
UCHWAŁA NR L/1175/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez barier”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 
594 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały XX/430/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie 
przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez 
barier”.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2013 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
na lata 2012-2016 – Katowice bez barier”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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POWIATOWY URZĄD PRACY  

w KATOWICACH 

 

 

 

Sprawozdanie za rok 2013 z wykonania „Miejskiego programu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012- 2016 – 

Katowice bez barier”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Katowice nr XX/430/12  

z dnia 28 marca 2012 roku. 
 

Załącznik do Uchwały Nr L/1175/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 maja 2014 r.
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Sprawozdanie za rok 2013 z wykonania „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 

lata 2012- 2016 – Katowice bez barier”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XX/430/12  

z dnia 28 marca 2012 roku. 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przedstawia sprawozdanie za rok 2013 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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PROJEKT 1.  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA 

1. Założenie: osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć zapewniony dostęp  

do pełnej informacji o obowiązujących rozwiązaniach prawnych i wynikających z nich uprawnieniach, 

istniejących możliwościach zaspakajania różnorodnych potrzeb, funkcjonujących systemach wsparcia i 

możliwościach uzyskania różnych form pomocy  

ze strony instytucji jak i organizacji pozarządowych. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć 

również możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych 

pojawiających się w związku z niepełnosprawnością. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

1) realizacja sieci specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Realizatorzy: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta  

ds. Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

WYKONAWCY 
ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

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 

3218 
Działalność 

bieżąca 

Sekcja ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

Osoby 

niepełnosprawne 

ubiegające 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 

3735 
Działalność 

bieżąca 

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 

310 
Działalność 

bieżąca 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej MOPS 

Osoby 

niepełnosprawne – 

osoby w 

podeszłym wieku, 

Poradnictwo rodzinne, konsultacje o 

charakterze psychopedagogicznym, 

poradnictwo socjalne, konsultacje 

prawne, pomoc psychologiczna 

98 
Działalność 

bieżąca 
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przewlekle 

chorujące, osoby 

żyjące w ubóstwie 

lub znajdujące się 

w rudnej sytuacji 

materialnej  

 

Wydział Polityki 

Społecznej 

Urzędu Miasta 

Katowice 

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. 

4369 
Działalność 

bieżąca 

  Rozprowadzanie ulotek kierowanych do 

młodych rodziców na temat obserwacji 

niemowląt pod względem 

nieprawidłowości rozwojowych oraz 

ulotek dotyczących  transportu dla 

niepełnosprawnych mieszkańców 

Katowic 

7000 2 713,63 

Ośrodek Pomocy 

Kryzysowej 

Stowarzyszenia na 

Rzecz 

Niepełnosprawnych 

SPES 

Osoby 

niepełnosprawne – 

osoby w 

podeszłym wieku, 

przewlekle 

chorujące, osoby 

żyjące w ubóstwie 

lub znajdujące się 

w trudnej sytuacji 

materialnej 

Poradnictwo rodzinne, konsultacje o 

charakterze psychopedagogicznym, 

poradnictwo socjalne, konsultacje 

prawne, pomoc psychologiczna 

884 
68 000, 00 

* 

* Umowa sfinansowana z działu 853 rozdział 85311§2360 

 

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, organizacje pozarządowe). 

Realizator :  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Jednostki 

organizacyjne MOPS 

Osoby 

niepełnosprawne i ich 

rodziny, 

odwiedzające 

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 

Działalność 

bieżąca 

 

3) kontynuacja realizacji informatora dla osób niepełnosprawnych w formie elektronicznej  wraz z 

udostępnieniem danych z zakresu opisu obiektów użyteczności publicznej oraz restauracji, obiektów 

handlowych, sakralnych pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras 

wycieczkowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz poradnictwa specjalistycznego. 

Realizatorzy: 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

Id: 64A98881-9863-4676-84AB-12C94A391FDF. Podpisany Strona 5



WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Pełnomocnik 

Prezydenta             ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Osoby 

niepełnosprawne i ich 

rodziny, wszyscy 

zainteresowani 

problematyką osób 

niepełnosprawnych 

Materiały merytorycznie przygotowane w formie 

elektronicznej do zamieszczenia na stronie 

internetowej miasta Katowice- możliwość 

aktualizacji, wprowadzanie informacji do 

„Informatora dla osób niepełnosprawnych”. 

Działalność 

bieżąca 

Wydział Polityki 

Społecznej 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Osoby 

niepełnosprawne i ich 

rodziny, wszyscy 

zainteresowani 

problematyką osób 

niepełnosprawnych 

Prowadzenie internetowego informatora dla osób 

niepełnosprawnych „Katowice bez barier” przez 

Stowarzyszenie „Aktywne życie” na zlecenie 

Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice. 

Informator zawiera opis obiektów użyteczności 

publicznej pod względem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych (opisy zostały wykonane  przez 

osoby niepełnosprawne). 

19 000 

 

4) realizacja projektu społecznego „Miejska Dżungla” mającego na celu przybliżenie problemów osób 

niepełnosprawnych, łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi 

na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym  uczestniczyć w życiu społecznym, 

przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. 

Realizator:  

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta 

Katowice, Policją, Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice we 

współpracy z 

Wydziałem Edukacji 

Urzędu Miasta 

Katowice, Policją, 

Strażą Miejską w 

Katowicach oraz 

organizacjami 

pozarządowymi. 

Adresatami projektu 

są mieszkańcy 

miasta, a w 

szczególności 

uczniowie 

katowickich szkół 

 W 2013 roku realizowano projekt MIEJSKA DŻUNGLA, 

którego celem jest przybliżenie problemów osób 

niepełnosprawnych, złamanie barier mentalnych w 

kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie 

uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom 

niepełnosprawnym w uczestniczyć w życiu społecznym, 

przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. 

W ramach projektu zrealizowano: 

- happeningi i spartiakiady w szkołach: styczeń-czerwiec 

2013, 

- 15 – 17.05. 2013 Dni osób niepełnosprawnych 

(konferencja poswięcona problemom osób 

niepełnosprawnych oraz różnym formom rehabilitacji, 

jarmark organizacji pozarządowych reprezentujących 

osoby niepełnosprawne) 

- III Katowicki Turniej Rugby na Wózkach – 14-

15.06.2013, 

- Rajd integracyjny „Beskidy bez barier”-25.10.2013, 

- IV Katowicki turniej Rugby na wózkach – 28-29.09.2013 

- 7 i 14.12.2013 – akcja parkingowa mająca na celu 

przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione 

20 069,09 

 

5) kontynuacja aktualizacji informatora dla niepełnosprawnych na stronach Urzędu Miasta Katowice w 

zakładce „Informator dla mieszkańca”- zawierającego informacje pomocowe niepełnosprawnym mieszkańcom 

Katowic. 

Realizatorzy: 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Osoby niepełnosprawne 

i ich rodziny, wszyscy 

Materiały merytorycznie przygotowane w celu 

informacyjnym w zakresie dotyczącym m.in. 
Działalność 

bieżąca 
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Niepełnosprawnych, 

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice. 

 

zainteresowani 

problematyką osób 

niepełnosprawnych 

pomocnych instytucji, uprawnień, pracy, 

prawa, transportu, świadczeń. Tematy 

informacyjne niezbędne dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba osób, które  w danym okresie skorzystały z poradnictwa specjalistycznego dla osób 

niepełnosprawnych-884 osoby, 

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

pozarządowa, 

3) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową-2 jednostki, 

4)  liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej-805 005 odwiedzin, 

5)  liczba obiektów/tras/kopert umieszczonych w informatorze dla osób niepełnosprawnych-215 obiektów ( w 

tym nowo dodane obiekty: 95, powtórnie sprawdzone obiekty:120). 
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PROJEKT 2.  WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-6 LAT) 

1. Założenie: każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji 

leczniczej, do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną. Każde dziecko 

niepełnosprawne ma prawo do odpowiedniej stymulacji rozwoju  

od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole, w celu zapobiegania 

ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce. 

2. Cel: Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci w wieku 0-6 lat, 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. 

Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 

podjęcia nauki w szkole. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Dostęp rodziców/prawnych opiekunów jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości 

zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci. 

Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych od 0-6 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. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy : 

Wielospecjalistyczne i kompleksowe działania wczesnego wspomagania rozwoju warunkiem optymalnego 

rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego. Celem tego zadania będzie objęcie jak 

największej liczby dzieci w wieku 0-6 lat – niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, 

specjalistycznymi programami terapii i rewalidacji oraz przygotowanie rodziców do udziału w rewalidacji, 

rehabilitacji i edukacji swoich dzieci.  

Zadania: 

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. 

Realizatorzy:  

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 

– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,  

– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Psychologiczno  - 

Pedagogiczna 

 

Niepełnosprawne 

dzieci z miasta 

Katowice( 0-7lat) 

Organizacja zajęć 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

11 26 049,16 

Przedszkola z 

oddziałami 

integracyjnymi i 

specjalnymi 

72 100 821,35 

 

2) objęcie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

  

  

Przedszkola z 

oddziałami 

integracyjnymi i 

specjalnymi 

Dzieci 

niepełnosprawne 

uczęszczające do 

przedszkoli z 

oddziałami 

integracyjnymi i 

specjalnymi 

Organizacja zajęć 

wychowania 

przedszkolnego w 

oddziałach 

integracyjnych i 

specjalnych 

157 - 
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Specjalistyczna 

Poradnia 

Psychologiczno  - 

Pedagogiczna 

Dzieci z miasta 

Katowice (0-7) 

Diagnoza, terapia, 

porady 
1001 - 

 

3) systematyczne uzupełnianie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do zajęć specjalistycznych z zakresu 

wczesnego wspomagania rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. w przedszkolach z oddziałami 

integracyjnymi specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.   

Realizatorzy:  

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 

– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,  

– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

 

 

  

Przedszkola z 

oddziałami 

integracyjnymi i 

specjalnymi 

Miejskie przedszkola 

z oddziałami 

integracyjnymi i 

specjalnymi 

Wzbogacenie 

placówki o pomoce 

do zajęć wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

72 11 345,15 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Psychologiczno  - 

Pedagogiczna 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Psychologiczno  - 

Pedagogiczna 

11 4 633,31 

 

4) 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. 

Realizatorzy: 

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 

– Oświatowe Jednostki Niepubliczne  

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Organizacja 

zajęć 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

153 604 329 

Oświatowe 

Jednostki 

Niepubliczne 

 

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-

Rehabilitacyjne, Specjalistyczne 

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-

Rehabilitacyjne, Przedszkole Artystyczne 

DOMINO. Prywatne Przedszkole Babcina 

Kraina, Bajkowe Przedszkole, Niepubliczne 

Przedszkole Madzik Place, Niepubliczne 

Przedszkole „Wesołe Słoneczka”, Prywatne 

Przedszkole im. Papy Smerfa, Specjalny 

Punkt Przedszkolny 

131 573 821,62 

 

5)  współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży. 

Realizatorzy: 

–  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

–  ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 

WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

MOPS Katowice    

* Ośrodki rehabilitacyjne 

dla dzieci i młodzieży 
   

* w ramach środków finansowych ujętych w projekcie 4 Rehabilitacja społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, zadanie 2. 
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6) kompleksowa rehabilitacja i rewalidacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Katowice 

realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. 

Realizatorzy: 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, 

- organizacje pozarządowe. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

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 

19 17 100, 00 

 

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 

Dzieci w wieku od 3 do 

25 lat z różnymi 

dysfunkcjami 

Kompleksowa 

diagnostyka medyczna, 

konsultacje, obserwacja 

trudnych przypadków, 

wczesna terapia 

wieloprofilowa, 

diagnostyka i pomoc 

psychologiczna, terapia 

pedagogiczna, 

logopedyczna, 

rehabilitacja lecznicza 

56 ** 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy 

dziennego Pobytu dla dzieci 

niepełnosprawnych przy Śląskim 

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym Oddział 

Odrodzenie 

Uczniowie przedszkola 

niepublicznego na 

podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

19 *** 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy dla 

dzieci niepełnosprawnych przy 

Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom 

Kalekim (Niepełnosprawnym) 

24 **** 

** Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu otrzymał w roku 2013 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 2 858 145,60 złotych. 

*** Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Odrodzenie” przy Śląskim Stowarzyszeniu „Odrodzenie”  

otrzymano w 2013 roku dotację z budżetu miasta Katowice (gmina – rozdz. 80105 § 2540), zgodnie z art. 90 ustawy  

o systemie oświaty, na kwotę 675 462,48 złotych. 

**** Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne prowadzone przez Katowicką Fundację  

Pomocy Dzieciom Kalekim /Niepełnosprawnym/ otrzymało w roku 2014 dotację z budżetu miasta  

(gmina – rozdz. 80105 § 2540) na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, na kwotę ogółem 857 309,32. 
 

5. 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 i Wydział Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju-367 dzieci,  

2) liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną-1158 dzieci, 

3) stopień wykorzystania funduszy na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci-xxx, 

4) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju-19, 

5) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnego wspomagania rozwoju-6 dzieci, 

6) liczba dzieci w wieku od 0 do 6 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach-331 dzieci. 
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PROJEKT 3.  EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

1. Założenie: każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do nauki w 

szkołach wspólnie ze swymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych lub szkołach ogólnodostępnych z 

oddziałami integracyjnymi, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub nauczania 

indywidualnego. 

2. Cel: stworzenie dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

możliwości kształcenia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania. 

Zapewnienie możliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową dostępu do edukacji. 

Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

4. Zadania do realizacji w  2013 roku, realizatorzy:  

a) Pełny udział w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie warunkiem prawidłowej integracji oraz 

prawem każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka dzieci niepełnosprawnych 

dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, zarówno w szkołach ogólnodostępnych oraz w szkołach 

ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub 

nauczania indywidualnego, życie dzieci niepełnosprawnych w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych. 

Zadania: 

1) zapewnianie realizacji zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

ogólnodostępnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, najbliższych dzieciom. 

Realizator:  

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,  

- szkoły ogólnodostępne, 

- szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Dzieci i młodzież 

miasta Katowice 

niepełnosprawne z 

orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Organizowanie 

kształcenia 

specjalnego i zajęć 

rewalidacyjnych w 

szkołach 

ogólnodostępnych 

263 - 
Szkoły 

ogólnodostępne 

(masowe) 

 

2) dofinansowywanie likwidacji barier funkcjonalnych/architektonicznych w placówkach przedszkolnych i 

szkolnych 
WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

MP6 inwestycje związane z usuwaniem barier 

architektonicznych 

45 057,15 

 

3) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice 

WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Edukacji Urzędu 

Miasta Katowice 

Nauczyciele przedszkoli i 

szkół integracyjnych i 

specjalnych 

 - 

Realizator:  

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.  

 

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w systemie 

ogólnodostępnym i integracyjnym-627, 

2) liczba dzieci uczących się w szkołach specjalnych-519, 

3) liczba dzieci uczących się na nauczaniu indywidualnym-248, 

4) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych-26. 
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PROJEKT 4. REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI  

I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z dostępu do wszechstronnej rehabilitacji 

mającej na celu adaptację społeczną, z dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym. 

2. 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. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem 

umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, ze  schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych oraz dla 

osób głuchych i głuchoniemych. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

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). 

Realizatorzy: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z podmiotami 

prowadzącymi poszczególne placówki. 

WYKONAWCY 
ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 
ZE 

ŚRODKÓW 

BUDŹETU 
MIASTA 

WYKONANIE 
ZE 

ŚRODKÓW 

PFRON 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

PROMYK 

Fundacji Pomocy 

Dzieciom i Mł. 

Niepełnosprawnej, 

przy  ul. 

Szopienicka 58a 

Osoby niepełnosprawne  

40  65 760 591 840 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

Stowarzyszenia na 

Rzecz 

Niepełnosprawnych 

SPES,  

ul. Panewnicka 463 

30 49 320 443 880 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

Polskiego 

Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym, ul. 

Wojciecha 23 

30 49 320 443 880 

Śląskie 

Stowarzyszenie Ad 

Vitam Dignam 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej, przy ul. 

Oswobodzenia 92 

35 57 540 517 860 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

Stowarzyszenia 

Wspierania Działań 

Twórczych 

UNIKAT w 

30 49 320 443 880 
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Katowicach, przy 

ul. Kotlarza 10 B 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

dla Osób 

Upośledzonych 

Umysłowo, 

Agencji 

Opiekuńczo- 

Medycznej i 

Handlowej "Anna 

Szopa", przy ul. 

Gliwicka 74a 

Dla osób z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu 

głębokim, znacznym, 

umiarkowanym oraz 

lekkim, przy 

jednoczesnym 

występowaniu innych 

zaburzeń, zwłaszcza 

neurologicznych, w wieku 

18 – 65 lat, będących 

mieszkańcami Katowic 

posiadających decyzję 

administracyjną wydaną 

przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Katowicach 

Działania 

szczegółowe 

prowadzone są w 

formie treningów. 

Treningów 

funkcjonowania w 

codziennym życiu, 

w tym trening 

dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening 

nauki higieny, 

trening kulinarny, 

trening 

umiejętności 

praktycznych, 

trening 

gospodarowania 

własnymi środkami 

finansowym. 

Trening 

umiejętności 

interpersonalnych i 

rozwiązywania 

problemów, w tym: 

kształtowanie 

pozytywnych 

relacji uczestnika z 

osobami bliskimi, 

sąsiadami. Trening 

umiejętności 

spędzania czasu 

wolnego, w tym: 

rozwijanie 

zainteresowań 

literatura, 

audycjami 

radiowymi, 

telewizyjnymi, 

internetem, udział 

w spotkaniach 

towarzyskich i 

kulturalnych. 

Poradnictwo 

psychologiczne. 

Pomoc w 

załatwianiu spraw 

urzędowych. 

Pomoc w dostępie 

do niezbędnych 

świadczeń 

zdrowotnych. 

Prowadzenie terapii 

ruchowej, w tym: 

zajęcia sportowe, 

turystyka i 

rekreacja 

 338 000,00  

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

Śląskiego 

Stowarzyszenia Ad 

Vitam Dignam, 

przy ul. 

Oswobodzenia 92 

Dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, będących 

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 

 479 080,00  

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

Stowarzyszenia na 

Dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, będących 

mieszkańcami Katowic 

  484 020,89  
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Rzecz Osób 

Chorych 

Psychicznie i ich 

Rodzin "Przystań", 

przy ul. Tysiąclecia 

41 

posiadających decyzję 

administracyjną wydaną 

przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Katowicach 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

Caritas 

Archidiecezji 

Katowickiej, przy 

ul. Brata Alberta 4 

Dla osób upośledzonych 

umysłowo w stopniu 

głębokim, znacznym, 

umiarkowanym i lekkim, 

gdy jednocześnie 

występują inne zaburzeni, 

zwłaszcza neurologiczne 

a także z dysfunkcją 

narządów ruchu od 18 

roku życia będących 

mieszkańcami Katowic 

posiadających decyzję 

administracyjną wydaną 

przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Katowicach 

  312 400,00  

 

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). 

Realizatorzy:  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI 
ZADAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 
OSÓB 

KORZYST

AJĄCYCH 

WYKONANIE   

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 

niepełnospra

wna 

Zakup usług w postaci: dziennego pobytu 

dzieci powyżej  6 roku życia i młodzieży 

niepełnosprawnej, gimnastyki korekcyjnej 

indywidualnej i grupowej, świadczenia 

poradnictwa psychologicznego i 

prowadzenia grup wsparcia, opracowywania 

i realizacji indywidualnych programów 

rehabilitacyjnych 

403 418 033,60 

Samodzielny Ośrodek 

Rehabilitacyjno - Oświatowy 

dla Dzieci 

Niepełnosprawnych, Centrum 

Rozwoju Dziecka 

Katowickiej Fundacji Pomocy 

Dzieciom Kalekim i 

Niepełnosprawnym, ul. 

Ułańska 5 

Dzieci i 

młodzież 

niepełnospra

wna 

Zakup usług w postaci: dziennego pobytu 

dzieci powyżej  6 roku życia i młodzieży 

niepełnosprawnej, gimnastyki korekcyjnej 

indywidualnej i grupowej, świadczenia 

poradnictwa psychologicznego i 

prowadzenia grup wsparcia, opracowywania 

i realizacji indywidualnych programów 

rehabilitacyjnych 

412 1 017 783,09 

Ośrodek Rehabilitacyjno - 

Edukacyjno - Wychowawczy 

im. dr Trzcińskiej - 

Fajfrowskiej, Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Dzieci i 

młodzież 

niepełnospra

wna 

Zakup usług w postaci: gimnastyki 

korekcyjnej grupowej, hipoterapii 

indywidualnej,  logorytmiki indywidualnej i 

grupowej, stymulacji rozwoju 

psychoruchowego przy użyciu sprzętu 

Master, świadczenia poradnictwa 

309 461 997,00 
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Umysłowym, ul. Gościnna 8 psychologicznego i prowadzenia grup 

wsparcia, opracowywania i realizacji 

indywidualnych programów 

rehabilitacyjnych 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym, 

"Oddział Odrodzenie",  

ul. Radockiego 280 

Dzieci 

upośledzone 

umysłowo z 

dysfunkcją 

ruchu 

Wieloprofilowana terapia i rehabilitacja 

domowa dzieci z upośledzeniem 

umysłowym oraz wieloaspektowe wsparcie 

dla ich rodzin 
8 18 600,00 

Śląskie Centrum Edukacji i 

Rehabilitacji ARTERIA, ul. 

Francuska 29 

Osoby z 

niepełnospra

wnością 

intelektualną

, które 

posiadają 

orzeczenie o 

niepełnospra

wności w 

stopniu 

lekkim, 

umiarkowan

ym i 

znacznym w  

wieku od 24 

do 42 lat. 

Osoby nie 

kwalifikując

e się do 

WTZ 

Zajęcia prowadzone są w formie 

następujących pracowni: psychoterapii, 

rehabilitacji pracowni komputerowej 

pracowni interdyscyplinarnej oraz 

dodatkowych zajęć w formie wolontariatu: 

pracownia digitalizacji, muzykoterapia 

20 95 000,00 

Katowickie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób Starszych, 

Niepełnosprawnych i 

Oczekujących Wsparcia 

„OPOKA”, 

ul. Misjonarzy Oblatów 24 

Katowice 

Osoby 

niepełnospra

wne, 

pensjonarius

ze 

Dziennego 

Domu 

Pomocy 

społecznej  

„Piknik integracyjny”. – działanie 

aktywizujące na rzecz integracji i 

zwiększenia uczestnictwa w życiu 

społecznym osób niepełnosprawnych 

50 3 500, 00 

Śląskie Stowarzyszenie 

Edukacji i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

AKCENT, ul. Rataja 14 

Młodzież 

niepełnospra

wna 

Zakup usług w postaci dziennego pobytu 

młodzieży niepełnosprawnej powyżej 16 

roku życia 
33 263 137,31 

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 oraz 

ich rodziny  

Wielopłaszczyznowa terapia i pielęgnacja 

dzieci z upośledzeniem fizycznym i 

umysłowym oraz wieloaspektowe wsparcie 

dla ich rodzin. 

15 19 700,00 

Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane ich 

Opiekunów i Przyjaciół, ul. 

Wiejska 2 Siemianowice Śl. 

Osoby chore 

na 

stwardnienie 

rozsiane 

Rehabilitacja chorych na SM i ich rodzin, 

alternatywa na życie.  

W ramach projektu rehabilitacji leczniczej i 

społecznej poddawani są mieszkań Katowic 

chorzy na stwardnienie rozsiane  

32 38 000, 00 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski i Osobom 

Upośledzonym Umysłowo 

Osoby 

upośledzone 

umysłowo 

Aktywizacja, rehabilitacja i terapia, 

integracja oraz uspołecznienie, rozwój 

zainteresowań mieszkających w Katowicach 

osób z upośledzeniem umysłowym w Klubie 

10 10 000, 00 
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SZANSA, ul. PCK 2 w 

Katowicach 

Aktywizacji Dorosłych Śląskiego 

Stowarzyszenia SZANSA 

 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski i Osobom 

Upośledzonym Umysłowo 

SZANSA, ul. PCK 2 w 

Katowicach 

Osoby 

upośledzone 

umysłowo 

Rehabilitacja i terapia psychomotoryczna, 

logopedyczna, kondycyjno-ruchowa osób 

niepełnosprawnych oraz terapia rodziców- 

mieszkańców Katowic w Punkcie 

Terapeutycznym Śląskiego Stowarzyszenia 

SZANSA 

10 5 500, 00 

Specjalistyczny Ośrodek 

Diagnozy i Rehabilitacji 

Dzieci i Młodzieży z Wadą 

Słuchu, ul. Kossutha 11 

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 

Polskie Związek 

Niewidomych, Okręg Śląski, 

Koło w Katowicach 

ul. Kossutha 11 

osoby 

niewidome i 

niedowidząc

e 

„ Z biała laską odkrywamy Polskę” 

Rehabilitacja społeczna osób 

słabowidzących i niewidomych poprzez 

organizację turystyki krajoznawczej 

49 10 951,30  

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 

359 14 700, 00  

Klub Śląskich Amazonek, ul. 

Ligocka 103 

kobiety 

chore na 

raka piersi w 

trakcie 

procesu 

leczenia 

Minimalizacja negatywnych skutków stresu 

związanego z 

leczeniem chirurgicznym i onkologicznym 

kobiet 

oraz podniesienie świadomości 

onkologicznej kobiet o 

leczeniu raka piersi 

636 22 320,00  

Fundacja Dr Clown, Region 

Śląsk ul. Warmińska 20/3 

Katowice 

 

dzieci chore 

i 

niepełnospra

wne 

przebywając

e w 

katowickich 

szpitalach, 

dzieci z 

przedszkoli 

integracyjny

ch 

W trakcie zadania wolontariusze odwiedzają 

chore i niepełnosprawne dzieci, aby poprzez 

zabawę i śmiech wzmacniać proces leczenia 

797 10 560, 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. Zadanie polega na prowadzeniu 

rehabilitacji leczniczej i społecznej 

4 19 000, 00  

Archidiecezjalny Dom 

Hospicyjny 

Osoby 

przewlekle 

chore , 

głównie w 

różnych 

fazach 

choroby 

nowotworow

ej 

„Wieloprofilowa pomoc osobom przewlekle 

i nieuleczalnie chorym, w tym w 

szczególności w różnych fazach choroby 

nowotworowej, z uwzględnieniem 

możliwości prowadzenia działań w 

środowisku domowym”. 

196 25 000,00  

Stowarzyszenie Hipoterapia, 

Hipika i Środowisko, ul. 

Strumienna 8 

dzieci 

niewidome i 

autystyczne 

Zajęcia hipoterapii dla dzieci niewidomych i 

autystycznych 10 6 000,00  

Stowarzyszenie FAON, ul. 

Kossutha 11, Katowice 

osoby 

niepełnospra

„Pogotowie asystenckie” Asystent osoby 

niepełnosprawnej. Dzięki usługom 
50 27 500,00 
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 wne z 

różnymi 

rodzajami 

niepełnospra

wnościami 

profesjonalnego asystenta osoby 

niepełnosprawne otrzymują pomoc w 

codziennych czynnościach życia 

codziennego np. w podróży, załatwieniu 

sprawy w urzędzie, wizyta u lekarza itp.  

Katowicki Klub Jeździecki 

ul. Francuska 180 a Katowice 

Osoby 

niepełnospra

wne 

„Sprawni niepełnosprawni” – zajęcia z 

hipoterapii 35 4 500,00  

Stowarzyszenie Hipoterapia, 

Hipika i Środowisko, ul. 

Strumienna 8 Katowice 

 

Niepełnospr

awni 

trenujący 

jazdę konną 

„Katowickie Zawody Jeździeckie Osób 

Niepełnosprawnych” 

 
20 2 000,00  

Stowarzyszenie Aktywne 

Życie, ul. Panewnicka 327d/2 

Katowice 

Osoby 

niepełnospra

wne 

ruchowo 

„Organizacja Czwartego Katowickiego 

Turnieju Rugby na Wózkach”. 
36 1 000,00  

Śląski Oddział Fundacji 

Polskich Kawalerów 

Maltańskich 

ul.Powstańców 21 

Katowice 

Osoby 

niepełnospra

wne 

intelektualni

e 

ZIMOWISKO MALTAŃSKIE – metodą na 

aktywizację społeczną dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności intelektualne”. 10 5 000, 00  

Fundacja Szansa dla 

Niewidomych 

ul. Konwiktorska 9 

00-216 Warszawa/ 

Tyflopunkt Fundacji Szansa 

dla Niewidomych w 

Katowicach, ul. Plac 

Grunwaldzki 8-10 

Osoby 

niepełnospra

wne 

słabowidząc

e i 

niewidome 

„Kurs podstawowy obsługi aplikacji 

biurowych i sprzętu specjalistycznego dla 

niewidomych i słabowidzących”. 

8 4 960, 00  

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym 

Oddział ODRODZENIE 

Katowice ul. Radockiego 280 

Dzieci 

niepełnospra

wne oraz ich 

rodziny 

„Poznajemy kulturę różnych regionów – 

spotkania integracyjne dla dzieci zdrowych i 

niepełnosprawnych oraz wszystkich 

członków Stowarzyszenia „Odrodzenie” – 

mieszkańców Katowic”. 

70 4 000, 00  

Śląskie Stowarzyszenie 

Edukacji i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych „Akcent" 

Katowice ul. Rataja 14 

Osoby 

niepełnospra

wne 

intelektualni

e 

„Pod Gwiazdą Betlejemską – integracja z 

otoczeniem i aktywizacja społeczna 

niepełnosprawnych mieszkańców Katowic” 30 2 000, 00  

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

„Siódemka, ul. Olchawy ¼, 

Katowice 

Osoby 

niepełnospra

wne z 

upośledzenie

m 

umysłowym, 

mózgowym 

porażeniem 

dziecięcym, 

zespołem 

Downa, 

osoby 

autystyczne 

„Jesteśmy aktywni – terapia, rehabilitacja i 

integracja społeczna”. 

30 5 277,80  

Stowarzyszenie „Hipoterapia, 

Hipika i Środowisko” 

ul. Strumienna 8 

Katowice 

Niepełnospr

awni  z 

upośledzenie

m 

umysłowym 

oraz 

ruchowym, 

osoby 

niedowidząc

Integracja i terapia przez konne 

wędrowanie” – wędrówka osób 

niepełnosprawnych z udziałem koni. 

18 2 000, 00  
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e, z 

niedosłuche

m i 

autyzmem. 

Parafia Ewangelicko - 

Augsburska w Katowicach ul. 

Warszawska 18 

Osoby 

niepełnospra

wne ze 

schorzeniam

i narządu 

ruchu 

Rehabilitacja, profilaktyka i promocja 

zdrowia osób niepełnosprawnych - 

prowadzenie punktu pielęgniarskiego, 

punktu masażu oraz likwidacja barier 

architektonicznych w gabinecie pielęgniarki, 

punktu zabiegowego oraz punktu 

konsultacyjnego 

5 22 000,00  

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski i Osobom z 

Upośledzeniem Umysłowym 

Oddział ODRODZENIE 

Katowice  

ul. Radockiego 280 

Dzieci ze 

sprzężoną 

niepełnospra

wnością oraz 

ich rodziny 

„Asystent rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym” 

Asystent osoby niepełnosprawnej. Pomoc 

rehabilitacyjna w warunkach domowych 

dzieciom i ich rodzinom 

6 9 000, 00  

Rzymskokatolicka Parafia 

Podwyższenia Krzyża św. i  

św. Herberta 

Osoby 

niepełnospra

wne 

„Paczki świąteczne dla osób 

niepełnosprawnych”. 80 4 000,00  

Śląskie Centrum Edukacji i 

Rehabilitacji „Arteria" 

Katowice  

ul. Francuska 29 

Osoby 

niepełnospra

wne, 

upośledzone 

umysłowo 

Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2013 – 

wsparcie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną” 20 2 000, 00  

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Śląski, Koło 

Terenowe-Katowice  

ul. Kossutha 11 

Osoby 

niepełnospra

wne, 

słabowidząc

e i 

niewidome 

„Magia Wigilijnego Spotkania – Wigilia dla 

Niewidomych i słabowidzących 

mieszkańców Katowic”. 
70 2 000, 00  

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Śląska 

Katowice  

ul. Barbary 25a 

Młodzież 

szkolna 

zaangażowa

na w 

działania na 

rzecz 

poprawy 

sytuacji osób 

niepełnospra

wnych 

Miejska Dżungla – akcja parkingowa” 

260 900,00 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski i Osobom 

Upośledzonym Umysłowo 

SZANSA, ul. PCK 2 w 

Katowicach 

Osoby 

upośledzone 

umysłowo 

„Aktywizacja psycho-ruchowa starszych 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

trening relaksacyjny na turnusie 

rehabilitacyjnym Śląskiego Stowarzyszenia 

„Szansa” w Darłówku w czerwcu 2013 r.”. 

34 5 000,00  

Stowarzyszenie Aktywne 

Życie, ul. Panewnicka 327d/2 

Katowice 

Osoby 

niepełnospra

wne na 

wózkach  

„Organizacja Trzeciego Katowickiego 

Turnieju Rugby na Wózkach”. 
48 4 000,00 

Stowarzyszenie Absolwentów 

IV L.O, ul. Katowicka 54, 

Katowice 

Osoby 

niepełnospra

wne 

fizycznie 

„Projekt „Miejska Dżungla w IV L.O. – 

wspieranie i upowszechnianie integracji 

osób niepełnosprawnych z młodzieżą”. 
150 1 694,00  

Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane Ich 

Opiekunów i Przyjaciół, 

ul. Wiejska 2 Siemianowice 

Śl 

Osoby chore 

na 

stwardnienie 

rozsiane 

„V edycja Miejskiej Dżungli – działania 

integracyjne na rzecz osób chorych na 

Stwardnienia” 200 3 078,11  

Fundacja Szansa dla Osoby „Droga do samodzielności – REHA 2013” - 40 3 500,00  
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Niewidomych 

Ul. Konwiktorska 9 

00-216 Warszawa/ 

Tyflopunkt Fundacji Szansa 

dla Niewidomych w 

Katowicach, ul. Plac 

Grunwaldzki 8-10 

niepełnospra

wne, 

słabowidząc

e i 

niewidome 

zwiększenie świadomości osób z dysfunkcją 

wzroku, pokazanie w jaki sposób mogą 

aktywnie żyć, uczyć się, odnosić sukcesy 

poprzez rozwiązania tyfloinformatyczne 

oraz technologiczne. 

Śląska Liga Walki z Rakiem 

Ul. Sokolska 70 

Katowice 

Osoby 

dotknięte 

chorobą 

nowotworow

ą oraz 

członkowie 

ich rodzin. 

„Rodzina w obliczu choroby nowotworowej 

– warsztaty szkoleniowe – integracja 

chorego z bliskim i otoczeniem”. 

17 2 500,00  

Regionalna Fundacja Pomocy 

Niewidomym, Chorzów ul. 

Dąbrowskiego 55a 

dzieci 

niewidome i 

niedowidząc

e ze 

sprzężoną 

niepełnospra

wnością, w 

wieku od 0-7 

lat 

Kompleksowa rewalidacja dzieci 

niewidomych i niedowidzących ze 

sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 

lat 7 z terenu Miasta Katowice 

19 17 100,00 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi,    schorzeniami 

narządu ruchu, głuchych, głuchoniemych i niewidomych 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-4612. 
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PROJEKT 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI W 

FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym oraz dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny. 

2. 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. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

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. 

Zwiększenie zainteresowania podmiotów możliwością uzyskania dofinansowania  

do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób 

niepełnosprawnych. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

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. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  

MOPS Osoby 

niepełnosprawne 

-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 

przyznania świadczeń realizowanych ze środków PFRON 

Działalność 

bieżąca 

 

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 1997 r. (Dział 2, Rozdział 5). 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

WYKONA

WCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄC

YCH 

WYKONANIE ZE 

ŚRODKÓW 

PFRON 

MOPS Osoby 

niepełnosprawne 

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych 

 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

 

- dofinansowanie likwidacji barier w 

komunikowaniu się w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych 

255 

 

 

539 

 

 

23 

179 896 

 

 

486 323,70 

 

 

30 083,36 

 

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  

6. Ocena efektywności: 

1) liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych-1348, 
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2) liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy uzyskali pomoc w ramach realizowanych 

programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: dofinansowanie do 

kosztów szkolenia z języka migowego- 3 osoby, pilotażowy program „Aktywny samorząd” –   zawarto   

138  umów, 

3)  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-295, 

4)  liczba osób niepełnosprawnych, którym zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu ich 

zamieszkania w ramach środków PFRON-39, 

5) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON  

w ramach barier w komunikowaniu się-23, 

6) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON  

w ramach likwidacji barier technicznych-10, 

7) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON  

na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny-539, 

8) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów 

rehabilitacyjnych-255. 
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PROJEKT 6. DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w 

tym do godnego zamieszkiwania w lokalu odpowiadającym jej ograniczonym możliwościom. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy :  

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. 

Realizator: Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE  

Wydział Budynków i 

Dróg Urzędu Miasta 

Katowice 

7 rodzin / 

osób  oczekujących 

na zamianę 

zajmowanych lokali 

+  

1 rodzina z listy 

oczekujących na 

zawarcie umowy 

najmu na czas 

nieoznaczony z 2012 

r. 

Przydzielono lokale 

pozbawione barier 

lub o mniejszym 

stopniu 

niedogodności 

w ramach zamiany 

z Miastem 

20 (7 osób 

niepełnosprawnych, 

w tym 1 osoba na 

wózku inwalidzkim) 

 

 

+ 

4 (1 osoba na wózku 

inwalidzkim) 

Działalność bieżąca 

 

2) przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – wg zgłaszanych potrzeb. 

WYKONAWCY 
ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE  

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej w 

Katowicach, 

Katowickie TBS Sp. 

z o.o. w ramach 

zawieranych 

porozumień z 

Miastem Katowice 

2 rodziny  Przydzielono lokale 

przy ul. Bytkowskiej 

64, przystosowane dla 

osób 

niepełnosprawnych 

ruchowo 

 

5 (2 osoby na 

wózkach 

inwalidzkich) 

 

 

 

Działalność bieżąca 

 

3) utworzenie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych w ramach przebudowy budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych: 

- ul. Stalmacha 18a – 2 lokale mieszkalne o pow. uż. ok. 69m
2 
każdy, 

- ul. Brata Alberta 1 – 1 lokal mieszkalny o pow. uż. ok. 58 m
2
. 

 Oraz dostosowanie warunków architektonicznych i technicznych w budynkach (parter) dla osób 

niepełnosprawnych, w ramach przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 

- ul. Stalmach 18a – instalacja platformy schodowej umożliwiającej wjazd na pierwszą kondygnację 

nadziemną, 

- ul. Br. Alberta 1 – instalacja platformy schodowej umożliwiającej wjazd na pierwszą kondygnację nadziemną. 

Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Katowicach. 

WYKONAWCY ZADANIA DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej w 

Katowicach 

- W 2013r. nie rozpoczęto przebudowy budynku przy   ul. Stalmacha 18a. 

- W 2013r. nie zakończono przebudowy budynku przy ul. Brata Alberta 1 i tym 

samym nie zamontowano platformy schodowej. Jednocześnie zrezygnowano 

z utworzenia lokalu mieszkalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

w budynku. 

0,00 

Id: 64A98881-9863-4676-84AB-12C94A391FDF. Podpisany Strona 22



4) 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. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z administratorami lokali.  

WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE ZE ŚRODKÓW 

PFRON 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach we 

współpracy z administratorami 

lokali. 

Osoby 

niepełnosprawne 

49 osób 425 470,21 

5. Koordynator projektu: Wydział Budynków i Dróg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Katowicach.  

6. Ocena efektywności: 

1) liczba osób niepełnosprawnych  wymagających dostosowania mieszkań do potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich-10, w tym 4 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-9 zamian, w tym 3 na wózku, 

3) liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w tym liczba osób na 

wózkach inwalidzkich-39, w tym na wózkach 17, 

4) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach-0, 

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

pomocy społecznej-204. 
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PROJEKT 7. DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w 

tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu zbiorowego lub 

specjalnego. 

2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania się 

po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb tych osób. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Kontynuowanie działań mających na celu: 

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

Katowice: 

 stosowanie na przejściach dla pieszych sygnalizacji dźwiękowej łącznie ze świetlną, 

 dostosowanie czasu trwania zielonego światła na przejściu dla pieszych do prędkości poruszania się 

m.in. osób niepełnosprawnych, 

 budowa wysepek dzielących jezdnie, znajdujących się na przejściach dla pieszych, dostosowanych 

parametrami do wózków inwalidzkich, 

 umieszczanie znaków drogowych, urządzeń sterowania ruchem oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

sposób nie powodujący ograniczenia skrajni ruchu pieszego, 

 stosowanie urządzeń do segregacji ruchu pieszych i pojazdów: bariery, osłony, pasy zieleni, 

zróżnicowanie ukształtowania powierzchni. 

2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta: 

▪ 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, 

▪ ograniczanie rozwiązań zmuszających pieszych do pokonywania różnic poziomów, 

▪ stosowanie pochylni lub wind dla osób niepełnosprawnych, 

▪ odpowiedni dobór rodzajów nawierzchni i szerokości ciągów pieszych, 

▪ eksponowanie miejsc kolizyjnych na drogach, np. przejść przez jezdnię, poprzez stosowanie 

zróżnicowanego sposobu oświetlania, 

▪ zwiększenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne w 

strefie płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych rezerwowanych dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych na obszarze miasta Katowice, 

▪ zwiększenie liczby pojazdów komunikacji zbiorowej przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych, 

▪ dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej, 

▪ wprowadzanie 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 (nr. 

tel. 800 16 30 30). 

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

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

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. 

Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  

Miejski Zarząd 

Ulic i Mostów w 

Katowicach 

Osoby 

niepełnosprawne 

W 2013 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. 

Działalność 

bieżąca 

2) korzystanie z bezpłatnych stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz ustalenie 

zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową korzystających z płatnych 

miejsc parkingowych, (zgodnie z zapisami uchwały Nr XIX/334/04 Rady Miasta Katowice z dnia 19 stycznia 
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2004r. zmienionej uchwałą Nr XII/197/11 Rady Miasta Katowice z dnia 27.07.2011r. w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta 

Katowice). 

Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 

WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  

Miejski Zarząd Ulic i 

Mostów w Katowicach 

Osoby 

niepełnosprawne 

W roku 2013 wykonano 10 nowych stanowisk 

postojowych „kopert” przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych 

Działalność 

bieżąca 

 

3) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Realizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice 

Osoby niepełnosprawne Wydawanie kart parkingowych zezwalających na 

parkowanie na wyznaczonych miejscach postojowych 

uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz 

zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją 

osób niepełnosprawnych 

▪ złożono 1362 wniosków o wydanie karty  

parkingowej 

▪ wydano 1341 kart parkingowych 

▪ złożono 5 wniosków o wydanie karty 

parkingowej dla placówek zajmujących się 

opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych 

wydano 4 kart dla placówek 

1 660,50 

 

4) zwiększenie ilości taboru niskopodłogowego wyposażonego w platformy dla wózków inwalidzkich oraz 

tzw. „układy przyklęku”, przy jednoczesnym wycofywaniu pojazdów posiadających stopnie w drzwiach 

wejściowych.  

Realizator:  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONA

NIE 

Komunikacyjny 

Związek Komunalny 

Górnośląskiego 

Okręgu 

Przemysłowego w 

Katowicach 

 

W 2013r. do rozkładów jazdy autobusów kursujących na terenie Katowic 

wprowadzono kolejne 35 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 6 (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 9 (2 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 10 (2 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 12 (2 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 30 (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 48 (4 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 72 (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 110 (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 138 (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 222 (2 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 238 (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 297 (4 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 297N (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 689 (3 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 830 (3 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 830N (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 840 (1 autobus niskopodłogowy), 

 linia nr 920 (3 autobusy niskopodłogowe), 

 linia nr 940 (1 autobusy niskopodłogowy). 

Działalno

ść 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).  

Realizator:  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 
WYKONAWCY 
ZADANIA 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

 Komunikacyjny 

Związek Komunalny 

Górnośląskiego 

Okręgu 

Przemysłowego w 

Katowicach 

 

W 2013 roku informacji o odjazdach środków transportu publicznego udzielało 5 

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.  

Działalność 

bieżąca 

 

6) 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.  

Realizator:  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Komunikacyjny 

Związek Komunalny 

Górnośląskiego 

Okręgu 

Przemysłowego w 

Katowicach 

W 2013 roku System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej umieszczony został w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie autobusowego transportu 

publicznego, a następnie w umowie zawartej na wykonywanie tych usług na 

następujących liniach komunikacji miejskiej: 0, 6, 9, 10, 12, 13, 37, 48, 50, 72, 

91,109, 110, 115, 120, 190, 193, 222, 673, 674, 698, 801, 815, 831, 840, 860, 870, 

880, 910, 920, 940.   

Działalność 

bieżąca 

 

7) wprowadzenie na kolejnych przystankach systemu informacji dla transportu miejskiego, dostosowanego do 

potrzeb osób słabo widzących. Dzięki zastosowaniu czcionki typu „FF Info”, system informacji przystankowej 

charakteryzuje się wyższą czytelnością. 

Realizator:  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Komunikacyjny 

Związek Komunalny 

Górnośląskiego 

Okręgu 

Przemysłowego w 

Katowicach 

 

W 2013 roku, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego zainstalował na 22 wyremontowanych przystankach rozkłady 

jazdy z wykorzystaniem czcionki FF Info, kroju berlińskich grafików 

Spiekermanna i Schäfera. Czcionka wykorzystana została m.in. w rozkładach jazdy 

zamieszczonych na przelotowym dworcu autobusowym w Katowicach. Ponadto, 

otrzymała ona większy rozmiar, dzięki czemu rozkłady jazdy na dworcu 

charakteryzują się jeszcze większą dostępnością dla osób słabo widzących. 

Czcionka FF Info stosowana była także przy bieżącej aktualizacji rozkładów 

przystankowych i przy każdorazowym usuwaniu zniszczonych gablotek z 

rozkładami jazdy. 

Działalność 

bieżąca 

 

8) kontynuowanie kampanii społecznych, ukierunkowanych na uwrażliwienie pasażerów komunikacji miejskiej 

na potrzeby osób niepełnosprawnych.  

Realizator:  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Komunikacyjny 

Związek Komunalny 

Górnośląskiego 

Okręgu 

Przemysłowego w 

Katowicach 

 

W 2013 roku, pracownicy Związku prowadzili lekcje komunikacyjne w ramach 

akcji „Lato z KZK GOP” oraz „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu”. W ramach 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”. 

działalność 

bieżąca 

 

9) wdrożenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. 
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Realizator:  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 
WYKONAWCY ZADANIA DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Komunikacyjny Związek Komunalny 

Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach 

Obecnie realizowane są prace 

związane z odbiorem 2 etapu 

inwestycji. 

Wydatki netto w 2013 r.: 

14.992.644,72 zł 

(otrzymane dofinansowanie z EFRR 

wyniosło: 10.943.727,47 zł 

 

10) kontynuowane działań mających na celu odbudowę taboru i poprawę warunków korzystania z autobusów 

transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne. Spółka PKM Katowice zamierza zakupić 6 sztuk nowych 

autobusów niskopodłogowych w 2013r.  

Realizator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Miejskiej Katowice 

sp. z o.o. 

 

W 2013r. zostało zakupionych 8 sztuk autobusów niskopodłogowych, 

pojedynczych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup 

sfinansowany ze środków własnych Spółki. 

 

Ponadto zostały zakupione 2 autobusy podmiejskie, niskopodłogowe kursujące  na 

linii komercyjnej na lotnisko na  trasie Katowice - Pyrzowice  

Zakup sfinansowany ze środków własnych Spółki. 

6 599 936  

 

 

 

1 589 292 

 

11) 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. 

Realizator: zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami. 

W roku 2013 Miasto Katowice nie zostało objęte programem. 

 

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

Realizator:  

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, 

-  Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

- Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice, 

-  Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Realizacja transportu  dla osób niepełnosprawnych  dofinansowanego  

z budżetu Miasta Katowice. Zadanie było  realizowane od 1.01.2013  do 27.12.2013 

r. przez Firmę F.U.H. "MAKNO" z siedzibą w Czeladzi, ul. Węglowa 4/8 . 

Transport adresowany był dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic z 

widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące w 

kolejności: 

1.osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem- w pierwszej kolejności, 

2.osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej, 

3.Osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności z kodu „0”. 

Cennik usługi transportowej w 2013 roku: opłata stała 3,00 zł, opłata zmienna za 

kilometr 1,20 zł, opłata postojowa za godzinę 10,00 zł. 

58 742,28 

 

13) przeprowadzenie akcji edukacyjno – profilaktycznej w celu obrony praw osób niepełnosprawnych w 

zakresie miejsc do parkowania w ramach projektu społecznego Miejska Dżungla. 

Realizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji 

Urzędu Miasta Katowice, Policją i Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice 

we współpracy z 

Policją i Strażą 

Miejską w 

Katowicach. 

7 i 14.12.2013 przeprowadzono akcję parkingową mającą na celu przeciwdziałanie 

zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby 

nieuprawnione tj. posługujących się nieaktualnymi kartami parkingowymi lub nie 

przewożące osób niepełnosprawnych. W akcji udział wzięło 29 szkół i ok. 260 

uczniów, którzy przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji rozdawali 

naklejki popierające akcję „Nigdy nie parkuję na miejscu dla osoby 

niepełnosprawnej. Na potrzeby akcji zakupiono 2500 sztuk naklejek, 2000 sztuk 

2 859,15 
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 ulotek „ŁAM BARIERY NIE PRZEPISY”, 2000 ulotek dot. działań prowadzonych 

w ramach akcji oraz 350 sztuk plakatów promujących projekt MIEJSKA DŻUNGLA 

 

14) układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.  

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 
ZADANIA 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

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. 

42 320 105,66 

 

15) przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: 

Etap II – strefa Rondo-Rynek 

Etap III – przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka.  

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 37 217 130,64 

 

16) połączenie drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w 

Katowicach. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 17 589,00 

 

17) modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 3 679 409,59 

 

18) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 2 945 041,35 

 

19) Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 436 308,18 

 

20) Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w 

Katowicach. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 2 736 024,50 

 

21) Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya – 

Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 1 257 668,08 

22) Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY ZADANIA WYKONANIE 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 8 428 104,53 
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5. Koordynator projektu: Wydział Administracyjny i Wydział Rozwoju Miasta  Urzędu Miasta Katowice, w 

zakresie transportu specjalnego – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych-16, 

2) liczba autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych-273 (261 autobusów, 

12 tramwajów), 

3) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez specjalistyczne 

placówki, organizacje pozarządowe, firmy taksówkowe-wydano 1 nową kartę parkingową dla placówki, 

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

akustyczne-10, 

5) liczba obiektów komunikacyjnych, na których wykonano w danym okresie  udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych, rodzaj udogodnień- na bieżąco wykonywanie nawierzchni rozróżnialnej 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 Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Katowice-783( w tym na wózkach inwalidzkich 116). 
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PROJEKT 8. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH, W 

KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w 

tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej. 

2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie 

dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i 

w komunikowaniu się. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy 

załatwiają mieszkańcy Katowic oraz w budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne miasta, 

świadczące usługi na rzecz ludności: w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, placówkach 

edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych, 

administracyjnych budynków mieszkalnych itp. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

1) tworzenie zbioru danych dotyczących występowania barier architektonicznych w budynkach użyteczności 

publicznej zajmowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – kontynuacja. 

Realizator: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Wydziałem Budynków i 

Dróg, Wydziałem Budownictwa. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Pełnomocnik 

Prezydenta ds. 

Osób 

Niepełnosprawnych 

we współpracy z 

Wydziałem 

Budynków i Dróg, 

Wydziałem 

Budownictwa, 

Wydziałem 

Inwestycji 

Osoby niepełnosprawne, głównie z dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby 

niedowidzące, niewidzące, niedosłyszące i niesłyszące, osoby starsze. 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych dokonał oględzin  pod 

względem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, 

wzroku oraz słuchu. 

 

Poniżej wymienione obiekty użyteczności publicznej : z oględzin sporządzone 

zostały protokoły, a wnioski przekazano do dyrektorów jednostek. 

 

Jednostki organizacyjne miasta Katowice   

Straż Miejska 

ul. Żelazna 18/ budynek dostosowany / 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Grażyńskiego 5/dostosowany parter /  

na którym w pełni zostanie obsłużona osoba niepełnosprawna 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

ul. J. Kantorówny 2 a/ budynek brak dostosowania /  

udostępniono obsługę  osób niepełnosprawnych na poziomie „O”  

 

Żłobek  Miejski 

ul. Ordona 3a / siedziba/brak dostosowania / 

Oddział Żłobka Miejskiego  

ul. Ordona 3 a / brak dostosowania / 

Oddział Żłobka Miejskiego 

ul. Ligonia 43/ brak dostosowania / 

Oddział Żłobka Miejskiego 

ul. Szeptyckiego 1/ dostosowany / 

Oddział Żłobka Miejskiego   

ul. Uniwersytecka 15/ brak dostosowania /  

Oddział Żłobka Miejskiego 

ul. Tysiąclecia 45/ brak dostosowania / 

Oddział Żłobka Miejskiego 

ul. Bytomska 8 a/ brak dostosowania / 

Oddział Żłobka Miejskiego 

ul. Grzegorzka 2/ dostosowany / 

 Oddział Żłobka Miejskiego 

ul. Ciesielska 1/ brak dostosowania / 

Oddział Żłobka Miejskiego 

ul. Wojciecha 23 a/ brak dostosowania / 

Oddział Żłobka Miejskiego 

działalność 

bieżąca 

 

Id: 64A98881-9863-4676-84AB-12C94A391FDF. Podpisany Strona 30



ul. Zadole 24 a/ brak dostosowania /  

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 

ul.3 Maja 31a/ brak dostosowania / 

 

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach : 

Plac Miast Partnerskich / Ligota // dostępny / 

Plac Andrzeja /Śródmieście // dostępny / 

Plac Grunwaldzki / Koszutka // dostępny  / 

Plac Hlonda / Śródmieście // dostępny  / 

Plac Miarki / Śródmieście // dostepny  / 

Plac Wolności / Śródmieście // dostepny / 

Plac Przyjaciół z Miscolca / Śródmieście // dostepny /  

Plac Alojzego Budnioka / Śródmieście-Koszutka // dostepny  / 

Plac Rady Europy /Śródmieście// dostępny / 

Plac Ojca J.Widucha / Piotrowice// dostępny / 

Plac Fojkisa  / Wełnowiec//cz.dostępny / 

Katowicki Park Leśny / Trzy Stawy// cz.dostosowany / 

Park im.Tadeusza Kościuszki / Śródmieście // dostępny  / 

Park Giszowiecki / Giszowiec // dostepny / 

Park Zadole / Ligota // dostępny  / 

Park w Murckach / Murcki // brak dostosowania  / 

Park Bogucki / Bogucice // brak dostosowania / 

Dolina Ślepiotki / Ochojec // brak dostosowania / 

Miejski Dom Kultury „Koszutka”  -Filia Dąb 

ul. Krzyżowa 1/ w trakcie kończących prac budowy / 

Ośrodek Wypoczynkowy „Bolina”/ dostosowany / 

Ośrodek Wypoczynkowy” Janina – Barbara/ brak dostosowania / 

Środowiskowy Dom Samopomocy „ Przystań „ 

I budynek ul. Tysiąclecia 41/ cz.budynek dostosowany/ 

II budynek ul. Tysiąclecia 45/ dostosowany/ 

Środowiskowy Dom Samopomocy  

przy Śląskim Stowarzyszeniu „ Ad Vitam Dignam „ ul.Oswobodzenia 92/ 

dostosowany / 

 

Katowickie Cmentarze  Komunalne 

Cmentarz ul. Murckowska 9/ cz.dostosowany / 

Katowickie Cmentarze Komunalne ul.Panewnicka 45/ teren dostępny, budynek 

adm. brak dostosowania / 

Cmentarz ul. Kołodzieja/ dostępny przy pomocy / 

Cmentarz ul. Goetla/ cz. dostępny / 

Cmentarz Wojskowy ul. Meteorologów / dostępny / 

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy Parku Kościuszki / brak dostosowania / 

Zakład Zieleni Miejskiej – siedziba ul. Kościuszki 138/ brak dostosowania / 

Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia Dąb ul. Krzyżowa 1 

/ dostosowany / w trakcie kończących  się prac bud. - opinia 

 

Jednostka nie należąca do zasobów m. Katowice   

Dworzec Kolejowy w Katowicach 

Plac Wilhelma Szewczyka / cz.dostosowany  

 

Oględziny  dodatkowe na prośbę : 

oględziny chodników, placów postojowych, schodów terenowych 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - opinia 

warunki zamieszkania – na wniosek Wydziału Budynków i Dróg  -opinia 

Opiniowanie  projektów we współpracy z Powiatową Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

Zastosowanie płytki integracyjnej na odcinku Plac Wolności do katowickiego 

Rynku /NDI Balzola Joint Venture 

 

 

2) udział w opiniowaniu opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów 

technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych. 
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Realizator : 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. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

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. 

Łącznie w 2013 roku Wydział Rozwoju Miasta opracował 8 specyfikacji technicznych dla 

następujących zadań: 

1. Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą 

Francuską w Katowicach – 1 szt. 

2. Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy – 1 szt. 

3. Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy – 1 szt. 

4. Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku (ul. Panewnicka, Rolna, Sowińskiego, 

Miła) – 4 szt. 

5. Koncepcja uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla 

Zgrzebnioka w Katowicach – 1 szt. 

 

W specyfikacjach zawarty jest zapis dotyczący obowiązku zaprojektowania i wykonania obiektu 

zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniami wykonawczymi, które to przepisy nakazują 

dostosowanie wszystkich nowobudowanych obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo w specyfikacjach technicznych ujęto odrębny zapis o obowiązku 

dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

3) załatwianie w miejscu zamieszkania leżących osób niepełnosprawnych formalności związanych z 

wystawianiem dowodu osobistego. 

Realizator: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Spraw 

Obywatelskich 

Urzędu Miasta 

Katowice. 

Niepełnosprawni mieszkańcy Katowic. 

 

Odbiór dokumentacji, pobieranie podpisów, doręczanie dowodów 

osobistych. 

W ramach kosztów  

funkcjonowania  

Wydziału 

 

4) modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice. 

Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – usunięcie barier architektonicznych 

7 412 529,37 

 

5) termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży  w Katowicach.  

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 
ZADANIA 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice. 

Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez likwidację barier 

architektonicznych. 

Skorzystają mieszkańcy Katowic i miast ościennych. 

2 335 590,38 

 

6) Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice. 

Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez likwidację barier 

architektonicznych. 

Skorzystają mieszkańcy Katowic i miast ościennych. 

6 965 276,03 

 

7) Międzyokresowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

Id: 64A98881-9863-4676-84AB-12C94A391FDF. Podpisany Strona 32



WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice. 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Osoby z dysfunkcjami ruchu będą mogły 

poruszać się po budynku wykorzystując dostępne windy oraz pochylnie. 

Skorzystają mieszkańcy Miasta Katowice, uczestnicy imprez 

Kulturalnych, targów, wystaw  i konferencji. 

68 078 210,41 

 

8) budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu. 
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice. 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Dla widzów niepełnosprawnych 

przewidziano miejsca na parterze budynku. W zależności od stopnia 

niepełnosprawności 

 (w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

możliwość dostosowania miejsc dla osób niepełnosprawnych poprzez 

demontaż siedzisk. Ogólnodostępny węzeł sanitarny wraz z dodatkowym 

wyposażeniem (pochwyty, przybory sanitarne), sala ćwiczeń a także we 

wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano bezprogowe otwory 

drzwiowe o szer. przejścia w świetle min. 90,0 cm. 

Skorzystają mieszkańcy miasta Katowice - uczniowie Gimnazjum  oraz w 

godzinach popołudniowych  osoby spoza szkoły 

4 810 190,04 

 

9) przebudowa wnęki na antresoli hali widowiskowo-sportowej SPODEK na pomieszczenia toalet dla osób 

niepełnosprawnych. 

Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. 
WYKONAWCY 
ZADANIA 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

w Katowicach. 

W ramach usuwania barier architektonicznych na obiektach zarządzanych 

przez MOSiR Katowice w roku 2013 przeprowadzono inwestycję 

przebudowy wnęki na antresoli hali widowiskowo-sportowej SPODEK na 

pomieszczenia toalet dla osób niepełnosprawnych. 

49 500,00 

 

10) przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

- ul. Różyckiego 14c – instalacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej wjazd na 

drugą kondygnację nadziemną budynku. 

Realizator: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
WYKONAWCY 
ZADANIA 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

KZGM w 

Katowicach 

Zadanie nie zostało zakończone w 2013r. i tym samym nie została 

zamontowana platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. 

0,00 

 
Dodatkowo w 2013 roku Miasto Katowice udzieliło dotacji w wysokości 47 980 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno - Wychowawczym im. Dr Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej,  z siedzibą w Katowicach przy ul. Gościnna 8, na 

„Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych” w ramach zadania publicznego pod nazwą:  Wsparcie zadań 

publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Katowice, realizowanych przez organizacje w ramach programów 

finansowanych ze środków pozabudżetowych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 
 

5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba budynków użyteczności publicznej skontrolowanych pod kątem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych-45 w tym 20 budynkach w których mieszczą się jednostki organizacyjne miasta 

Katowice , 5 – parkach, 11- placach, 2- ośrodki wypoczynkowe, 6- Katowickich  Cmentarzy Komunalnych, 

1 – Dworzec Kolejowy, 

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

3) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności związane z wydaniem 

dowodu osobistego-380. 
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PROJEKT 9. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU  KULTURALNYM I 

ARTYSTYCZNYM 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, 

odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb. 

2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym 

odpowiednich warunków do uczestnictwa w kulturze. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 

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

instytucji kultury. 

3.Stan planowany do osiągnięcia: 

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i artystycznych. 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. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

1) Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, ul. 3 maja 31 a 

Realizator: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
WYKONAWCY ZADAŃ ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA 

IMPREZ/LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Instytucja Promocji i 

Upowszechniania 

Muzyki „Silesia” 

 

Uczniowie katowickich szkół 

specjalnych, wychowankowie 

ośrodków specjalnych, osoby 

starsze przebywające w dziennych 

domach opieki specjalnej 

Organizacja 

koncertów 

kameralnych 

101/6.551 Działalność 

bieżąca 

 

2) Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6 

Realizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA. 
WYKONAW
CY ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA 
IMPREZ/LICZ

BA OSÓB 

KORZYSTAJĄ
CYCH 

WYKONANIE 

Galeria 

Sztuki 

Współczes

nej BWA 

w 

Katowicac

h 

Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe - 

niepełnosprawne fizycznie oraz intelektualnie. 

Grupy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w 

Rudzie Śląskiej, SP nr 11 z oddziałami 

integracyjnymi w Katowicach, Zespołu Szkół 

Integracyjnych nr 1 w Katowicach , katowickiego 

MOPS-u (Program Integracji Społecznej i 

Zawodowej „Teraz My”)  oraz Katowickiego 

Związku Inwalidów Narządu Ruchu 

1.5 warsztatów 

ekspresji twórczej, 

2. 1 akcja artystyczna  

realizowana w 

ramach projektu „DO 

SZTUKI GOTOWI 

START!”: „Okupuj 

Sztukę!”.  

6/126 Działalność 

bieżąca 

 

3) Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. Św. Jana 10 

Realizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” 
WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

IMPREZ/LICZBA 
OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Śląski Teatr 

Lalki i 

Aktora 

„Ateneum” 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabo 

Słyszących  w Katowicach, 

Ośrodek  w Lędzinach ,Dom 

Samopomocy w Będzinie, 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Jaworznie, 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Oświęcimiu, 

Szkoła Podstawowa z oddziałami 

integracyjnymi Nr 12 w Chorzowie, 

Zespół  Szkolno – Przedszkolny z 

oddziałami integracyjnymi Nr 8 w 

Tychach, Przedszkole integracyjne 

Spektakle teatralne, warsztaty 

teatralne w czasie Akcji 

"Zima w Mieście" i "Lato w 

mieście" 2013 (zajęcia 

plastyczne, lekcje teatralne, 

zwiedzanie zaplecza 

scenicznego teatru i pracowni 

plastycznej). 

Współorganizowanie 

koncertów muzycznych przez 

Instytucję Promocji i 

upowszechniania Muzyki 

"Silesia" w Galerii Ateneum z 

udziałem m.in. osób 

78/ 1.611 

  

Działalność 

bieżąca 
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Nr 91  w Katowicach Przedszkole 

integracyjne Nr 47 w Katowicach, 

Szkoły Podstawowe w Katowicach z 

 oddziałami integracyjnymi nr 51, 

1,11,37,66, 

Zespół Szkół Specjalnych  w 

Katowicach  

Nr 12, 9,1, Szkoła Specjalna w 

Wodzisławiu Śląskim 

 

niepełnosprawnych.  

Teatr dysponuje 

bezprzewodowymi 

słuchawkami, które 

umożliwiają osobom 

niedosłyszącym 

indywidualnym odsłuch 

dźwięku podczas spektakli na 

Scenie "Ateneum" i w Galerii 

"Ateneum". Urządzenia 

zostały dofinansowane przez 

PFRON oraz Miasto 

Katowice. Teatr realizuje 

program przy pomocy 

techniki audiodeskrypcji.  

 

 

 

4) Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9 

Realizator: Muzeum Historii Katowic 
WYKONA
WCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 
DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 
IMPREZ/LICZB

A OSÓB 

KORZYSTAJĄC
YCH 

WYKO
NANIE 

Muzeum 

Historii 

Katowic 

Dzieci i młodzież  

niepełnosprawna 

z katowickich 

szkół specjalnych 

nr : 7,8, 10, 12. 

Niepełnosprawne 

osoby 

indywidualne 

1.Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum 

Historii Katowic  przy ul. Szafranka 9 oraz w oddziałach: w 

Dziale Etnologii Miasta przy ul. Rymarskiej 4 i w Dziale 

Teatralno-Filmowym przy ul. Kopernika 4, 

2.Warsztaty plastyczne: „Pieczęcie”, „Mały kostiumograf”, 

„Nowoczesna mozaika”, „Recykling szarej ulicy”, 

„Projektuję plakat – jestem twórcą?”, 

3. Lekcja muzealna: „Co w swej malowanej skrzyni chowa 

śląska gospodyni”, 

Wystawa „Kolor i światło w pejzażu. Prace uczniów z 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach 

21/344 (w  

grupach),  

150 os. 

indywidualnyc

h 

Działal

ność 

bieżąca 

 

5) Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Pl. Sejmu Śląskiego 2 

Realizator : Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 
WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

IMPREZ/LICZBA 
OSÓB 

KORZYSTAJĄCY
CH 

WYKONANIE 

Centrum 

Kultury 

Katowice im. 

Krystyny 

Bochenek 

Mieszkańcy 

Katowic i woj. 

śląskiego, w tym 

osoby 

niepełnosprawne 

W Centrum Kultury Katowice zrealizowano 

wydarzenia: Koncert walentynkowy, cykl koncertów 

Five O’cloki, cykl Koncertów Promenadowych, 

Katowickie Spotkania Opery i Baletu, Katowickie 

Dożynki oraz Koncert Sylwestrowy;  cykl spotkań z 

Czesławem Jakubcem, cykl „W starym kinie”, 

„Rodzinne Matinee oraz cykl spotkań w ramach 

Śląsko-Zagłębiowskich Rozmówek Okazjonalnych, 

festiwale: Interpretacje oraz Silesian Jazz Festival, 

galę Ambasadora Polszczyzny oraz wystawy w 

galeriach: Piętro Wyżej , Pusta, Pojedyncza oraz 

Strefa Centralna oraz cykl wykładów o sztuce 

Konfrontacje /Negocjacje.  W ramach działalności 

edukacyjnej zrealizowano zajęcia w ramach 

Ośrodka Edukacji Kulturowej oraz projektu  Future 

Artist- Twórcza Kontynuacja oraz Muzycznej Sceny 

Kameralnej. W ramach edukacji zrealizowano dwie 

bajki dla dzieci, tj.” Bajka o Witku co wielkim 

kompozytorem został” oraz „Bajka o jazzie”.  

 

ok. 60.000 os. 

Działalność 

bieżąca 
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6) Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, plac Wolności 12a 

Realizator : Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 
WYKONAWCY ZADAŃ ADRESACI 

DZIAŁAŃ 
DZIAŁANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/LICZBA 
OSÓB KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Zespół Śpiewaków Miasta 

Katowice „Camerata 

Silesia” 

 

Niepełnosprawni 

i organizacje ich 

zrzeszające 

Koncerty na terenie 

Katowic 

9/3.850  Działania bieżące 

 

7) Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 

Realizator - Miejski Dom Kultury „Ligota” 
WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

MPREZ/LICZBA 
OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski Dom 

Kultury 

„Ligota” 

Dział. szczegół. 

nr 1: 

Przedszkola, 

szkoła 

podstawowa,  

gimnazjum,  

liceum 

 

Dział. szczegół. 

nr 2,6,7,8,10,11 : 

społeczność 

lokalna, w tym 

os. 

niepełnosprawne 

 

Dział. szczegół. 

nr ,93: dzieci i 

młodzież w tym 

także 

niepełnosprawni 

 

Dział. szczegół. 

nr 4:  dzieci z 

katowickich 

przedszkoli, w 

tym  z 

oddziałami 

integrac. 

 

Dział. szczegół. 

nr 5: dzieci i 

młodzież w 

wieku szkoły 

podstawowej, 

gimnazjum i 

liceum, w tym o 

profilu 

specjalnym 

1. Koncerty umuzykalniające organizowane 

przez Filharmonię Śląską oraz IPiUM „Silesia”, 

2. Cykliczne spotkania z ciekawymi osobami, 

artystami, pasjonatami, autorami książek. 

Koncerty/popisy w wykonaniu młodych 

artystów, 

3. V edycja Festiwalu Młodych Wirtuozów 

„Ligoton”.  Festiwal adresowany do wszystkich 

osób, uczęszczających na zajęcia muzyczne w  

określonych sekcjach, 

4. XVII edycja Miejskiego Festiwalu Piosenki 

Przedszkolnej pt. „Wesoły Mikrofon” pod 

honorowym patronatem Prezydenta Miasta 

Katowice, 

5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Konia czar”  

wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej i 

wręczeniem nagród laureatom,  

6. XIX edycja Święta Kwitnących Głogów w 

Amfiteatrze – Park Zadole (impreza plenerowa)  

7. XVI edycja Święta Rodziny odbywająca się na 

posesji MDK Ligota” połączona z Dniem 

Dziecka 01.06.2013, 

8. IX edycja Pikniku z Kulturą odbywająca się w 

plenerze.  

9. Wesołe wakacje w mieście – środowe zabawy 

dla dzieci w plenerze lipca (przedstawienia 

teatralne, zabawy dla dzieci, konkursy, 

konkurencje sportowe, atrakcje dla dzieci),      

10. Miesięczne ekspozycje w Galerii Pod 

Łukami.  

11. Lato z rozrywką w amfiteatrze. Środowe 

imprezy dla dzieci w sierpniu oraz koncerty w 

soboty lipca i sierpnia. 

 

Dział. szczegół.    

nr 1: 40/2.582 

Dział. szczegół.    

nr 2: 29/1.198 

Dział. szczegół.    

nr 3: 1/190 

Dział. szczegół.    

nr 4: 1/553 

Dział. szczegół.    

nr 5: 2/1.325 

Dział. szczegół.    

nr 6:  1/2.000 

Dział. szczegół.    

nr 7: 1/160 

Dział. szczegół.    

nr 8: 1/200 

Dział. szczegół.    

nr 9:  5/1.200 

Dział. szczegół.    

nr 10: 11/6.046 

Dział. szczegół.    

nr 11: 12/2.320 

Działalność 

bieżąca 

 

 

8) Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie” ul. Markiefki 44a 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 
WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

IMPREZ/LICZBA 

OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski Dom 

Kultury 

Dział. szczegół. nr  

1,2,3,4,5,6,7,11,12,13, 

1.  XXIII Festyn Bogucicki”, 

2.  „Święto Ulicy Markiefki” w ramach 

Dział. szczegół. 

nr 1:  1/900 

Działalność 

bieżąca 
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„Bogucice - 

Zawodzie” 

14,15,20,22,23: 

szerokie spektrum 

odbiorców,   w tym 

osoby niepełnosprawne  

 Dział. szczegół.  nr 

9,21: seniorzy i osoby 

niepełnosprawne  

Dział. szczegół. nr 8,10: 

dzieci, młodzież, 

seniorzy w tym osoby 

niepełnosprawne 

Dział. szczegół. nr 16: 

dzieci w wieku 

szkolnym 

Dział. szczegół. nr 17: 

dzieci w wieku 

szkolnym i 

przedszkolnym 

Dział. szczegół. nr 18: 

Seniorzy Klubu Seniora 

„Zakątek 

Dział. szczegół. nr 19: 

Seniorzy Klubów i Kół 

Seniora działających 

przy MDK. 

Europejskiego Dnia Sąsiada, 

3. Warsztaty twórcze, warsztaty 

kulinarne, warsztaty rękodzieła i biżuterii 

dla dzieci, dorosłych i seniorów. 

4. Koncerty w ramach cyklów „Muzyka 

bez granic” i „Bogucicka Scena 

Muzyczna” – które skierowane są także 

do osób niepełnosprawnych i 

wykluczonych. 

5. Cykl wystaw w galerii G44a., 

6.  Imprezy z cyklu „Barwy Ziemi” 

prezentujące różne kultury świata, w 

szczególności otwarte na udział osób 

niepełnosprawnych i przedstawicieli 

mniejszości narodowych 

zamieszkujących Polskę, 

7. Spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o 

Bogucicach” (zamiast „Cafe Bogucice”), 

8. Współpraca ze okolicznymi szkołami, 

w tym ze szkołą integracyjną, 

stowarzyszeniami i związkami (SANIS, 

Bona Fides, Związek Górnośląski, 

Stowarzyszenie RAZEM na Rzecz Gminy 

Psary i Gmin Województwa Śląskiego) i 

świetlicami środowiskowym, 

9. Działalność kół seniorów, 

10. Prezentacje teatralne i artystyczne 

grup i zespołów, złożonych z osób 

niepełnosprawnych i seniorów w ramach 

własnej działalności kulturalnej, 

11.  Cykl koncertów kameralnych 

„Koncert Rodzinny dla III Pokoleń”,  

12.  Cykl koncertów kameralnych „Salon 

muzyczny Tadeusza Trzaskalika, 

13. Europejski Dzień Sąsiada, 

14. Festyny, imprezy plenerowe, 

15. Warsztaty twórcze dla dzieci 

i seniorów, 

16. Edukacyjne koncerty solistyczno-

kameralne dla dzieci  

17. Spektakle teatralne dla dzieci 

18. Warsztaty twórcze (Klub Seniora) 

19. Działalność Klubu Seniora - 

wycieczki, imprezy integracyjne. 

20. Cykle wystaw:  „Imaginacje”, 

„Kobieca Perspektywa”, i inne wystawy  

okolicznościowe  i tematyczne 

21. Współpraca ze stowarzyszeniami i 

fundacjami oraz placówkami 

edukacyjnymi i opiekuńczymi 

obejmującymi swoim zakresem działania 

osoby niepełnosprawne (warsztaty 

artystyczne dla Seniorów), 

22. Koncert „1% dla Jacka” propagujący 

ideę przekazania 1% podatku na rzecz 

chorego na mukowiscydozę Jacka 

Laurentowskiego. 

23. Seminarium dotyczące aktywnych 

metod poszukiwania. 

Dział. szczegół. 

nr 2:   1/270 

Dział. szczegół. 

nr 3: 51/758 

Dział. szczegół. 

nr 4:    5/ 1.740 

Dział. szczegół. 

nr 5:  17/ 12.830 

Dział. szczegół. 

nr 6:  2/350 

Dział. szczegół. 

nr 7: 2/85 

Dział. szczegół. 

nr 8:  73/906 

Dział. szczegół. 

nr 9:  13/ 749 

Dział. szczegół. 

nr 10:  3/460 

Dział. szczegół. 

nr 11:  8/1.200 

Dział. szczegół. 

nr 12: 4/520 

Dział. szczegół. 

nr 13:  5/2.232 

Dział. szczegół. 

nr 14: 4/800 

Dział. szczegół. 

nr 15: 26/219 

Dział. szczegół. 

nr  16:  28/1.302 

Dział. szczegół. 

nr 17: 2/303 

Dział. szczegół. 

nr 18:  1/51 

Dział. szczegół. 

nr 19: 11/985 

Dział. szczegół. 

nr 20: 13/7 325 

Dział. szczegół. 

nr 21: 2/55 

Dział. szczegół. 

nr 22: 1/40 

Dział. szczegół. 

nr 23: 1/60 

 

9) Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Boya Żeleńskiego 83 

Realizator : Miejski Dom Kultury „Południe” 
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WYKONAWC

Y ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

IMPREZ/LIC

ZBA OSÓB 

KORZYSTAJ

ĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski 

Dom 

Kultury 

„Południe” 

Dzieci 

niepełnospra

wne i osoby 

starsze 

1.Plener malarski „Zarzeczańskie obrazki“ ––filia w 

Katowicach Zarzeczu, 

2.Koncerty umuzykalniające dla SP 21 –– filia w K-cach 

Podlesiu, 

3.Współpraca z grupą wsparcia MOPS – filia w Katowicach 

Piotrowicach, 

Współpraca z grupą wsparcia MOPS – filia w Katowicach 

Murckach. 

11 / 80 Działalność 

bieżąca 

 

10) Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. Gen. Hallera 28 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” 
WYKONAW
CY ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 
IMPREZ/LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTAJĄCY
CH 

WYKONA
NIE 

Miejski 

Dom 

Kultury 

„Szopienic

e-

Giszowiec

“ 

 

Dział. szczegół. nr 1,:  dzieci 

(współorgan.   z Zespołem Szkół 

Specjalnych nr 11 w Katowicach) 

Dział. szczegół.  nr 2: dzieci 

(współorgan. z Zespołem Szkół 

Specjalnych nr 7 w Katowicach) 

Dział. szczegół.  nr 3: Dzieci  i 

opiekunowie 

(wpółorgan.z 

Fundacją„ISKIERKA) 

Dział. szczegół. nr 4: Dzieci  i 

opiekunowie  

Dział. szczegół.  nr 5: dzieci  i 

opiekunowie  

Dział. szczegół.  nr 6: dzieci  i 

opiekunowie 

Dział. szczegół.  nr 7: 

opiekunowie  

Dział. szczegół.  nr 8: Uczniowie 

Zespołu Szkół Specjalnych   nr 10  

w Katowicach 

Dział. szczegół.  nr 9: Uczniowie 

Zespołu Szkół Specjalnych   nr 10  

w Katowicach 

Dział. szczegół. nr 10: Twórcy 

nieprofesjonal-ni 

Dział. szczegół. nr 11: Dzieci, 

młodzież, 

opiekunowie 

Dział. szczegół. nr 12: Dzieci 

 

1. X Miejski Festiwal Dziecięcych 

Form Teatralnych i Plastycznych 

„Twórczość bez Barier“, 

2. Dzielnicowy Konkurs Dziecięcych 

Zespołów Jasełkowych,                                      

3. Bal karnawałowy dla dzieci,                                   

4. Jasełka podopiecznych Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego, 

5. Zabawa karnawałowa dla dzieci  z  

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego, 

6. Kiermasz prac podopiecznych 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

„PROMYK“, 

7. Spotkanie edukacyjne dla opiekunów 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego, 

8. Zabawa Karnawałowa, 

9. Koncerty umuzykalniające, 

10. XXII Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny dla Twórców 

Nieprofesjonalnych   im. Pawła Wróbla, 

11. XVII Regionalny Przegląd 

Dziecięcych Zespołów Jasełkowych, 

12. Zajęcia w ramach akcji  „Lato w 

mieście“. 

Dział. szczegół.    

nr 1:  1/270 

Dział. szczegół.    

nr 2:  1/200 

Dział. szczegół.    

nr 3:  1/250 

Dział. szczegół.    

nr 4:  1/170 

Dział. szczegół.    

nr 5: 1/110 

Dział. szczegół.    

nr 6: 3/350 

Dział. szczegół.    

nr 7: 1/70 

Dział. szczegół.    

nr 8: 1/30 

Dział. szczegół.  

nr 9:  1/15 

Dział. szczegół. 

nr 10: 1/3  (os. 

niepełnosprawn

.) 

Dział. szczegół.  

nr 11: 2/55 

Dział. szczegół.  

nr 12:  1/3  (os. 

niepełnosprawn

.) 

Działalno

ść bieżąca 

 

11) Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka” 
WYKONAWCY 
ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 
IMPREZ/LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski Dom 

Kultury 

„Koszutka” 

 

 

Dział. szczegół. nr 1: Miejskie 

Przedszkole nr 47 i 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

 w Katowicach, Zespół Szkolno-

Przedszkolny dla Dzieci 

1. „Wiosenny świat 

Pszczółki Mai” impreza 

integracyjna dla dzieci 

Dział. szczegół.    

nr 1: 1/ 66 

Dział. szczegół.    

nr 2: 2/ 69 

Dział. szczegół.    

Działa dział 

bieżąca 
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Niesłyszących i Słabo Słyszących 

Dział. szczegół.  nr 2: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

Miejskie Przedszkole nr 15 i 50 z 

Oddziałami Integracyjnymi w 

Katowicach 

Dział. szczegół.  nr 3: Miejskie 

Przedszkole nr 47 i 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Katowicach 

Dział. szczegół.  nr 4:  Katowickie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i 

Oczekujących Wsparcia „OPOKA” 

Dział. szczegół.  nr 5: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących 

Dział. szczegół.  nr 6: Miejskie 

Przedszkole nr 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Katowicach 

Dział. szczegół.  nr 7: Zespół 

Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących 

Dział. szczegół.  nr 8: Miejskie 

Przedszkole nr 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Katowicach 

Dział. szczegół. nr 9: Zespół Szkolno-

Przedszkolny dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących, 

Stowarzyszenie Aktywnych 

Niepełnosprawnych i Seniorów 

„SANIS” 

niepełnosprawnych z okazji 

Pierwszego Dnia Wiosny, 

2. V  Festiwal Bajek- udział 

w Przeglądzie Dziecięcych 

Form Teatralnych „Z bajką 

w tle“ oraz konkursie 

literackim „Bajka–

Poczytajka”, 

3.  VI Dzień Europejski - 

Figlarze w Europie” 

animacje teatralne w wyk. 

aktorów z Fabryki Kultury, 

4.  Europejski Dzień Sąsiada 

pt. „Podróż do Krainy 

Serdecznego Uśmiechu” - 

warsztaty artystyczno-

integracyjne, 

5. Dzień Dziecka - 

„Bajkowy Świat Smerfów” – 

program interaktywny dla 

dzieci w wyk. PRYM ART,  

6. .Plener malarski pt. 

„Wiosna się zieleni” oraz 

wystawa prac, 

7. Plener malarski pt. 

„Kolory jesieni” oraz 

wystawa prac, 

8. Akademia Baśni dla 

przedszkolaków - Cykliczne 

warsztaty interdyscyplinarne 

wokół wybranej literatury 

dziecięcej, 

9. współorganizacja imprez 

dla osób niepełnosprawnych 

- spektakle, koncerty, 

występy artystyczne, 

warsztaty itp. 

nr 3: 1/ 93 

Dział. szczegół.    

nr 4: 1/ 51 

Dział. szczegół.    

nr 5: 1/ 16 

Dział. szczegół.    

nr 6: 1/ 11 

Dział. szczegół.    

nr 7: 1/ 13 

Dział. szczegół.    

nr 8: 4/ 55 

Dział. szczegół.    

nr 9: 8/1.038 

 

 

 

12) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11 

Realizator: Miejska Biblioteka Publiczna. 
WYKONA
WCY 

ZADAŃ 

ADRE
SACI 

DZIAŁ
AŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 
IMPREZ/

LICZBA 
OSÓB 

KORZY

STAJĄC
YCH 

WYKO
NANIE 

Miejska 

Bibliote

ka 

Publiczn

a 

Doroś

li, 

dzieci 

i 

młod

zież 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych: 

Witryna artystyczna  

1. Kalejdoskop – wystawa prac podopiecznych Śląskiego Centrum Edukacji i 

Rehabilitacji „ARTERIA” - Filia nr 14, 30, 

2.Człowiek bez barier – spotkanie z Haliną Kuropatnicką-Salamon - poetką, 

pisarką, czynną esperantystką, osobą niewidomą od wczesnego dzieciństwa - 

Filia nr 25, 

II. Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie - spotkania o zasięgu 

miejskim organizowane w związku ze świętami oraz dniami szczególnymi. 

1. Światowy Dzień Chorego – imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób 

niepełnosprawnych i w szpitalu. Filia nr 38 (szpitalna), 

2. Serduszko puka: Do zakochania jeden krok –zajęcia dla pensjonariuszy 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych połączone z 

zabawą. Filia nr 3, 

3.Śmiechoterapia - impreza integracyjna z udziałem uczniów Szkoły Katolickiej i 

208/3.2

54 

Działal

ność 

bieżąca 
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Zespołu Szkół Specjalnych nr 16 (występ aktorów teatrzyku ABECADŁO, Scena 

Edukacyjna Dzieci i Młodzieży z Krakowa). Filia nr 32, 

4. Tydzień Bibliotek – zajęcia oraz warsztaty propagujących wiedzę o bibliotekach 

i czytaniu. 

- 17 imprez w różnych filiach MBP, 

5. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom –spotkania połączone z głośnym 

czytaniem.7 spotkań w różnych filiach MBP, 

6.Międzynarodowy Dzień Białej Laski – występ Zespołu Wokalnego 

działającego przy Kole terenowym Polskiego Związku Niewidomych w 

Tychach. Występ niewidomej party tanecznej Janiny i Mariana Rosiek - przy 

współpracy z Działem Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej. 

Filia nr 1, 

7. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Senior z wigorem - impreza 

integracyjna z okazji MDOS w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo–

Pielęgnacyjnym „Karolinka” w Katowicach. Filia nr 12, 

8. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - Koncert 

umuzykalniający w wykonaniu Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki 

„Silesia” - dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 i pensjonariuszy 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych. Filia nr 3, 

9. Boże Narodzenie – spotkania gwiazdkowe organizowane dla osób 

niepełnosprawnych. 

Przy wigilijnym stole – spotkanie o tematyce świątecznej dla seniorów 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bogucice-Zawodzie. Filia nr 16, 

10. Mizerna cicha, stajenka licha –spotkania dla pensjonariuszy 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych oraz Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej . Filia nr 3. 

III. Spotkania integracyjne organizowane przez MBP we współpracy z innymi 

instytuchami. 

W ramach działań integracyjnych, MBP współpracuje z wieloma instytucjami, 

takimi jak: 

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny „Karolinka”, Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej Bogucice-Zawodzie, Katowickie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”, 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszenie „Przystań”, Specjalny 

Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny „Pro Comunication”, Śląskie Centrum 

Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”, Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowe 

„Odrodzenie”,  Klub Seniora „Zakątek”, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”, Świetlica Środowiskowa św. Agaty oraz 

ze Środowiskowymi Domami Samopomocy dla Niepełnosprawnych, Rodzinnymi 

Domami Pomocy Społecznej oraz Szkołami i Przedszkolami, które posiadają 

oddziały lub klasy integracyjne 

 

Wybrane imprezy organizowane we współpracy: 

1. Balsam dla Duszy – spotkanie integracyjne i dla mieszkańców Rodzinnego 

Domu Pomocy Społecznej. Filia nr 27, 

2.Maszeruje Wiosna – głośne czytanie, gry i zabawy w Centrum 

Rehabilitacyjno-Oświatowym ”Odrodzenie”. Zajęcia integracyjne. Filia nr 10, 

3.Słoneczka dla Słoneczek – spotkanie integracyjne w Samodzielnym Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczym z udziałem dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 

34. Filia nr 25, 

4. Biblioteka z bajką czeka – impreza literacka dla dzieci niepełnosprawnych z Pro 

Communication Specjalnego Punktu Terapeutyczno-Przedszkolnego. Filia nr 32, 

IV. Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci i dorosłych. 

1.W świecie niewidomych – lekcje biblioteczne w Oddziale Książki Mówionej dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 i Szkoły Podstawowej  

nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Filia nr 1 OKM, 

2.Zajęcia integracyjne – głośne czytanie, gry i zabawy w Centrum Rehabilitacyjno-

Oświatowym ”Odrodzenie”. Filia nr 10. 

3.Bajka dla seniora – cykliczne zajęcia dla osób starszych, przeprowadzane w 

Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym „Karolinka”. Filia nr 12, 

4.Porozmawiajmy o niepełnosprawności – lekcja biblioteczna w Oddziale 

Książki Mówionej, poświęcona problemom osób niewidomych, niesłyszących, 
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starszych, etc. Filia nr 1, 

5.Imprezy edukacyjne (konkursy, zabawy literackie, pomoc w nauce) na 

oddziałach szpitalnych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Filia nr 38.  

 

Ponadto, pracownicy wszystkich filii systematycznie odwiedzają chorych i 

niepełnosprawnych czytelników, w celu dostarczania im do domu książek, 

czasopism i książki mówionej. 

 

V. Zakupy zbiorów dla osób niewidomych i niedowidzących. 

W 2013 r. zakupiono łącznie 706 szt. audiobooków na łączną kwotę 15 859,02 zł. 

 

13) Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”, plac Sejmu Śląskiego 2 

Realizator: Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”. 
WYKONAWCY 
ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA IMPREZ/LICZBA 
OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Instytucja 

Kultury 

„Katowice-

Miasto 

Ogrodów” 

 

Dział. szczegół. nr 1: 

Uczniowie Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 7 w Katowicach 

Dział. szczegół. nr 2: Młodzież 

z terenu Katowic 

Dział. szczegół. nr 3-6: 

Mieszkańcy Katowic   

 

1. Moje Miasto za tysiąc 

lat- warsztaty plastyczne, 

2. Ambasada Młodych – 

cykl warsztatów, 

3.JazzArt Festival, 

4. Festiwal Muzyki Świata 

Garden of Sounds, 

5.Urodziny Miasta Kocham 

Katowice, 

6.Street Art Festival. 

Ilość uczestników: 

Dział. szczegół.  nr 1: 

10 

Dział. szczegół.  nr 2: 

815 

Dział. szczegół.  nr 3: 

3.500 

Dział. szczegół.  nr 4: 

1.500 

Dział. szczegół.  nr 5: 

25.000 

Dział. szczegół.  nr 6: 

2.400 

Działalność 

bieżąca 

 

14) Wydział Kultury UM Katowice, ul. 3 Maja 7 

Realizator: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

IMPREZ/LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Wydział 

Kultury Urzędu 

Miasta 

podmioty III 

sektora 

działające w 

obszarze 

kultury 

 

Osoby 

niepełnosprawne 

w różnym 

przedziale 

wiekowym 

1. Stowarzyszenie Teatralne POKO - 

Integracyjna Scena Piotra i Pawła, 

2. Stowarzyszenie Wspierania 

Działań twórczych UNIKAT- Cykl 

warsztatów plastyczno – 

artystycznych. Pozytywne skutki 

sztuki – warsztaty linorytu barwnego. 

Dział. szczegół. 

nr 1:  300. 

 

Dział. szczegół. 

nr 2: 

 10 

Działalność bieżąca 

 

15) budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.  

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Mieszkańcy miasta 

Katowice, uczestnicy 

koncertów i innych 

imprez kulturalnych 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, co pozwoli w dużo większym stopniu 

uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu osobom 

niepełnosprawnym. Lokalizacja nowej siedziby NOSPR 

znacznie ułatwi dowóz osób niepełnosprawnych  

(dobry dojazd, parking). 

 

111 610 882,88 

 

 

16) Miejski Dom Kultury „Koszutka” - filia „Dąb” 
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
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WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Mieszkańcy Katowic i 

miast ościennych 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

tj. platforma dla osób niepełnosprawnych oraz winda, 

umożliwiając tym samym uczestnictwo tychże osób w 

życiu kulturalnym poprzez budowę obiektu przy ul. 

Krzyżowej.  

 

3 236 989,56 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba imprez kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych-ok. 870, 

2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez Miasto Katowice-4. 
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PROJEKT 10 . ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymagająca pomocy osób 

drugich w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych ma prawo do korzystania z odpowiednich form 

opieki i wsparcia.  

2. Cel: utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania, a 

w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy społecznej, 

mieszkaniach chronionych, rodzinnym domu pomocy oraz w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Włączenie do pomocy osobom niepełnosprawnym 

coraz większej liczby wolontariuszy. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:  

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 i rodzinny dom pomocy w celu zapewnienia jak najwyższej 

jakości świadczonych usług  (Dział 2, Rozdział 10). 

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy  z podmiotami świadczącymi  usługi lub 

prowadzącymi ośrodki wsparcia i rodzinny dom pomocy. 
WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESA

CI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTAJ
ĄCYCH 

WYKONANIE 

Agencja Opiekuńczo 

- Medyczna i 

Handlowa A. Szopa 

ul. Okrzei 6/16 

Osoby 

niepełno

sprawne 

i ich 

rodziny 

wymaga

jące 

pomocy 

osób 

drugich 

w 

czynnoś

ciach 

życia 

codzienn

ego i 

pielęgna

cji 

Świadczenie usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

847* 1 735 557,32 

NZOZ ZMO A. 

Kluczna ul. 

Kościuszki 27, 

Dabrowa Górnicza 

Świadczenie usług opiekuńczych 296* 712 719,31 

Polski Czerwony 

Krzyż ul PCK 8 

Świadczenie usług opiekuńczych 
303* 883 559,83 

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 

17 160 741,53 

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 

193 866 100,32 

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 

584 2 480 527,36 

Caritas Archidiecezji 

Katowickiej  

Prowadzenie dwóch DDPS zaspokajających 

potrzeby bytowe, podstawowe świadczenia 

opiekuńcze, prowadzących terapię 

zajęciową, pomoc psychologiczną i 

zaspokajających potrzeby kulturalne 

118 580 229,70 

Rodzinny Dom 

Pomocy 
 8 

235 200,00 

*w podanej liczbie osób korzystających z usług występują pojedyńcze przypadki, że ta sama osoba  miała przyznane dwa 

różne rodzaje usług  (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 
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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). 

Realizator: organizacje pozarządowe, Wydział Polityki Społecznej. 
WYKONAWCY 
ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej, Zarząd 

Okręgowy 

 ul. Kozielska 4a 

Katowice  

( 3 Kluby Seniora) 

Osoby starsze i 

niepełnosprawne, 

zazwyczaj o 

niskim statucie 

materialnym, tj. 

emeryci lub 

renciści 

Poradnictwo: prawne, zdrowotne, 

pedagogiczne, zajęcia manualne oraz 

plastyczne, integracja ze środowiskiem, 

aktywizacja społeczna. 

154 

21 185,00 

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Zarząd Okręgowy 

(ul. Panewnicka 

Klub Seniora) 

9 100,00 zł 

Parafia 

Ewangelicko – 

Augsburska, ul. 

Warszawska 18 

Katowice (umowa 

na prowadzenie 

Klubu Seniora) 

Poradnictwo: prawne, psychologiczne, 

zajęcia: komputerowe, fotograficzne, 

gimnastyka dla seniorów, spotkania przy 

kawie 395 5 985,00 

Polski Związek 

Głuchych, ul. Pod 

Młynem 1, 

Katowice 

Poradnictwo osób niepełnosprawnych: 

prawne, psychologiczne, doradcy 

zawodowego, pośrednika pracy; usługi 

tłumacza migowego, świetlica 

popołudniowa, koła rozwojowo-

poznawcze 

40 19 227,00 

 

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.  

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
WYKONAWCY 
ZADANIA 

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Katowicach 

Mieszkańcy miasta 

Katowice, którzy z 

powodu swojego 

wieku, choroby bądź 

niepełnosprawności 

wymagają wsparcia 

ze strony MOPS 

utrzymanie więzi społecznych i 

bezpieczeństwa w środowisku 

zamieszkania, w odniesieniu do osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa osób starszych i 

niepełnosprawnych 

15 

Działalność 

bieżąca 

 

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej-689, 

2) liczba prowadzonych miejsc  mieszkaniach chronionych-21, 

3) liczba prowadzonych miejsc w rodzinnym domu pomocy-8, 

4)liczba osób niepełnosprawnych, starszych objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi-1446, 

5) liczba osób niepełnosprawnych, starszych  korzystających z dziennych domów pomocy społecznej-895, 

6) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z mieszkań chronionych-17, 

7) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z rodzinnego domu pomocy-8, 

8) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające opieki-11. 
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PROJEKT 11. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE  

I TURYSTYCE  

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych 

zainteresowań i potrzeb. 

2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków do 

uczestnictwa w sporcie i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do imprez sportowych i turystycznych. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych i turystycznych. Przystosowanie 

miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

1) dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji oraz 

współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Katowicach oraz inne podmioty. 
WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTA

JĄCYCH 

WYKONA

NIE 

 

MOPS oraz 

inne podmioty 

Osoby 

niepełnosprawne 

Aktywna Rekreacja: Wycieczka- Wisła Stowarzyszenie 

Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów SANiS,  ul. 

Józefowska 98/50 

18 1 981,00 

Wycieczka w Pieniny - SzczawnicaŚląskie 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Spec.Troski 

SZANSA 

45 4 856,53 

Zajęcia na kręgielni - krzewienie kultury fizycznej 

Polski Związek Głuchych.Oddział Śląski 
15 480,00 

Wiosenny Piknik Pierwszo-Majowy 

Polski Związek Głuchych.Oddział Śląski 
40 400,00 

IX Integracyjny Letni Rajd Osób Niesłyszących do 

Brennej 

Polski Związek Głuchych.Oddział Śląski 

20 2 000,00 

Międzynarodowy Dzień Głuchego 

Polski Związek Głuchych.Oddział Śląski 
40 380,00 

Spotkanie Opłatkowe-Wigilijka 2013 

Polski Związek Głuchych.Oddział Śląski 
40 400,00 

VIII Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w 

kolarstwie 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-

Śląskie. Sekcja Terenowa GWIAZDKI 

40 1 200,00 

3 dniowa wycieczka  do Węgierskiej Górki 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Miejski 

Katowice 

32 2 684,00 

rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 

Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych 
5 316,00 

Wydział 

Sportu i 

Turystyki 

Urzędu 

Miasta 

Katowice 

Osoby 

niepełnosprawne 

zrzeszone lub 

korzystające z 

pomocy 

Stowarzyszenia 

„SANIS“ 

Organizacja wycieczki "Góry Świętokrzyskie – Bałtów" 

w dniach 5 – 7.06.2013r. przez Stowarzyszenie 

Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów SANiS 

20 1 340,00 

 Niepełnosprawne 

dzieci, które 

zgłosiły swój udział 

w imprezie 

organizowanej 

przez Ośrodek 

Hipoterapeutyczny 

PADOK 

IX Regionalny Mityng w Jeździe Konnej Olimpiad 

Specjalnych i Katowickie Zawody Jeździeckie Osób 

Niepełnosprawnych – 8.06.2013  – zakup pucharów, 

medali, dyplomów oraz nagród o charakterze sportowym 
50 993,62 

 Niepełnosprawne III Katowicka Spartakiada Specjalna – Zawody dzieci 100 435,98 
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dzieci, które 

zgłosiły swój udział 

w imprezie 

organizowanej 

przez Zespół Szkół 

Zawodowych im. 

R. Mielczarskiego 

w Katowicach 

niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo w dniu 

5.06.2013r. - zakup nagród o charakterze sportowym 

 Niepełnosprawne 

dzieci, które 

zgłosiły swój udział 

w imprezie 

organizowanej 

przez Klub 

Olimpiad 

Specjalnych 

SZKWAŁ 

Katowice 

IX Regionalny Mityng W Jeździe Konnej Olimpiad 

Specjalnych i Katowickie Zawody Jeździeckie Osób 

Niepełnosprawnych – 8.06.2013  – zakup nagród o 

charakterze sportowym 

50 1 000,00 

 Osoby 

niepełnosprawne 

zrzeszone ,  

korzystające z 

pomocy lub  chetne 

do wzięcia udziału 

w zawodach 

organizowanych 

przez 

Stowarzyszenia 

„Aktywne Życie” 

IV Katowicki Turniej Rugby na Wózkach inwalidzkich 

w dniu 28-29.09.2013r.6 – zakwaterowanie uczestników 

 

29 2 000,00 

 Osoby 

niepełnosprawne 

które zgłosiły swój 

udział w imprezie 

organizowanej 

przez Katowickie 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe 

„Dwójka” 

Piłkarski Turniej GoalBall – 15.10.2013 

205 814,87 

 Niepełnosprawne i 

pełnosprawne 

dzieci, które 

zgłosiły swój udział 

w imprezie 

organizowanej 

przez Przedszkole 

nr 93 w Katowicach 

X Integracyjna Spartakiada Sportowa Przedszkolaków 

organizowana przez  Przedszkole nr 93 w dniu 

21.11.2013r 

120 998,97 

 

2) dotacja dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne.  

Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWC

Y DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

OSÓB 

KORZYST
AJĄCYCH 

WYKONA

NIE 

 

Wydział 

Sportu i 

Turystyki 

Urzędu 

Miasta 

Katowice 

Osoby 

niepełnosprawne 

zrzeszone lub 

korzystające z 

pomocy: WSSiRN 

„Start” 

Dotacja dla Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i 

Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” na zadania 

Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i 

turystyki w 2013 i organizacja uprawiania sportu. 
28 23 000,00 

Osoby 

niepełnosprawne 

zrzeszone lub 

Dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Życie na realizację 

zadań Organizacja imprez w I i II połowie roku 2013 29 
 

6 000,00 
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korzystające z 

pomocy: 

Stowarzyszenia 

„Aktywne Życie” 

 

3) organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych. 

Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. 
WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w 

Katowicach 

Osoby chętne do 

wzięcia udziału w 

zawodach, w tym 

osoby 

niepełnosprawne 

Biegi przełajowe 

GRAND PRIX 

MOSiR – 25.05, 8.06, 

14.09, 2.10, 

12.10.2013 

422 osoby – brak 

danych o osobach 

niepełnosprawnych  
19 425,87 

Osoby pełnosprawne 

i niepełnosprawne, 

które zgłosiły swój 

udział w imprezie 

XX Bieg im. 

Wojciecha 

Korfantego – 

21.04.2013 

835 osób w tym 9 

niepełnosprawnych 
37 817,78 

Osoby pełnosprawne 

i niepełnosprawne, 

które zgłosiły swój 

udział w imprezie 

Turniej Tenisa 

Stołowego GRAND 

PRIX MOSiR  - 14-

15.12.2013 

139 osób w tym 2 

osoby 

niepełnosprawne 5 788,58 

Osoby pełnosprawne 

i niepełnosprawne, 

które zgłosiły swój 

udział w imprezie 

Rajd Rowerowy  

Ścieżkami 

Rowerowymi Miasta 

Katowice 

511 osób – brak 

danych o osobach 

niepełnosprawnych 
29 004,51 

 

4) ścieżki rowerowe. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Mieszkańcy miasta 

Katowice 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb 

niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

0,00 

 

5) budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 
DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Mieszkańcy miasta 

Katowice 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb 

niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

10 343,38 

 

6) Bulwary Rawy – budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na odcinku od ul. Bankowej do ul. 

Bogucickiej wraz z obiektami małej architektury przebiegać będzie w terenie wolnym od zabudowy 

kubaturowej wzdłuż uregulowanego koryta rzeki Rawy. 

Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Mieszkańcy miasta 

Katowice 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb 

niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

69 973,20 

 

7) Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i Kąpieliskowy. 

Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
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WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział 

Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Mieszkańcy Katowic 

 i miast ościennych 

 

Dostosowanie obiektu do potrzeb 

niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

96 801,00 

 

8) Miasto Ogrodów-strefy aktywnego wypoczynku. 

Realizator : Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. 
WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska 

Urzędu Miasta 

Katowice. 

 

ZZM Katowice 

Społeczność lokalna 

1. Dokumentacja     projektowa obiektów  SAR: 

     - ul. Panewnicka 

     - ul. Rolna 

     - ul. Sowińskiego 

2.Realizacja projektu –     Plac Św. Herberta 

492 404,83 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, w zakresie dofinansowania 

imprez ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

dofinansowywanych przez Miasto Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w 

powyższych imprezach-13 imprez/642 osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków PFRON- 

10 imprez/295 osób niepełnosprawnych. 
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PROJEKT 12. PROGRAMY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

1. Założenie: Aktywność osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym ma istotny wpływ na ich sytuację 

społeczną, zdrowotną i zawodową. Wsparcie osób niepełnosprawnych powinno w perspektywie długoczasowej 

prowadzić do pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 

2.Cel: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez integrację społeczną i zawodową 

oraz zaprezentowanie pozytywnego obrazu osób niepełnosprawnych i ich problemów wśród mieszkańców 

Katowic. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Poprawa warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym maksymalne wykorzystanie zdolności i 

możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności. Wzmocnienie aktywności 

osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, wzrost zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz 

konsolidacja środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wzmocnienie i zwrócenie uwagi ogółu 

mieszkańców Katowic na ich problemy. 

4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy: 

1) instrumenty aktywnej integracji, czyli działania o charakterze wsparcia: 

a) zawodowego, 

b) społecznego, 

c) edukacyjnego, 

d) zdrowotnego 

skierowane do bezpośrednich uczestników programu, wybrane z listy instrumentów zamieszczonej w 

dokumencie pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS”. 

Wybór form wsparcia jest dokonywany na podstawie wniosków z ewaluacji programu przeprowadzanej na 

zakończenie każdego roku realizacji. 

Realizator:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
WYKO

NAWC

Y 
DZIAŁA

Ń 

ADRESAC

I 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA 

OSÓB 

KORZYST
AJĄCYCH 

WYKONANIE 

 

MOPS Osoby 

niepełnos

prawne i 

ich 

otoczenie 

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych 

▪ Zajęcia uspołeczniające – spotkania dla osób z autyzmem; 

▪ mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

▪ zorganizowano również wyjazd o charakterze integracyjno-

terapeutycznym dla  grup osób niepełnosprawnych z autyzmem i 

ich rodzin – do Jabłonki w woj. Małopolskim. 

21 osób 

 

308.534,46 

zł – środki w 

ramach 

projektu 

współfinanso

wanego z 

EFS 

Animacja lokalna 

W 2013 r. animator lokalny zaangażował się w sposób szczególny 

w następujące przedsięwzięcia: 

▪ spotkania Klubu Filmowego – Klub Filmowy utworzony w 

ramach Programu zrzesza osoby niepełnosprawne i ich 

opiekunów. Celem spotkań jest nie tylko integracja grupy, ale 

także stworzenie kameralnego środowiska wzajemnego wsparcia, 

którego członkowie mogą wymienić się doświadczeniami, 

obawami, trudnościami i sukcesami. Spotkania Klubu Filmowego 

są próbą przeciwdziałania wykluczeniu i izolacji środowiska 

rodzin niepełnosprawnych oraz sprzyjają obcowaniu osób 

niepełnosprawnych ze sztuką 

▪ przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki: wniosku dotyczącego utworzenia 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Katowicach,  

▪ współpraca z organizacjami i instytucjami wchodzącymi w skład 

Grupy Doradczej 

▪  zakup i udostępnienie osobom zainteresowanym książek i 

czasopism dotyczących problematyki niepełnosprawności, 

animacji lokalnej, prowadzenia grup itp. 

31 osób 

 

Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 

Sfinansowanie ćwiczeń fizycznych, usprawniających psycho-

ruchowo zajęć rehabilitacyjnych lub sfinansowanie kosztów 

13 osób 
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turnusów rehabilitacyjnych, takich jak: 

 zajęcia rekreacyjno-sportowe; 

 marsze nornic walking; 

 regularne wyjścia na basen (oraz naukę pływania); 

 zajęcia z tenisa stołowego; 

 zajęcia z jogi. 

33 osoby 

 

 

2) działania o charakterze środowiskowym, których odbiorcami są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i 

osoby z ich otoczenia. Realizacja działań o charakterze środowiskowym opiera się na współpracy z 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działania skierowane są do osób niepełnosprawnych, a 

także na promocji i organizacji wolontariatu oraz wspieraniu inicjatyw oddolnych. Celem działań jest nie tylko 

bezpośrednia poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, ale też poprawa znajomości ich problemów i potrzeb 

wśród ogółu mieszkańców Katowic. 

Realizator:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
WYKO

NAWC
Y 

DZIAŁA

Ń 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONAN

IE 
 

MOPS Osoby 

niepełnosp

rawne i ich 

środowisk

o lokalne 

oraz 

wolontariu

sze 

Zorganizowano lub wsparto organizację 4 niżej 

wymienionych spotkań lub imprez środowiskowych o 

charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i 

ich otoczenia: 

  cykl zajęć dla grupy osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

„Psitul mnie” , 

 zajęcia integracji osób niepełnosprawnych  ze 

społecznością lokalną, 

 3 spotkania integracyjne dla grupy młodzieży w tym 

osób niesłyszących  i niedosłyszących, 

 cykl imprez integracyjnych (impreza plenerowa w 

Ośrodku Hipoterapautycznym „Padok” oraz  zabawę 

andrzejkową   

112 osób 

 

Łącznie z 

zadaniem 

1 

  Powołano i koordynowano prace tzw. Grupy Doradczej 

działającej przy Programie. W ramach Grupy Doradczej 

zorganizowano 3 wyjazdy do: 

 wyjazd do Wilczej Góry - wizyta studyjna w Pracowni 

Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS, 

 wyjazd do Wrocławia - wizyta studyjna w 

Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej, 

Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży „OSTOJA” oraz Fundacji L'Arche, 

 wyjazd do Krakowa - szkolenie z fundraisingu w 

Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu . 

20 osób 

 

 

  Zaangażowano się w organizację wolontariatu na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

12 osób 

 

 

  Zrealizowano 3 inicjatywy oddolne: 

− plener malarski z okazji Obchodów „Dnia 

Solidarności” z osobami Chorującymi Psychicznie 

(pomysłodawca i realizator: Ad Vitam Dignam), 

− przygotowanie planów pozyskania środków na 

inicjatywy sformułowane podczas szkolenia 

fundraisingu, 

− prowadzenie regularnej działalności informacyjno-

promocyjnej dotyczącej oferty dla niepełnosprawnych 

mieszkańców Katowic. 

100 osób 

 

 

  Zakupiono i udostępniono osobom zainteresowanym 

książki i czasopisma, dotyczące problematyki 

-  
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niepełnosprawności, animacji lokalnej, prowadzenia 

grup itp. 

 

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba spotkań integracyjnych wraz z programem aktywizacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia-4, 

2) liczba zaplanowanych i zrealizowanych oddolnych inicjatyw lokalnych-3, 

3) liczba osób korzystających z instrumentów aktywnej integracji-65.  
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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 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem 713 

osób niepełnosprawnych, z tego: 

 613 osób bezrobotnych (w tym 275 kobiet) 

 100 osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (w tym 40 kobiet). 

 

W  2013 r. usługi  pośrednictwa pracy  obejmowały realizację zadań w zakresie:  

− nawiązywania  współpracy z pracodawcami z otwartego i chronionego rynku pracy 

− przedstawiania osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy propozycji  

odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

− udzielania innych form pomocy w  przypadku braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej  

− inicjowanie i organizowanie kontaktów osób niepełnosprawnych z potencjalnymi pracodawcami w 

ramach  giełd pracy   

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w okresie sprawozdawczym dysponował 1.041 wolnymi miejscami 

pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród ofert dominowały oferty na  stanowisko pracownika ds. prac 

porządkowych, pracownika ds. ochrony mienia, pracownika ds. obsługi klienta, pracownika małej gastronomii, 

pracownika  Call-Center.   

Z usług pośrednictwa pracy w okresie sprawozdawczym skorzystało ogółem 3071  zarejestrowanych  osób. 

Zorganizowano 19 giełd pracy. Pracodawcy uczestniczący w giełdach pracy oferowali 104 wolne miejsca pracy 

na  ogółem 16  stanowiskach pracy takich jak: 

- kucharz 

- konsultant ds. obsługi klienta 

-pracownik restauracji 

- kasjer 

- pracownik ds. nadzoru nad pracownikami serwisu sprzątającego 

- pracownik ds. nadzoru  nad  pracownikami ochrony mienia 

- pracownik Call- Center 

- pracownik gospodarczy 

- pracownik serwisu sprzątającego   

W giełdach  uczestniczyło 354 osób (49,6% ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych), z czego do udziału w 

dalszych rozmowach z pracodawcami zakwalifikowały się 93 osoby (26,3% w stosunku do ogólnej liczby 

niepełnosprawnych, którzy wzięli udział w giełdach pracy).Wydano skierowania do pracy 384 osobom. 

W wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach pośrednictwa pracy, zatrudnienie  podjęło 346 osób 

niepełnosprawnych (co stanowi 48,5% ogółu niepełnosprawnych  zarejestrowanych na koniec grudnia 2013r.), 

w tym 66 osób w wyniku wydanych skierowań.  

W porównaniu do 2012r. odnotowano w 2013r. wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych  na 

poziomie 31,1%, w tym także wskaźnika zatrudnienia w wyniku wydanych skierowań o 27%.  

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 2013r. zadań  realizowanych w ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” był  Fundusz 

Pracy, Europejski Fundusz Społeczny oraz  PFRON. 

 

W okresie sprawozdawczym zaktywizowano 41 osób, tj. 5,8% ogólnej liczby niepełnosprawnych 

zarejestrowanych na koniec grudnia 2013r., w tym:  

1) programem stażu objęto 28 osób niepełnosprawnych, w tym 26 osób bezrobotnych i 2 osoby 

poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (4,0% w stosunku do ogółu niepełnosprawnych 

zarejestrowanych na koniec grudnia 2013r.), z tego:  

a/ w ramach środków Funduszu Pracy – skierowano na staż 5 osób bezrobotnych, 
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b/ w ramach projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – skierowano na staż 21 osób 

bezrobotnych, 

c/ w ramach środków PFRON – skierowano na staż 2 osoby poszukujące pracy nie pozostające w 

zatrudnieniu. 

        2. ze środków Funduszu Pracy zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęły 3 osoby bezrobotne. 

      3. ze środków Funduszu Pracy zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęły 2 osoby bezrobotne. 

       4. w ramach środków PFRON dokonano na wniosek pracodawców refundacji  kosztów doposażenia 

stanowiska pracy dla 8 osób niepełnosprawnych skierowanych przez urząd.   

  

Wydatki w ramach środków Funduszu Pracy:  

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości 65.044,05 zł, z 

tego na organizację:  

1. staży u pracodawców – 31.609,64 zł (w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 24.607,80 zł oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne – 7.001,84 zł) 

2. robót publicznych – 27.140,69 zł (w tym na refundację części kosztów z tytułu wypłaconego 

wynagrodzenia – 23.281,64 zł oraz składki  na ubezpieczenie społeczne od refundowanego 

wynagrodzenia – 3.859,05 zł) 

3. prac interwencyjnych – 6.293,72 zł (w tym na refundację części kosztów z tytułu wypłaconego 

wynagrodzenia – 5.435,57 zł oraz składki  na ubezpieczenie społeczne od refundowanego 

wynagrodzenia – 858,15 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 104.827,06 zł, w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 81.574,40 zł oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne – 23.252,66 zł. 

 

Wydatki w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
W okresie sprawozdawczym ze środków PFRON wydatkowano kwotę w wysokości 311.521,74 zł, z tego na:  

1. organizację staży u pracodawców – 11.341,74 zł (w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 8.829,70 

zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.512,04 zł) 

2. pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 

dla osób niepełnosprawnych  nie pozostających w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 - 180,00zł. ( w tym 

104,00 zł. to koszt badań lekarskich osób skierowanych na staż oraz 76,00 – koszt badań lekarskich 

osób skierowanych na szkolenie) 

3. refundację zwrotu kosztów wyposażenia 8 stanowisk – 300.000,00zł. 

 

Projekt 2. PORADNICTWO ZAWODOWE 

 W  ramach  Projektu 2 „Poradnictwo zawodowe” w 2013 roku  realizowano zadania polegające na 

udzielaniu  osobom niepełnosprawnym: 

-   porad indywidualnych 

-   informacji zawodowych  o rynku pracy, zawodach i możliwościach szkolenia zawodowego 

-   pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.   

 

W okresie od stycznia do grudnia 2013r. z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej  oraz 

pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skorzystało ogółem 291 osób. 

Dane liczbowe w rozbiciu na udzielone  usługi przedstawiają się  następująco:   

 w  poradach  zawodowych  i informacji zawodowej  uczestniczyło – 285 osób 

 z  pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy   – skorzystało  6 osób, w tym 5 osób wzięło udział w  

grupowych zajęć aktywizacyjnych i 1 osoba – w 80 godzinnym szkoleniu z zakresu umiejętności  

aktywnego poszukiwania pracy . 

Pomoc doradcza  w okresie sprawozdawczym koncentrowała się w szczególności  na analizie kompetencji 

zawodowych poradobiorców, ustaleniu ewentualnych deficytów umiejętności zawodowych w stosunku do 

potrzeb rynku pracy oraz umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy, a w następnej kolejności 

na ustaleniu możliwego obszaru poszukiwanego zatrudnienia. Natomiast pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
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pracy miała na celu  przygotowanie osób niepełnosprawnych do lepszego radzenia sobie w sytuacji 

pozostawania bez pracy oraz do podejmowania  samodzielnych działań  na rynku pracy w celu podjęcia 

aktywności zawodowej. 

Z ogólnej liczby 285 osób objętych usługami w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej: 

 5 osób  objęto rozmowami  wstępnymi. Rozmowy  miały na celu ustalenie potrzeb i oczekiwań osoby 

zgłaszającej się pierwszy raz do doradcy zawodowego oraz ustalenie indywidualnie  formy aktywizacji 

zawodowej 

 3 osoby skorzystały z indywidualnych porad zawodowych 

 16 osób uczestniczyło w wizytach doradczych w ramach indywidualnego  poradnictwa zawodowego 

m.in. w związku z realizacją Indywidualnych Planów Działania 

 259 osób zostało objętych indywidualnymi konsultacjami doradczymi w ramach usługi z zakresu 

informacji zawodowej 

 2 osoby wzięły udział  w spotkaniach grupowych dotyczących informacji zawodowych o zawodach i 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

   W okresie sprawozdawczym nawiązano współpracę z następującymi instytucjami zajmującymi  się 

problematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: 

        

− Polskim Związkiem Niewidomych Okręgu Śląskiego  w zakresie  form pomocy dla osób z dysfunkcją 

wzroku świadczonych  w ramach prowadzonej działalności statutowej PZN 

− Biurem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w zakresie możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym  

ruchowo 

− Polskim Związkiem Głuchych Okręgu Śląskiego w zakresie  form wsparcia dla osób z upośledzeniem 

słuchu w ramach prowadzonej działalności statutowej 

− „Centrum Integracja” z Katowic  w zakresie promocji działalności  Centrum na rzecz osób z 

niepełnosprawnością. 

  Jednocześnie w roku 2013 kontynuowano współpracę z  podanymi niżej instytucjami : 

− Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach w zakresie prawnych aspektów dotyczących organizacji 

stanowisk  dla osób z różnymi schorzeniami.  

− Śląskim Oddziałem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych      w zakresie 

możliwych form wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

− Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie form pomocy dla osób 

niepełnosprawnych  w zakresie aktywizacji zawodowej oraz dla pracodawców   w zakresie   wspierania  

zatrudniania tej grupy osób.   

 

W  celu  realizacji  zadań określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011r., poz. 721 z późn. zm.) w  

zakresie:  

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

 zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy (Projekt 4) 

 przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej (Projekt 4) 

 zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy   w zakresie 

czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem  oraz czynności niemożliwych lub 

trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy 

( Projekt 5) 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał na mocy Uchwały Nr XXXV/791/13 Rady Miasta Katowice z 

dnia 27.03.2013 limit środków finansowych w wysokości 548.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej – 200.000,00 zł 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 300.000,00 zł 

 szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 20.000,00 zł 

 zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych dla osób 

poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu – 12.000,00 zł 

 zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w 

zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub 
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trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy – 

16.000,00 zł. 

 

Na podstawie uchwały Nr XLI/966/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30.10.2013r. zmniejszono o kwotę 

19.227,00 zł wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przeznaczonych  na aktywizację osób niepełnosprawnych.  

 

Łączna kwota środków będących w 2013r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach na 

realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej wyniosła 528.773,00 zł. 

 

Projekt 3. SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I 

POSZUKUJĄCYCH PRACY 

 W okresie sprawozdawczym źródłem finansowania organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych 

był Fundusz Pracy i PFRON.  

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 w trybie indywidualnym w oparciu o złożone wnioski 4 osoby 

niepełnosprawne, w tym 2 osoby bezrobotne oraz 2 osoby poszukujące pracy.  

Osoby uczestniczyły w następujących kierunkach szkoleń: 

 specjalista ds. kadr i płac – 1osoba  

 operator koparki – 1 osoba 

 kosztorysowanie w programie ZUZIA – 1 osoba 

 prezentacje multimedialne – 1 osoba. 

 

Wydatki w ramach środków z  Funduszu Pracy: 

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń wydatkowano kwotę w 

wysokości  5.132,66 zł, z tego:  

 na pokrycie kosztów usług szkoleniowych wykonanych przez instytucje szkoleniowe – 3.405,00 zł 

 na wypłatę stypendiów szkoleniowych z tytułu udziału osób bezrobotnych w szkoleniach zawodowych 

– 1.727,66 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 382,66 zł). 

 

Wydatki w ramach środków PFRON: 

W okresie sprawozdawczym ze środków PFRON na organizację szkoleń wydatkowano kwotę w wysokości  

8.665,25 zł, z tego:  

 na pokrycie kosztów usług szkoleniowych wykonanych przez instytucje szkoleniowe – 7.311,00 zł 

 na wypłatę stypendiów szkoleniowych z tytułu udziału osób poszukujących pracy w szkoleniach 

zawodowych – 1.354,25 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 299,95 zł). 

 

Projekt 4.  INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
W celu aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób niepełnosprawnych podstawowe usługi rynku pracy 

zostały wsparte w 2013r. następującymi  instrumentami rynku pracy: 

   
A/ PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA URUCHOMIENIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 W 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło 15 wniosków o przyznanie 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 575.486 zł.   

Złożone wnioski poddano analizie pod względem formalno – rachunkowym zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy  zostali zobowiązani do dokonania korekty 

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

dalszym etapie wnioski kompletne podlegały komisyjnej ocenie. Warunki umowy o przyznanie środków  

negocjowano indywidualnie z każdym wnioskodawcą.  

Na podstawie zawartych umów wypłacono jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 6 

osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 198.398,83 zł. 

Wnioskodawcy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej o następującym profilu: 

 naprawa i konserwacja sprzętu RTV i AGD, komputerów, telefonów 

 taksówki osobowe 

 produkcja, handel hurtowy i detaliczny, sprzedaż własnych wyrobów 

 gabinet socjoterapeutyczny 

 kiosk – sprzedaż gazet, papierosów, biletów, słodyczy 

 sprzedaż i montaż stolarki okiennej, budowlanej i usługi remontowo-budowlane, doradztwo 

techniczne. 

 

B/ ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 W 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło 18 wniosków pracodawców o zwrot 

kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na kwotę 850.521 zł. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami złożone wnioski poddano analizie pod względem formalno – rachunkowym. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy byli 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 8 stanowisk pracy na łączną  

kwotę 300.000,00 zł.  

Refundacji podlegały koszty wyposażenia następujących stanowisk pracy: 

 pracownik pomocniczy (1 stanowisko pracy) 

 elektryk (1 stanowisko pracy) 

 operator urządzeń sprzątających (2 stanowiska pracy) 

 specjalista ds. projektu i pomiaru okablowania strukturalnego (1 stanowisko pracy) 

 kierowca – zaopatrzeniowiec (2 stanowiska pracy) 

 pomoc kuchenna (1 stanowisko pracy). 

 

Projekt 5.  ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI 

NIEPEŁNOSPRAWNEMU W PRACY W ZAKRESIE CZYNNOŚCI UŁATWIAJĄCYCH 

KOMUNIKOWANIE SIĘ  Z OTOCZENIEM ORAZ CZYNNOŚCI NIEMOŻLIWYCH  LUB 

TRUDNYCH DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA PRZEZ PRACOWNIKA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO NA STANOWISKU PRACY.  

Celem realizacji w/wym. projektu było wspieranie pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy 

w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub 

trudnych do samodzielnego wykonania  poprzez  zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 

pracownikowi niepełnosprawnemu w miejscu pracy.   Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego 

wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi 

niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. 

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać 

liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. 

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z 

tym że zwrotowi nie podlegają koszty, poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy. 

W 2013 r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości  10.025,36 zł. z przeznaczeniem na  zwrot 

miesięcznych kosztów zatrudnienia  dwóch asystentów  w  dwóch różnych zakładach pracy, przy czym jeden 

asystent miał pod opieką w miejscu pracy  3 osoby niepełnosprawne w okresie od czerwca do listopada 2013r, 

natomiast drugi asystent –5 osób w okresie od sierpnia do listopada 2013r. 

Źródłem finansowania  realizacji Projektu 5 były środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
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