dla mieszkańców dzielnicy. 

Wyjście integracyjne mieszkańców Giszowca zorganizowane zostało 18 grudnia 2012 r.  

Było także okazją do spotkania opłatkowego. Z tej okazji mieszkańcy udali się  

do restauracji „Pod Lipami”, gdzie odbyła się uroczysta kolacja, w której udział wzięło  

18 osób. Drugim elementem wyjścia integracyjnego było wyjście do kina. 

 

Spotkanie integracyjne przy opłatku. 

 

2 Propagowanie informacji o programie. 

Informacje na temat programu udzielane były bezpośrednio ich uczestnikom  

i ich otoczeniu. Ponadto w celu informacyjnym zorganizowane zostało stoisko GiCAL 
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podczas Święta Giszowca, prowadzony jest profil Facebook 

(http://www.facebook.com/gical.fil), gdzie na bieżąco umieszczane są informacje  

o planowanych i przeprowadzonych działaniach. Prowadzona jest kampania plakatowa na 

temat organizowanych działań – plakaty rozwieszane są na okolicznych słupach,  

w siedzibach lokalnych instytucji oraz w witrynach sklepów. Rozsyłane są informacje na 

temat podejmowanych działań do lokalnych portali (np. www.giszowiec.info), lokalnych 

instytucji i organizacji pozarządowych. O ważnych wydarzeniach informowani są 

dziennikarze lokalnych mediów. 

 

3 Rezultaty twarde. 

 Udzielono 33 porad w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej, 

 Zorganizowano i przeprowadzono 3 spotkania społeczności lokalnej, 

 Zorganizowano 1 spotkanie edukacyjne, 

 Zorganizowano i przeprowadzono 1 trening umiejętności społecznych, 

 Zorganizowano i przeprowadzono 1 imprezę o charakterze integracyjno – kulturalno – 

promocyjnym, 

 Zorganizowano i przeprowadzono 1 wyjazd integracyjny, 

 Zorganizowano i poprowadzono 9 spotkań klubu samopomocowego, 

 Przeprowadzono 3 inicjatywy lokalne. 

 

   

Łączny koszt Programu wyniósł w 2012r.: 88 492,40 zł 
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