
UCHWAŁA NR IX/181/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 
506) w wykonaniu uchwały XLIII/812/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” 
zmienionej uchwałą LIII/1076/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 roku.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2018 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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Sprawozdanie za rok 2018 z wykonania 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

na lata 2017-2021  Katowice bez barier”, 

przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Katowice numer XLIII/812/17 

z dnia 1 czerwca 2017, 

zmienionego Uchwałą Rady Miasta Katowice 

numer LIII/1076/18 

z dnia 1 marca 2018. 
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w KATOWICACH 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

w KATOWICACH 

Załącznik do uchwały Nr IX/181/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 2



 

SPIS TREŚCI 

Wstęp……………………………………………………………………………………………………………...4 

Część I 

Projekt 1 Poradnictwo specjalistyczne, w tym interwencja kryzysowa….………………………………..…….5 

Projekt 2 Wczesna interwencja (dzieci w wieku 0-6 lat)……………………………………………………......9 

Projekt 3 Edukacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej………...……………………………………..……21 

Projekt 4 Transport uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych………………………………....26 

Projekt 5 Rehabilitacja społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych  

osób niepełnosprawnych……………………...…………………………………………………………………29 

Projekt 6 Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji w formie dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do różnych świadczeń…………………...….39 

Projekt 7 Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych……………………………………….42 

Projekt 8 Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych…...….….45 

Projekt 9 Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się w obiektach  

użyteczności publicznej……………………………..…………………………………………………….……..53 

Projekt 10  Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i artystycznym………………….…..59 

Projekt 11 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym……………………………………………….…...79 

Projekt 12 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie i turystyce…………………………………..…..83 

Projekt 13 Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finansowane  

ze środków zewnętrznych………………………………………………………………………………….…….87 

CZĘŚĆ II 

Projekt 1 Pośrednictwo pracy……………………………………………………………………………..….....94 

Projekt 2 Poradnictwo zawodowe…………………………………………………………………………..…..96 

Projekt 3 Szkolenia dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy..………...…..……….96 

Projekt 4 Instrumenty rynku pracy……………………………………………………………………..……….97 

Projekt 5 Zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy  

w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub  

trudnych do wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy…………………..………98 

Podsumowanie wydatków………………………………………………………………………….…………101 

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 3



 

Sprawozdanie za rok 2018 z wykonania 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” 

przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice numer XLIII/812/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku zmienionego 

Uchwałą Rady Miasta Katowice numer LIII/1076/18 z dnia 1 marca 2018 roku. 

 

 

 

 

 

Konieczność opracowania i realizacji „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 

2017- 2021 Katowice bez barier” wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z artykułem 35a ustęp 1 punkt 1, 

który brzmi:  

„Do zadań powiatu należy: 

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów 

społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.” 

Jest to program interdyscyplinarny, który w ramach realizacji rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych włącza do współpracy jednostki organizacyjne Miasta Katowice takie jak: Wydział Edukacji 

i Sportu, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Inwestycji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział 

Budownictwa, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Kultury, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział 

Transportu, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Zieleni Miejskiej, w szczególności Wydział 

Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a w zakresie rehabilitacji zawodowej  

i zatrudniania Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. 

Do realizacji programu włącza się również Policja, Straż Miejska oraz organizacje pozarządowe. 

Program koordynuje Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowa Społeczna 

Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Sprawozdanie przedstawia się w układzie dotyczącym 

poszczególnych projektów, zgodnie z numeracją przyjętą w programie. 
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Część I: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania 

praw osób niepełnosprawnych. 

 

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 2018 roku, realizatorzy: 

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

Realizatorzy: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

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. 

3 041 
Działalność 

bieżąca 

Dział do Spraw 

Osób Niepełnospra-

wnych 

Osoby 

niepełnosprawne 

ubiegające się 

o świadczenia 

z Państwowego 

Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

i zainteresowane 

korzystaniem  

z ulg i uprawnień 

Udzielanie porad z zakresu rodzajów 

i form wsparcia świadczonych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

możliwości ustalenia stopnia 

niepełnosprawności, rodzajów ulg 

i uprawnień przysługujących osobom 

niepełnosprawnym, rehabilitacji 

społecznej  

i zawodowej, programów 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  

na rzecz niepełnosprawnych, 

działalności instytucji  

2 386 
Działalność 

bieżąca 
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i organizacji pozarządowych  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Centrum 

Rehabilitacji 

Społecznej 

Osoby zaburzone 

psychicznie  

i ich rodziny 

Udzielanie porad w zakresie 

obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących 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. 

170 
Działalność 

bieżąca 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej 

Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

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. 

62 
Działalność 

bieżąca 

Wydział Polityki 

Społecznej 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Osoby niepełno- 

sprawne 

 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. 

Działalność 

bieżąca 

Działalność 

bieżąca 

Rozprowadzanie ulotek kierowanych 

do młodych rodziców na temat 

obserwacji niemowląt pod względem 

nieprawidłowości rozwojowych oraz 

ulotek dotyczących  transportu  

dla niepełnosprawnych mieszkańców 

Katowic. 

9 150 2 029,50 zł 

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 

Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Osoby 

niepełnosprawne 

i ich rodziny, 

odwiedzające 

wyszczególnione 

instytucje 

Rozpowszechnianie informacji na temat jednostek 

świadczących poradnictwo specjalistyczne  

i interwencję kryzysową, ulg i uprawnień osób 

niepełnosprawnych, przygotowanie ulotek  

na temat zasad ubiegania się 

 o świadczenia z zakresu rehabilitacji społecznej 

 i zawodowej, rozpowszechnianie ich  

w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz wśród organizacji pozarządowych, utrzymywanie 

stałej współpracy  

z Radiem Katowice i innymi mediami, 

rozpowszechnianie w trakcie imprez integracyjnych 

wyżej wymienionych ulotek. 

Działalność 

bieżąca 
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3) 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 w uczestnictwie 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 i Sportu 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 i Sportu 

Urzędu Miasta 

Katowice, Policją, 

Strażą Miejską                            

w Katowicach oraz 

organizacjami 

pozarządowymi 

 

Mieszkańcy 

miasta,  

a w szczególności 

uczniowie 

katowickich szkół 

 

W 2018 roku realizowano projekt MIEJSKA DŻUNGLA, 

którego celem było przybliżenie problemów osób 

niepełnosprawnych, złamanie 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.                                                        

W ramach projektu zrealizowano:                                                 

- happeningi prelekcje w szkołach:  

styczeń-maj 2018 roku,                                                                                                                                                  

- 8 i 15.12.2018 roku – akcja parkingowa mająca na celu 

przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych  

dla osób niepełnosprawnych. 

 

8 624,88 zł 

 

 

 

4) Kontynuacja aktualizacji informatora dla niepełnosprawnych na stronach Urzędu Miasta Katowice  

w zakładce „Osoby niepełnosprawne”- zawierającego informacje pomocne niepełnosprawnym mieszkańcom 

Katowic. 

 

Realizatorzy: 

- Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Pełnomocnik 

Prezydenta  

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, 

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice 

Osoby 

niepełnosprawne 

i ich rodziny, 

wszyscy 

zainteresowani 

problematyką osób 

niepełnosprawnych 

Materiały merytorycznie przygotowane  

w celu informacyjnym w zakresie dotyczącym między 

innymi pomocnych instytucji, uprawnień, pracy, prawa, 

transportu, świadczeń. Tematy informacyjne niezbędne 

dla osób niepełnosprawnych. 

 

Działalność 

bieżąca 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice 

 

6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

LP. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/POTRZEBY 

2019 

1. Liczba osób, które w danym okresie skorzystały  

z poradnictwa specjalistycznego dla osób 

niepełnosprawnych. 

14 809 15 000 

2. Liczba jednostek świadczących poradnictwo. 13 13 
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3. Liczba jednostek świadczących interwencję 

kryzysową. 
1 1 

4. Liczba osób, które gościły na stronie internetowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Katowicach. 

205 654 Bieżące działania 

 

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:  

Wydział Polityki Społecznej: 10 654,38 zł 

 

8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019:  

Wydział Polityki Społecznej: 40 832,00 zł 

 

9. Komentarz ( ocena, wnioski, rekomendacje):  
Poprzez rozpowszechnianie informacji w formie ulotek, plakatów oraz informacji na bieżąco zamieszczanych  

na stronie internetowej osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają zwiększony dostęp do usług świadczonych  

przez miasto Katowice. W 2018 roku zwiększono dostępność do informacji dzięki współpracy z mediami. 
Wyróżnienia dla Katowic: 

Dnia 26 lutego 2018 roku odbyła się Gala IX edycji konkursu „Samorząd równych szans 2017” organizowanego 

przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. W konkursie Samorząd Równych Szans 2017 Miasto Katowice 

otrzymało wyróżnienie na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Katowicki projekt "Sygnał Życia" został wyróżniony w III edycji konkursu "Złota Księga Dobrych Praktyk  

na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych". Konkurs został zorganizowany przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich wraz z Komisją do Spraw Osób Starszych, mający na celu promowanie wartościowych inicjatyw 

podejmowanych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 
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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. 

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa pomoc udzielana małemu dziecku oraz jego rodzinie, która  

ma na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności  

do czasu podjęcia nauki w szkole. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci, które wymagają stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach 

ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, oddziałach integracyjnych lub oddziałach specjalnych, a także 

w innych formach wychowania przedszkolnego. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie 

którego dziecko może być skierowane do kształcenia specjalnego, wydawane jest przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenie określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem 

rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. 

2. Cel:  

Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci do lat 6, 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. Objęcie kształceniem specjalnym dzieci, które 

posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, na czas 

edukacji przedszkolnej. 

3. Stan planowany do osiągnięcia: 

Umożliwienie rodzicom i opiekunom jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości 

zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci. Objęcie jak największej liczby dzieci 

niepełnosprawnych w wieku od 0 do 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, a także objęcie kształceniem specjalnych dzieci, które wymagają specjalnej organizacji 

nauki na etapie edukacji przedszkolnej. 

4. Zadania do realizacji w 2018 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 do 6 roku życia – niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, 

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

rehabilitacji i edukacji swoich dzieci. 

1) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci realizowane najbliżej ich miejsca zamieszkania, to jest w przedszkolach 

z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach specjalnych oraz w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych. 

Realizatorzy: 

– Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

– Przedszkola i szkoła z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto Katowice, przedszkola 

specjalne prowadzone przez miasto Katowice, 

– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto Katowice. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

 

 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno  - 

Pedagogiczna 

 

 

Niepełnosprawne 

dzieci z miasta 

Katowice 

Organizacja zajęć 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju. 

3 63 865,22 zł 
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Przedszkola 

z oddziałami 

integracyjnymi 

i specjalnymi 

Niepełnosprawne 

dzieci z miasta 

Katowice 

Organizacja zajęć 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju. 

85 138 071,45 zł 

 

2) Zwiększenie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce naukowe do zajęć specjalistycznych z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju, to jest w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach 

specjalnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Realizatorzy: 

 Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

 Przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto Katowice, 

przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Katowice, 

 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto Katowice. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Przedszkola 

z oddziałami 

integracyjnymi 

i specjalnymi Dzieci 

niepełnosprawne 

Wzbogacenie placówki 

o pomoce do zajęć 

wczesnego 

wspomagania 

Rozwoju. 

85 61 480,09 zł 

Specjalistyczna 

Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

3 4 854,19 zł 

 

 

3) Zapewnienie dzieciom przedszkolnym niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością psychofizyczną 

edukacji przedszkolnej najbliżej ich miejsca zamieszkania, w tym objęcie ich specjalistycznymi programami  

i terapiami. 

Realizatorzy: 

– Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

– Przedszkola specjalne prowadzone przez  miasto Katowice, 

– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto Katowice. 

 
WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny  

dla Dzieci 

Niesłyszących  

i Słabo Słyszących 

 

 

 

Dzieci 

niepełnosprawne 

 

 

 

 

Edukacja przedszkolna 

dzieci przedszkolnych 

niepełnosprawnych. 

 

 

10 

 

603 976,16 zł 

 

Miejskie 

Przedszkola, Szkoły 

Podstawowe, 

Zespoły                  

Szkolno-

Przedszkolne, 

Zespoły Szkół 

i Placówek 

 

 

Dzieci 

niepełnosprawne 

uczęszczające 

do przedszkoli 

z oddziałami 

integracyjnymi 

i specjalnych 

 

 

Edukacja przedszkolna 

dzieci przedszkolnych 

niepełnosprawnych. 

 

163 

 

3 126 037,81 zł 

 

4) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych (przedszkola) 

prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego, dodatkową formą wspierania przez 

miasto Katowice ( dotacje udziela na podstawie artykułów 80 i 90 ustawy o systemie oświaty),   
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 Dotacje na rzecz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach specjalnych, innych formach wychowania 

przedszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Realizatorzy: 
– Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

– Oświatowe Jednostki Niepubliczne (przedszkola, przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, 

przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych), 

 Przedszkola publiczne prowadzone przez organy inne niż Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓ-

ŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Oświatowe 

Jednostki 

Niepubliczne 

dotowane przez 

Miasto Katowice 

Niepubliczna Specjalistyczna 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna Centrum 

Diagnostyki i Terapii  

„In Corpore”, Niepubliczna 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

„Persevere”, Niepubliczna 

Wielospecjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

„Iskierka”, Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Katowicach 

(MARKO Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością),                                           

Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

Centrum Fizjoterapii „Statera”, 

Prywatna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

„Progress” Anna Mola, 

Niepubliczna Specjalna Szkoła 

Podstawowa „Arka Noego”,                                

Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Katowicach (Centrum 

Rozwoju Katowice Spółka  

z ograniczoną  

odpowiedzialnością),                        

Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

SPERARE 

 

 

 

 

 

Organizacja 

zajęć wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

- na podstawie 

opinii  

o potrzebie 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

dziecka. 

 1 228 osób miesięcznie  5 684 038,80 zł 

 

Niepubliczne Przedszkole 

Edukacyjno-Rehabilitacyjne 

„Odrodzenie”,            

Specjalistyczne Niepubliczne 

Przedszkole Edukacyjno-

Rehabilitacyjne,                         

Bajkowe Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi  

i Specjalnymi,                    

Prywatne Przedszkole 

Dwujęzyczne IQ Academy  

(do 31.08.2018 roku Prywatne 

Przedszkole Babcina Kraina),  

383 osób miesięcznie 1 743 517,32 zł 
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Przedszkole Artystyczne 

DOMINO, Niepubliczne 

Przedszkole Madzik Place 

Kindergarten, 

Niepubliczne Przedszkole                                

„Wesołe Słoneczka”,                                              

Niepubliczny Specjalny Punkt 

Przedszkolny „Błękitna 

Kraina”, 

Przedszkole Twórczy Maluch, 

Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi 

Bajkowa Kraina, 

Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny Kraina Marzeń,                                                          

Akademia Wesołego 

Przedszkolaka Przedszkole 

Niepubliczne  

z Oddziałami Integracyjnymi, 

SPORTUSIE Niepubliczne 

Przedszkole o profilu 

sportowym,                    

Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny „Akademia 

Przedszkolaka Małe Kroczki”,  

Niepubliczne Przedszkole 

„Dziecięcy Ogród Możliwości”,                                 

Niepubliczne Jednooddziałowe 

Przedszkole „Jaś i Małgosia”,                                       

Niepubliczne Przedszkole 

Sportowe „Akademia Małego 

Sportowca”, 

Niepubliczne Przedszkole 

z Oddziałami Integracyjnymi 

przy Szkole Podstawowej 

„Nasza Szkoła”,                                         

aAcademy Niepubliczne 

Przedszkole Integracyjne  

z Oddziałami Specjalnymi, 

Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi 

SŁONIK, 

Przedszkole Logopedyczno-

Artystyczne „Brzdąc”,                                               

Niepubliczne Artetapeutyczny 

Punkt Przedszkolny Akademia 

Przedszkolaka „Bajkowa 

Chatka”, 

Niepubliczne Przedszkole 

BABALOO, 

Punkt Przedszkolny „Przytulny 

Kącik”, 

Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi 

„Dzieci Bardziej Kreatywne”,    

Prywatne Przedszkole 

„Domowe Przedszkole” 
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 Dotacje na rzecz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla dzieci w przedszkolach, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego. 

Realizatorzy: 

– Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

– Oświatowe Jednostki Niepubliczne dotowane przez Miasto Katowice (przedszkola, przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi i specjalnymi, przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne 

formy wychowania przedszkolnego), 

 Przedszkola publiczne prowadzone przez organy inne niż Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

 

 

 

 

Oświatowe jednostki 

niepubliczne 

dotowane przez 

Miasto Katowice 

 

Przedszkole Artystyczne 

DOMINO, Niepubliczne 

Przedszkola „Wesołe 

Słoneczka” z Oddziałami 

Integracyjnymi  

w Katowicach,                                

Przedszkole Niepubliczne 

Węgielek, Przedszkole 

Niepubliczne Madzik                        

Place Kindergarten, 

Prywatne Przedszkole 

Dwujęzyczne IQ Academy  

(do 31.08.2018 roku, 

Prywatne Przedszkole 

Babcina Kraina),                                        

Bajkowe Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi  

i Specjalnymi, 

Prywatne Przedszkole  

imienia Papy Smerfa, 

Niepubliczne Przedszkole 

„Dziecięcy Ogród 

Możliwości,                                                                      

Niepubliczny Specjalny Punkt 

Przedszkolny „Błękitna 

Kraina”, 

Akademia Wesołego 

Przedszkolaka Przedszkole 

Niepubliczne z Oddziałami 

Integracyjnymi, 

Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny „Kraina 

Marzeń”, Niepubliczne 

Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi 

„Bajkowa Kraina”, 

Przedszkole Twórczy Maluch, 

Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny „Akademia 

Przedszkolaka Małe Kroczki”, 

Niepubliczne 

Jednooddziałowe Przedszkole 

"Jaś i Małgosia", 

Niepubliczne Przedszkole 

„Wesołe Siódemki”, 

Realizacja zadań 

wymagających 

stosowania 

specjalnej 

organizacji nauki   

i metod pracy    

dla dzieci  

w przedszkolach, 

oddziałach 

przedszkolnych      

w szkołach 

podstawowych       

i innych formach 

wychowania 

przedszkolnego- 

na podstawie 

orzeczenia            

o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego. 

 

222 osób miesięcznie 

 

 

7 765 905,11 zł 
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SPORTUSIE Niepubliczne 

Przedszkole o profilu 

sportowym, 

Niepubliczne Przedszkole 

Sportowe "Akademia Małego 

Sportowca", 

Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi 

przy Niepublicznej Szkole 

Podstawowej „Nasza Szkoła”, 

aAcademy Niepubliczne 

Przedszkole Integracyjne  

z Oddziałałami Specjalnymi, 

Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałem Integracyjnym 

SŁONIK, 

Przedszkole Logopedyczno-

Artystyczne „Brzdąc”, 

Punkt Przedszkolny Akademia 

Przedszkolaka „Bajkowa 

Chatka”, 

Punkt Przedszkolny 

„Przytulny Kącik”, 

Niepubliczne Przedszkole 

BABALOO, 

Przedszkole Niepubliczne 

SKRABLE, 

Niepubliczne Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi 

„ Dzieci Bardziej Kreatywne”, 

Szkoła Podstawowa dla 

Chłopców „Kuźnica” (oddział 

przedszkolny w szkole 

podstawowej), 

Społeczna Szkoła 

Podstawowa „Nasza Dobra 

Szkoła” (oddział przedszkolny 

w szkole podstawowej), 

Publiczne Przedszkole 

Zgromadzenia Sióstr świętej 

Jadwigi 

 

 

 Dotacje na rzecz dzieci objętych edukacją przedszkolną w przedszkolach specjalnych.  

Realizatorzy: 

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

- Oświatowe Jednostki Niepubliczne (przedszkola specjalne) dotowane przez Urząd Miasta. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

 

Oświatowe jednostki 

niepubliczne 

dotowane przez miasto 

Katowice 

 

 

 

Niepubliczne 

Przedszkole 

Edukacyjno-

Rehabilitacyjne 

„Odrodzenie”, 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki                  

i metod pracy dla dzieci  

w przedszkolach specjalnych                             

- na podstawie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

39 osób 

miesięcznie 

 

1 310 936,12 zł 
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Specjalistyczne 

Niepubliczne 

Przedszkole 

Edukacyjno-

Rehabilitacyjne 

 

 

 

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 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Oświatowy dla Dzieci 

Niepełnosprawnych 

Centrum Rozwoju 

Dziecka Katowickiej 

Fundacji Pomocy 

Dzieciom Kalekim 

(Niepełnosprawnym) 

Katowice,  

ul. Ułańska 5a 

Dzieci powyżej 6 roku życia, 

młodzież i osoby 

niepełnosprawne 

Zakup usług  

w postaci: 

dziennego pobytu 

dzieci powyżej  

6 roku życia, 

młodzieży  

i osób 

niepełnosprawnych, 

gimnastyki 

korekcyjnej 

indywidualnej  

i grupowej na rzecz 

dzieci  

i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

opracowania  

i realizacji 

indywidualnych 

programów 

rehabilitacyjnych 

dla dzieci  

i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

świadczenia 

poradnictwa 

psychologicznego 

i prowadzenia grup 

wsparcia dla rodzin 

dzieci i młodzieży 

korzystających 

z usług. 

349 1 056 161,88 zł 

 

 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno – 

Wychowawczy  

imienia dr Marii 

Fajfrowskiej Polskiego 

Stowarzyszenia  

Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną– Koło 

w Katowicach-

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna 

Zakup usług  

w postaci: 

gimnastyki 

korekcyjnej 

grupowej na rzecz 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

hipoterapii 

indywidualnej, 

logorytmiki 

indywidualnej  

i grupowej, 

stymulacji rozwoju 

psychoruchowego 

210 447 934,09 zł 
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Giszowcu,  

ul. Gościnna 8 

przy użyciu sprzętu 

Master w formie 

indywidualnej, 

opracowania  

i realizacji 

indywidualnych 

programów 

rehabilitacyjnych 

dla dzieci  

i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

świadczenia 

poradnictwa 

psychologicznego 

i prowadzenia grup 

wsparcia dla rodzin 

dzieci i młodzieży 

korzystających 

z usług. 

Śląskie 

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział 

„ODRODZENIE” 

Katowice, 

ul. Radockiego 280 

Dzieci powyżej 6 roku życia, 

młodzież i osoby 

niepełnosprawne 

Zakup usług  

w postaci: dziennego 

pobytu dzieci 

powyżej  

6 roku życia, 

młodzieży  

i osób 

niepełnosprawnych, 

gimnastyki 

korekcyjnej 

indywidualnej  

i grupowej na rzecz 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

opracowania  

i realizacji 

indywidualnych 

programów 

rehabilitacyjnych 

dla dzieci  

i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

świadczenia 

poradnictwa 

psychologicznego 

i prowadzenia grup 

wsparcia dla rodzin 

dzieci i młodzieży 

korzystających 

z usług. 

377 444 265,17 zł 

 

6) Kompleksowa rehabilitacja i rewalidacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Katowice 

realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  

w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Realizatorzy: 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice - zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, 

- organizacje pozarządowe. 
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WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Regionalna Fundacja 

Pomocy 

Niewidomym 

Niepełnosprawne 

dzieci  

z Katowic 

Kompleksowa 

rewalidacja dzieci 

niewidomych                            

i niedowidzących  

ze sprzężoną 

niepełnosprawnością                       

w wieku do lat 8   

z terenu Miasta 

Katowice. 

11 18 500,00 zł 

Śląskie 

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski  

i Osobom 

 z Upośledzeniem 

Umysłowym oddział 

ODRODZENIE 

Niepełnosprawne 

dzieci  

z Katowic 

Organizacja zajęć 

integracyjno-

wspomagających  

dla dzieci      

i młodzieży  

z różnymi 

niepełnosprawnościami. 

80 40 000,00 zł 

 

USŁUGI Z ZAKRESU WCZESNEJ INTERWENCJI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO 

FUNDUSZU ZDROWIA LUB Z INNYCH ŻRÓDEŁ 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Ośrodek 

Rehabilitacyno- 

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. 

55 osoby miesięcznie 2 891 442,45  zł 

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 

176 osoby rocznie 339 754,14 zł 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno - 

Oświatowy dla 

dzieci niepełnospra-

293 osób rocznie 971 181,98 zł 
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wnych przy 

Katowickiej 

Fundacji Pomocy 

Dzieciom Kalekim 

(Niepełnospra-

wnym) 

 

 

 

 

7) Prowadzenie doradztwa metodycznego oraz szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych,  

pracujących  z uczniami niepełnosprawnymi. 

Realizatorzy: 

 Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

 Doradca metodyczny do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i świetlic szkolnych zatrudniony  

w jednostce oświatowej prowadzone przez miasto Katowice. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

 

Szkoła Podstawowa 

Numer 58  

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

Imienia Marii 

Dąbrowskiej 

 

 

Nauczyciele i specjaliści 

udzielający pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej                 

i nauczyciele świetlicy 

szkolnych 

 

 

 

 

 

Środki 

przeznaczone  

na dokształcanie 

i doskonalenie 

nauczycieli 

(Doradca 

metodyczny  

do spraw pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

i świetlic 

szkolnych) 

 

341 

 

59 823,07 zł 

 

 

8) Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, dotyczących dostępnej oferty w zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie. 

Realizatorzy:  

 Jednostki oświatowe prowadzone przez miasto Katowice, realizujące wczesne wspomaganie rozwoju,  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,  

 Jednostki oświatowe niepubliczne dotowane przez miasto Katowice na podstawie artykułów 80 i 90  ustawy   

o  systemie  oświaty,  realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

jednostki 

oświatowe 

Rodziny posiadające dzieci 

niepełnosprawne 

Prowadzenie działań informacyjno - 

promocyjnych, dotyczących dostępnej oferty 

w zakresie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie. 

Działalność bieżąca 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach oraz Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami  rehabilitacyjnymi 

dla dzieci i młodzieży. 
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6. Ocena efektywności: 

L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 
2018 

PROGNOZA/ 

POTRZEBY 2019 

1. 

Liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie 

rozwoju w stosunku do liczby dzieci, które otrzymały 

stosowne opinie w tym zakresie. 

1539 -  dzieci realizujących 

wczesne wspomaganie 

rozwoju 

197 - dzieci, które 

otrzymały stosowne opinie 

w tym zakresie 

Na poziomie  

z 2018 roku 

2. 

Stopień wykorzystywania funduszy na zakup środków 

dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci -%. 

90,32% - przedszkola; 
97,08% - SPPP 

Na poziomie  

z 2018 roku 

3. 
Liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu 

wczesnej interwencji. 
3 

Na poziomie  

z 2018 roku 

4. 
Liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów 

wczesnej interwencji. 
18 

Na poziomie  

z 2018 roku 

5. 
Liczba dzieci w wieku 0 do 6 lat objętych rehabilitacją 

w ośrodkach. 
145 

Na poziomie  

z 2018 roku 

6. 

Liczba dzieci realizujących kształcenie specjalne  

w przedszkolach publicznych, na podstawie orzeczeń  

o kształceniu specjalnym. 

262 288 

 

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 1 948 361,14 zł (dz.853,r.85395 WP) 

Wydział Edukacji i Sportu: 24 764 883,91 zł 

Wydział Polityki Społecznej: 58 500,00 zł 

8. Prognoza finansowa 2019 (potrzeby): 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach- 2 035 281,00 zł (dz.853,r.85395 WP) 

Wydział Edukacji i Sportu- 25 146 110,00 zł 

Wydział Polityki Społecznej- 117 000,00 zł 

 

9. Komentarz ( ocena, wnioski, rekomendacje):  

W ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez 

integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” realizowane były w 2018 roku umowy z organizacjami 

pozarządowymi, na realizację zadań publicznych mających na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności 

wśród dzieci do lat 6, poprzez stworzenie możliwości uzyskania jak najwcześniejszej diagnozy oraz objęcie 

dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz usługami z zakresu wczesnej interwencji. 

Usługi świadczone przez wyżej wymienione ośrodki rehabilitacyjne wykonywane są należycie. Przewiduje się 

dalszą realizację działań. 
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PROJEKT 3 

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 

1. Założenie:  

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki w przedszkolach i szkołach wspólnie ze swymi 

rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej. Zgodnie  

z zapisami prawa oświatowego, każdemu dziecku  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w tym niepełnosprawnemu, tworzy się warunki niezbędne do rozwoju, dostosowując treści, metody i organizację 

nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci oraz zapewnia się możliwość korzystania z pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

2. Cel:  

Stworzenie dzieciom i młodzieży 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 psychofizyczną dostępu do edukacji. Zwiększenie liczby nauczycieli 

posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 

4. Zadania do realizacji w 2018 roku, realizatorzy: 

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 wspólnie ze swymi pełnosprawnymi 

rówieśnikami, jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, życie dzieci 

niepełnosprawnych w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych. 

Zadania: 

1) Zapewnianie realizacji zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych, oraz szkołach specjalnych najbliższych miejscu zamieszkania dzieci. 

Realizator: 

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

- szkoły ogólnodostępne (masowe), 

- szkoły z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi prowadzone przez miasto Katowice,  

- szkoły specjalne prowadzone przez miasto Katowice. 

 
WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

 

Szkoły podstawowe 

specjalne  

 

Dzieci/ młodzież 

niepełnosprawna 

Zapewnienie zajęć 

w szkołach 

specjalnych. 

457 21 301 642,39 zł 

 

Gimnazja specjalne  

 

Dzieci/ młodzież 

niepełnosprawna 

Zapewnienie zajęć 

w szkołach 

specjalnych. 

125 6 271 889,33 zł 

 

Licea 

ogólnokształcące 

specjalne  

 

 

Młodzież 

niepełnosprawna 

 

Zapewnienie zajęć 

w szkołach 

specjalnych. 

42 648 952,36 zł 

 

Szkoły zawodowe 

specjalne  

 

Młodzież 

niepełnosprawna 

Zapewnienie zajęć 

w szkołach 

specjalnych. 

105 4 259 371,33 zł 

Szkoły podstawowe  

 

Dzieci 

i młodzież 

wymagające 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki 

 

Realizacja zadań 

wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki 

i metod pracy. 

703 11 630 367,18 zł 

Gimnazja, klasy 

dotychczasowego 

Dzieci 

i młodzież 

Realizacja zadań 

wymagających 

166 gmina, 

146 powiat 
4 159 335,34 zł 
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gimnazjum 

prowadzone  

w szkołach innego 

typu, licea 

ogólnokształcące, 

technika, szkoły 

policealne, 

branżowe szkoły I  

i II stopnia, klasy 

dotychczasowej 

zasadniczej szkoły 

zawodowej 

prowadzone  

w branżowych 

szkołach 

I stopnia oraz 

szkołach 

artystycznych  

 

wymagające 

stosowania specjalnej 

nauki 

i metod pracy 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki 

i metod pracy. 

 

2) Dofinansowywanie likwidacji barier funkcjonalnych/architektonicznych w placówkach przedszkolnych 

 i szkolnych. 

Realizator: 

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,  

- szkoły ogólnodostępne (masowe), 

- szkoły z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi prowadzone przez miasto Katowice,  

- placówki przedszkolne i szkolno- przedszkolne prowadzone przez miasto Katowice. 

 
 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

 

ADRESACI ZADAŃ 

 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE 

 
Miejskie 

Przedszkole  

Numer 13 

 

Dzieci uczęszczające  

do placówki 

 

 
Likwidacja barier architektonicznych - 

lokale wyborcze. 

 

 

16 063,65 zł 

 
Szkoła Podstawowa 

Numer 28 

 

28 941,95 zł 

 
Szkoła Podstawowa 

Numer 42 

 

12 350,00 zł 

 
Szkoła podstawowa 

Numer 53 

 

58 982,00 zł 

 
Zespół Szkół 

i Placówek Numer 2 

 

1 500,00 zł 
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3) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych dodatkową formą wspierania przez miasto Katowice 

(dotacje udzielane na podstawie artykułu 90 ustawy o systemie oświaty), to jest: 

 Dotacje na rzecz uczniów szkół specjalnych. 

Realizator: 

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

- Oświatowe jednostki niepubliczne.  

 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

 

Oświatowe 

Jednostki 

Niepubliczne 

 

Niepubliczna Specjalna Szkoła 

Podstawowa „ARKA 

NOEGO”, 

aAcademy Niepubliczna 

Specjalna Szkoła Podstawowa 

 

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji                

nauki i metod pracy dla dzieci 

w szkołach podstawowych 

specjalnych - na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

1 891 179,06 zł 

 

 Dotacje na rzecz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych. 

Realizator: 

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

- Oświatowe jednostki niepubliczne.  

 
WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświatowe 

Jednostki 

Niepubliczne 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia 

Błogosławionego Księdza Emila Szramka 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące                         

imienia Wojciecha Korfantego Stowarzyszenia 

Rodziców i Nauczycieli, 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące                         

imienia Melchiora Wańkowicza, 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 

Sportowego w Katowicach, 

Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach, 

Technikum TEB Edukacja, 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła  

I Stopnia w Katowicach, 

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Katowicach, 

Społeczna Szkoła Podstawowa „OMEGA”  

imienia Górnośląskich Noblistów, 

Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”, 

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa 

imienia świętej Rodziny, 

Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza Dobra 

Szkoła", 

Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji 

„Elementarz”,                                                           

Szkoła Podstawowa dla Chłopców „Kuźnica”, 

Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 

Rodziców i Nauczycieli, 

Szkoła Podstawowa Zakony Pijarów Matki Bożej 

Królowej Szkół Pobożnych, 

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt „Płomień”, 

Realizacja zadań 

wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach 

podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, 

liceach profilowanych  

i szkołach zawodowych                      

- na podstawie 

orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

 

 

 

6 218 944,70 zł 
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa                        

„Wesołe Słoneczka” z Oddziałami 

Integracyjnymi, 

aAcademy Niepubliczna Integracyjna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa                              

z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”, 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „English 

Montessori School”,  Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa „Akademia Montessori”, 

Prywatna Szkoła Podstawowa AMICUS, 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „OMEGA" 

imienia Górnośląskich Noblistów w Katowicach, 

Niepubliczne Katolickie Gimnazjum                                  

imienia świętej Rodziny w Katowicach. 
 

 

 Dotacje na rzecz wychowanków ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych. 

Realizator: 

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 

- Oświatowe jednostki niepubliczne, 

- Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze.  

 
WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Oświatowe 

Jednostki 

Niepubliczne 

 

 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno- 

Edukacyjno-

Wychowawczy          

przy Polskim 

Stowarzyszeniem               

na Rzecz Osób  

z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną- koło                                    

w Katowicach - 

Giszowcu 

Kompleksowa diagnostyka medyczna, 

konsultacje, obserwacja trudnych 

przypadków, wczesna terapia 

wieloprofilowa, diagnostyka  i pomoc 

psychologiczna, terapia pedagogiczna, 

logopedyczna, rehabilitacja lecznicza. 

 

2  891 442,45 zł 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. 

 

6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

 
L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/POTRZEBY 2019 

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się 

w systemie ogólnodostępnym lub 

integracyjnym. 

530 570 

2. Liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się 

w systemie specjalnym. 
489 450 

3. Liczba szkół pozbawionych barier 

architektonicznych. 
32 35 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu: 

Wydział Edukacji i Sportu:  59 390 961,74 zł 
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8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019: 

Wydział Edukacji i Sportu- 66 103 745,00 zł 

 

9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje): 

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 wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak 

również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, życie dzieci niepełnosprawnych  

w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych. 
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PROJEKT 4 

TRANSPORT UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

1. Założenie:  

Ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie  

i wychowanie odbywa się na podstawie artykułu 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością 

ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także do najbliższej szkoły 

podstawowej ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Obowiązkiem gminy jest także 

zapewnienie bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży 

realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 

Obowiązek ten realizowany jest wobec dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, która realizuje 

obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,  

a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

W przypadku, gdy dowożenie i opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym sprawują rodzice, gmina ma obowiązek 

zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa wyżej, oraz jego opiekuna do w/w szkoły lub ośrodka. 

2. Cel:  

Ułatwienie i zaspokojenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego, zgodnie z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego, w placówce oświatowej, która zagwarantuje odpowiednie warunki 

kształcenia, dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zniesienie 

bariery dostępu do kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

3. Stan planowany do osiągnięcia:  

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, o których mowa w artykule 17 ustęp 3a ustawy o systemie oświaty, 

bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów, poniesionych przez rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, w związku z ich dowozem do przedszkola, szkoły lub ośrodka, w celu zapewnienia realizacji 

kształcenia specjalnego, określonego w orzeczeniu, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Zadania do realizacji w 2018 roku, realizatorzy: 

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych, realizowana w następujących formach: poprzez dowóz  

i opiekę specjalistycznych firm transportowych, wyłonionych w drodze przetargu lub dowóz transportem 

rodziców, po uprzednim zawarciu umowy z Prezydentem Miasta. 

1) Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, do placówek 

oświatowych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

Realizatorzy:  

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,  

- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, 

- Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Centrum Usług 

Wspólnych 

Niepełnosprawne 

dzieci 

z publicznych 

i niepublicznych 

jednostek 

oświatowych 

Zapewnienie uczniom 

niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu  

i opieki 

w czasie przewozu. 

724 4 699 959,79 zł 

 

2) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły  

lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem a rodzicami, jeżeli dowożenie  

i opiekę zapewniają rodzice. 

Realizatorzy:  

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,  
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- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, 

- Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Centrum Usług 

Wspólnych 

Niepełnosprawne 

dzieci 

z publicznych 

i niepublicznych 

jednostek 

oświatowych 

Zwrot kosztów 

przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego 

oraz jego opiekuna 

do szkoły lub ośrodka. 

102 99 886,93 zł 

(* Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 - wykonanie w systemie PABS na kwotę 4 877 634,33zł obejmuje koszty 

zadania 1 i 2 dla dzieci niepełnosprawnych jak również pełnosprawnych.) 

Rodzice, zapewniający opiekę podczas przejazdu własnym środkiem transportu mają prawo 

do zwrotu kosztów zgodnie z zawartą umową z Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Zwrot kosztów 

przejazdu ucznia dowożonego do placówki przez rodziców realizowany jest na wniosek rodzica złożony  

w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Naczelnik 

Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice przekazuje wniosek do realizacji do Centrum Usług 

Wspólnych w Katowicach. Umowę z rodzicem, na okres realizacji obowiązkowych zajęć szkolnych, zawiera 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu 

uczniów stanowi stawka za kilometr przebiegu określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania  

do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy  

(Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn.zm.). 

Zwrot kosztów następuje w oparciu o rachunek złożony przez rodzica/opiekuna, potwierdzony 

przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym realizowano dowóz. Rachunek przekazywany jest do Centrum Usług Wspólnych 

w Katowicach. Wypłata środków realizowana jest przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach w terminie 

30 dni od dnia złożenia rachunku w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. 

 

3) Prowadzenie działań informacyjnych, skierowanych głównie do rodziców dzieci niepełnosprawnych, 

dotyczących możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. 

Realizatorzy:  

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,  

- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, 

- Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE 

Wydział Edukacji  

i Sportu 

Rodzice  

i opiekunowie dzieci 

niepełnosprawnych. 

Prowadzenie działań informacyjnych, 

skierowanych głównie do rodziców 

dzieci niepełnosprawnych, dotyczących 

możliwości skorzystania  

z bezpłatnego transportu lub zwrotu 

kosztów przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego, zgodnie  

z zasadami określonymi w ustawie  

o systemie oświaty. 

Bieżąca działalność 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach we współpracy  

z Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 
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6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

 

L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 
PROGNOZA/POTRZEBY 

2019 

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych, którym gmina 

zapewniła bezpłatny dowóz do placówki 

oświatowej. 

724 Na podobnym poziomie 

2. Liczba umów dotyczących zwrotu kosztów 

przejazdu ucznia, zawartych pomiędzy 

Prezydentem Miasta a rodzicami, jeżeli 

dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

102 Na podobnym poziomie 

3. Liczba placówek oświatowych, do których gmina 

zapewnia bezpłatny dowóz uczniów 

niepełnosprawnych lub zapewnia zwrot kosztów 

przejazdu ucznia. 

40 Na podobnym poziomie 

 

 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu: 

Wydział Edukacji i Sportu: 4 799 846,72  zł 

 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019: 

Wydział Edukacji i Sportu: zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu - rozdz. 80113: 5 140 000,00 zł - plan 

obejmuje koszty zadania 1 i 2 dla dzieci niepełnosprawnych jak również pełnosprawnych (nie jest możliwe 

dokładne wydzielenie w planie kwoty na dzieci niepełnosprawne). 

 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):  

Obowiązek gminy w zakresie organizacji dowozu/zwrotu kosztów przejazdu zasadniczo wiąże  

się z podstawowym obowiązkiem dotyczącym zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia oraz realizacją 

zadań wynikających z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - realizacja obowiązkowej podstawy 

programowej i zajęć rewalidacyjnych oraz objęcie ucznia indywidualnym programem edukacyjno-

terapeutycznym. Element dostosowania placówki, organ ocenia w kontekście zapisów orzeczenia wydanego 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, którego treść uwzględnia zindywidualizowane potrzeby  

oraz możliwości wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności.  

O wartości takich działań świadczą między innymi ilość osób korzystających z bezpłatnego transportu, 

jak również ilość zawieranych umów z rodzicami, którzy sami doważą swoje dziecko. 
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PROJEKT 5 

REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZENIA 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 2018 roku, realizatorzy: 

1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  

w artykule 3 ustęp 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, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z podmiotami prowadzącymi poszczególne 

placówki. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE ZE 

ŚRODKÓW 

BUDŹETU MIASTA 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej PROMYK 

Fundacji Pomocy 

Dzieciom                     

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej,  

ul. Szopienicka 58a 

Osoby 

niepełnosprawne 

 

Działania stwarzające 

osobom 

niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia 

pracy możliwość 

rehabilitacji społecznej  

i zawodowej  

w zakresie pozyskania  

lub przywracania 

umiejętności niezbędnych 

do podjęcia zatrudnienia. 

 

40 osób 

 

73 759,60 zł 

 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

Stowarzyszenia  

na Rzecz 

Niepełnosprawnych 

SPES,  

ul. Panewnicka 463 

35 osób 

 

64 539,65 zł 

 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej Polskiego 

Stowarzyszenia  

na Rzecz Osób  

z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną,    

ul. Wojciecha 23 

30 osób 

 

55 319,70 zł 

 

Śląskie 

Stowarzyszenie Ad 

Vitam Dignam 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej,              

 ul. Oswobodzenia 92 

35 osób 

 

64 539,65 zł 
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Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

Stowarzyszenia 

Wspierania Działań 

Twórczych Osób 

Niepełnosprawnych 

UNIKAT               

 w Katowicach,          

ul. Kotlarza 10 B 

35 osób 

 

64 539,65 zł 

 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  Śląskiego 

Stowarzyszenia 

Edukacji                  

i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

„Akcent”                 

 w Katowicach  

ul. Rataja 14 

 

30 osób 

 

55 319,70 zł 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej Śląskiego 

Centrum Edukacji  

i Rehabilitacji Arteria, 

ul. Francuska 29 

 20 osób 30 955,20 zł 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy przy  

ul. Gliwickiej 74 

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 

 

 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

(z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 

upośledzonych 

umysłowo), mające  

na celu podtrzymywanie  

i rozwijanie umiejętności 

niezbędnych  

do samodzielnego 

funkcjonowania,  

w tym również działania 

przygotowujące  

do uczestnictwa  

w warsztatach terapii 

zajęciowej  

lub podjęcia zatrudnienia. 

25 osób 

 

461 025,00 zł 

 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy przy  

ul. Tysiąclecia 41 

Dla osób                 

z zaburzeniami 

psychicznymi, 

będących 

mieszkańcami 

Katowic 

34 osób 625 633,10 zł 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy przy  

ul. Oswobodzenia 92 

Dla osób               

 z zaburzeniami 

psychicznymi, 

będących 

mieszkańcami 

Katowic, bądź  

ze względu  

na ponadlokalny 

zasięg placówki 

34 osób 

 

615 983,80 zł 
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mieszkańcami 

innych miast,                

na terenie których 

nie ma tego typu 

placówki 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy przy ul. 

Brata Alberta 4 

Dla osób 

upośledzonych 

umysłowo, 

będących 

mieszkańcami 

Katowic 

20 osób 

 

370 994,00 zł 

 

 

 

2) Kontynuowanie wsparcia, w formie dotacji lub zakupu usług, przez miasto Katowice z zakresu rehabilitacji 

społecznej, zawodowej i leczniczej świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje 

pozarządowe (stowarzyszenia 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 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Oświatowy dla Dzieci 

Niepełnosprawnych 

Centrum Rozwoju 

Dziecka Katowickiej 

Fundacji Pomocy 

Dzieciom Kalekim 

(Niepełnosprawnym) 

Katowice,  

ul. Ułańska 5a 

Dzieci powyżej  

6 roku życia, 

młodzież  

i osoby 

niepełnosprawne 

Zakup usług w postaci: dziennego 

pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych, 

gimnastyki korekcyjnej 

indywidualnej i grupowej na rzecz 

dzieci 

 i młodzieży niepełnosprawnej, 

opracowania i realizacji 

indywidualnych programów reha-

bilitacyjnych dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej, 

świadczenia poradnictwa 

psychologicznego i prowadzenia grup 

wsparcia dla rodzin dzieci  

i młodzieży korzystających z usług. 

349 1 056 161,88 zł 

Ośrodek Rehabilitacyjno 

– Edukacyjno – 

Wychowawczy  

imienia dr Marii 

Trzcińskiej- Fajfrowskiej 

Polskiego 

Stowarzyszenia  

na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną – Koło 

w Katowicach-

Giszowcu, 

 ul. Gościnna 8 

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna 

Zakup usług w postaci: gimnastyki 

korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej, 

hipoterapii indywidualnej, 

logorytmiki indywidualnej 

i grupowej, stymulacji rozwoju 

psychoruchowego przy użyciu 

sprzętu Master w formie 

indywidualnej, opracowania 

i realizacji indywidualnych 

programów rehabilitacyjnych dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

świadczenia poradnictwa 

psychologicznego i prowadzenia grup 

wsparcia dla rodzin dzieci  

i młodzieży korzystających z usług. 

210 447 934,09 zł 
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Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski  

i Osobom  

z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział 

„ODRODZENIE” 

Katowice  

ul. Radockiego 280 

Dzieci powyżej  

6 roku życia, 

młodzież i osoby 

niepełnosprawne 

Zakup usług w postaci dziennego 

pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych, 

gimnastyki korekcyjnej 

indywidualnej i grupowej na rzecz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

świadczenie poradnictwa 

psychologicznego dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej, 

świadczenie poradnictwa 

psychologicznego dla dzieci  

i młodzieży korzystających z usług 

lub ich rodzin i prowadzenia grup 

wsparcia dla rodzin dzieci i 

młodzieży korzystających z usług. 

377 444 265,17 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski  

i Osobom  

z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział 

ODRODZENIE 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Wyjazdowe warsztaty integracyjno-

edukacyjne dla dzieci 

niepełnosprawnych. 

25 7 960,00 zł 

Fundacja Pomocy 

Nowy Świat 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Koń i pies moim terapeutą. 10 12 000,00 zł 

Stowarzyszenie FAON 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Asystent osoby 

niepełnosprawnej. 
25 24 440,00 zł 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Śląski – Koło 

w Katowicach 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Niewidomi turyści. 49 11 500,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: ALZHEIMER. 180 20 000,00 zł 

Stowarzyszenie Klub 

Śląskich Amazonek 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Wieloprofilowa pomoc 

kobietom w różnych okresach 

leczenia nowotworu piersi. 

1 400 22 300,00 zł 

Archidiecezjalny Dom 

Hospicyjny 

błogosławionego  

Jana Pawła II 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Wieloprofilowa pomoc 

osobom przewlekle i nieuleczalnie 

chorym  

w różnych fazach choroby 

nowotworowej. 

210 28 000,00 zł 

Regionalne 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób 

Autystycznych i Ich 

Rodzin 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Pomoc osobom z autyzmem. 6 16 000,00 zł 

Specjalistyczny 

Ośrodek Diagnozy 

i Rehabilitacji Dzieci 

i Młodzieży z Wadą 

Słuchu PZG 

w Katowicach 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Terapia psychologiczna 

dzieci i młodzieży z wadą słuchu 

oraz pomoc. 

20 10 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Chorych  

na Stwardnienie 

Rozsiane Ich 

Opiekunów i Przyjaciół 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Aktywność kluczem  

do zdrowia. 
18 22 000,00 zł 
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Stowarzyszenie  

na Rzecz 

Niepełnosprawnych 

SPES 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Poradnictwo specjalistyczne 

realizowane przez Ośrodek Pomocy 

Kryzysowej SPES. 

450 60 000,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział 

ODRODZENIE 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Stop deficytom. 110 52 300,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie  

Na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 

Umysłowym 

w Warszawie Koło 

w Katowicach - 

Giszowcu 

 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Organizacja dziennego 

ośrodka  

dla osób niepełnosprawnych 

w dzielnicy Dąbrówka Mała, które 

ukończyły  

25 rok życia lub ukończyły edukację 

w szkołach specjalnych  

lub integracyjnych  

i nie kwalifikują się  

do innej formy opieki. 

10 250 800,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym 

„SZANSA” 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Aktywizacja, rehabilitacja 

i terapia, integracja oraz rozwój 

zainteresowań i uspołecznienie osób 

z upośledzeniem umysłowym. 

8 12 000,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym 

„SZANSA” 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Rehabilitacja i terapia 

psychomotoryczna, 

logopedyczna, kondycyjno - ruchowa 

osób niepełnosprawnych oraz terapia 

rodziców. 

12 6 500,00 zł 

Śląskie Centrum 

Edukacji i Rehabilitacji 

„ARTERIA” 

 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Arteriowicze - program 

wsparcia osób z niepełnosprawością 

w ramach integracji i aktywizacji 

społecznej. 

20 19 800,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział 

ODRODZENIE 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Asystent rodziny 

z dzieckiem niepełnosprawnym. 
6 9 000,00 zł 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Śląski- Koło  

w Katowicach 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Likwidacja barier w rozumieniu 

słowa dla osób niewidomych  

ze sprzężoną niepełnosprawnością 

słuchu. 

100 8 600,00 zł 

Fundacja ARKA 

NOWEGO 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Konferencja logopedyczna. 100 1 500,00 zł 

Fundacja ARKA 

NOEGO 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Wiosna w arce Noego- Integracyjny 

piknik rodzinny. 
350  3 000,00 zł 
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Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Siódemka" 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Aktywni razem. 10 211 475,00 zł 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Siódemka" 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Otwarte Drzwi. 10 95 067,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

 na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło 

Katowice-Giszowiec 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Prowadzenie zajęć 

popołudniowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

10 34 000,00 zł 

Fundacja Pomocy 

Dzieciom  

i Młodzieży  

imienia 

Świętego Stanisława 

Kostki 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Prowadzenie zajęć 

popołudniowych dla osób 

niepełnosprawnych - Klub 

"Przystanek ONI”. 

15 40 000,00 zł 

Śląskie Centrum 

Edukacji i Rehabilitacji 

„ARTERIA” 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Przeciąg w mieście - 

warsztaty wspierające działania  

na rzecz osób niepełnosprawnych 

poprzez integrację  z otoczeniem 

i aktywizację społeczną. 

8 33 000,00 zł 

Śląski Oddział Fundacji 

Polskich Kawalerów 

Maltańskich  

w Warszawie Pomoc 

Maltańska oddział  

w Katowicach 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Zimowisko Maltańskie- 

wyjazd integracyjny dla dzieci  

z orzeczeniem o niepełnosprawności 

intelektualnej. 

8 7 900,00 zł 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Śląski- Koło 

w Katowicach 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Święto Miałej Laski, Wigilijne 

spotkanie opłatkowe. 
70  3 500,00 zł 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Siódemka 

 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Dzień godności osób 

Niepełnosprawnych: Wszyscy 

Razem. 

500 5 950,00 zł 

Regionalne 

Stowarzyszenie  

na rzecz Osób 

Autystycznych  

i Ich Rodzin 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Pomoc młodzieży i dorosłym osobom 

z autyzmem i ich rodzinom- 

kontynuacja. 

8 7 132,00 zł 

Regionalne 

Stowarzyszenie  

na rzecz Osób 

Autystycznych  

i Ich Rodzin 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Organizacja Mikołaja  

w Stowarzyszeniu. 
60 2 250,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym SZANSA 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Aktywizacja psycho-

ruchowa osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin trening relaksacyjny 

na turnusie rehabilitacyjnym  

w Dźwirzynie od 8 czerwca do 22 

czerwca 2018 roku. 

44 6 000,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Piknik integracyjny. 200 4 000,00 zł 
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Umysłowym Oddział 

ODRODZENIE 

Fundacja na rzecz 

dzieci z przepukliną 

oponowo-rdzeniową  

i innymi wadami 

rozwojowymi "Spina" 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Zajęcia ceramiczne. 7 1 000,00 zł 

Fundacja In Corpore 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Upowszechnianie wiedzy na temat 

problemów z dziećmi z zaburzeniami 

koncentracji i uwagi, czasu reakcji  

i impulsywności w ramach 

konferencji naukowo-metodycznej 

„Poznaj swój potencjał- rozwiń 

skrzydła!” oraz przeprowadzenie 

badań dla 45 małych pacjentów. 

245 2 500,00 zł 

Uczniowski Klub 

Sportowy  

"Gladiator 23" 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: VII Sportowo Rekreacyjny 

Rajd Górski Dzieci i Młodzieży 

Województwa Śląskiego "Hala 

Miziowa 2018". 

300 6 000,00 zł 

Śląskie Centrum 

Edukacji i Rehabilitacji 

„ARTERIA” 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Obchody Świąt Bożego 

Narodzenia 2018. 
28 3 500,00 zł 

Stowarzyszenie Living 

Space Theatre 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Integracyjne warsztaty dla 

niepełnosprawnych zakończone 

spektaklem. 

16 6 000,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski 

i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział 

ODRODZENIE 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Święta w Odrodzeniu. 140 8 800,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Edukacji  

i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

AKCENT 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

5 Osiedlowy Bieg Integracyjny 

imienia Braci Marka i Leszka 

Turskich. 

280 3 000,00 zł 

Śląskie Stowarzyszenie 

Edukacji  

i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

AKCENT 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Brzydkie kaczątko z pachnącym 

przesłaniem. 
30 4 250,00 zł 

Stowarzyszenie Rodzin 

i Przyjaciół Osób 

z Zespołem Downa 

SZANSA 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Zajęcia  edukacyjno-

rozwijające szansą 

na usamodzielnienie w życiu 

społecznym Osób z Zespołem 

Downa. 

6 1 000,00 zł 

Stowarzyszenie Klub 

Śląskich Amazonek 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

25-lecie Działalności Stowarzyszenia 

Klub Śląskich Amazonek. 
100 4 000,00 zł 

Stowarzyszenie Klub 

Śląskich Amazonek 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Świąteczna Integracja. 60 5 100,00 zł 

Katowicki Związek 

Inwalidów Narządu 

Ruchu 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Warsztaty z zakresu turystyki 

motorowej. 
10 3 000,00 zł 
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Stowarzyszenie 

Seniorzy i Przyjaciele 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Śląski Dzień Seniora. 60  2 415,00 zł 

Stowarzyszenie 

Seniorzy i Przyjaciele 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Zajęcia i spotkania dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. 
500 5 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Seniorzy i Przyjaciele 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Spotkanie wigilijne dla osób 

starszych i osób niepełnosprawnych. 
60 1 944,00 zł 

Rzymsko- Katolicka 

parafia Świętej Barbary 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Podzielmy się opłatkiem- paczki 

świąteczne dla schorowanych, 

niepełnosprawnych seniorów parafii 

Świętej Barbary w Katowicach- 

Giszowcu. 

35 2 000,00 zł 

Regionalne 

Stowarzyszenie 

 na rzecz Osób Osób 

Autystycznych  

i Ich Rodzin 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Pomoc młodzieży i dorosłym osobom 

z autyzmem i ich rodzinom. 
8 10 000,00 zł 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia Podwyższenia 

Krzyża Świętego  

i Świętego Huberta 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Paczki świąteczne. 60 4 000,00 zł 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Śląska Hufiec Katowice 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Miejska dżungla - AKCJA 

PARKINGOWA. 
450 1 407,88 zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

Świętego Józefa 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Wigilia  

dla osób, starszych, samotnych 

i niepełnosprawnych. 

100 2 700,00 zł 

Stowarzyszenie 

Aktywni Silesia 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Międzyprzedszkolna Integracyjna 

Spartakiada Sportowa. 
150 4 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Wspierania Działań 

Twórczych osób 

Niepełnosprawnych 

UNIKAT 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Unikatowa Wigilia- spotkanie 

świąteczne dla członków 

Stowarzyszenia Unikat 

53 3 500,00 zł 

Stowarzyszenie FAON 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Bombki w FAONIE- 

spotkanie świąteczne. 
45 3 087,00 zł 

Fundacja Śląskie 

Anioły 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Spotkania świąteczne połączone  

z zajęciami plastycznymi  

i edukacyjnymi dla potrzebujących 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

75 7 200,00 zł 

Stowarzyszenie Ruchu 

Harcerskiego „Czuwaj” 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Dzieciątko pod krykom. 150 3 000,00 zł 

Katowicki Związek 

Inwalidów Narządu 

Ruchu 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Spotkanie świąteczno-noworoczne 

dla osób niepełnosprawnych. 
42 2 100,00 zł 

Katowickie 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz Osób 

Starszych, 

Niepełnosprawnych  

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Paczki Świąteczne. 70 3 500,00 zł 
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i Oczekujących 

Wsparcia „Opoka” 

Fundacja Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Projekt: Działania aktywizujące 

i wieczerza Wigilijna dla 

niepełnosprawnych, w tym 

przewlekle chorych. 

200 5 000,00 zł 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej śląski 

Zarząd Wojewódzki 

Niepełnosprawni 

mieszkańcy 

Miasta Katowice 

Radość Świąt Bożego Narodzenia. 230  4 000,00 zł 

 

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

 

6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

 

L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/POTRZEBY 2019 

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 artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

prowadzonej działalności w sferze zadań 

publicznych. 

7 900 

 

7 900 

 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 1 948 361,14 zł 

Wydział Polityki Społecznej: 3 643 586,93 zł 

 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 2 035 281,00 zł ( wskazana kwota została już ujęta w 

Projekcie nr 2, zadaniu nr 5 w ramach współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci 

i młodzieży) 

Wydział Polityki Społecznej: 4 211 320,00 zł 

 

10. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje): 

Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych oraz zespołowych treningów 

samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu 

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, a także działania 

przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Średnia miesięczna 

kwota dotacji na jednego uczestnika, jak również podwyższona kwota dotacji dla uczestników  

z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu ustalana jest corocznie przez Wojewodę. 

W warsztatach terapii zajęciowej zapewniamy pełną dostępność usług dla każdego chętnego mieszkańca Katowic 

z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone w warsztatach 

zwiększają samodzielność, zaradność i umiejętności komunikacyjne uczestników oraz przygotowują  

ich do podjęcia zatrudnienia. Od marca 2018 roku w warsztatach terapii zajęciowej uczestniczy 225 osób.  

W ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez 

integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” realizowane były  w 2018 roku umowy z organizacjami 

pozarządowymi, na realizację zadań publicznych mających na celu wyrównywanie szans osób 

niepełnosprawnych, ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wszechstronną rehabilitację, poprawę 

sprawności fizycznej i intelektualnej, aktywizację społeczną oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego 

wypełniania ról społecznych. Oferta skierowana była do osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, 
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ze schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych i niedowidzących, dla osób głuchych i głuchoniemych, 

dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, autyzmem, stwardnieniem rozsianym oraz chorobą otępienną.

  

Usługi świadczone przez wyżej wymienione ośrodki rehabilitacyjne wykonywane są należycie. Przewiduje  

się dalszą realizację działań.  
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PROJEKT 6 

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACYJI W FORMIE 

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 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 2018 roku, realizatorzy :  

1) Promocja dostępności środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych, w tym strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, pomoc osobom niepełnosprawnym przy sporządzaniu wniosków i zgromadzeniu odpowiedniej 

dokumentacji, informowanie na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Realizator:  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Osoby niepełnosprawne 

Udzielanie informacji  

z zakresu realizowanych 

świadczeń z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, procedur 

postępowania przy przyznaniu 

dofinansowania, pomoc przy 

wypełnianiu wniosków, 

udostępnianie osobom 

zainteresowanym ulotek 

informujących  

o procedurach i zasadach 

przyznawania świadczeń.  

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 roku 

(Dział 2, Rozdział 5). 
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Realizator :  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Osoby 

niepełnosprawne 

Dofinansowanie  

do uczestnictwa  

w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

475 542 032,00 zł 

Dofinansowanie  

do zaopatrzenia  

w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

przedmioty 

ortopedyczne  

i środki pomocnicze. 

347 665 447,21 zł 

Dofinansowanie 

 do likwidacji barier 

architektonicznych,  

w komunikowaniu się 

i technicznych  

w związku  

z indywidualnymi 

potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

79 343 548,84 zł 

 

 

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

 

6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 
PROGNOZA/ POTRZEBY 

2019 

1. Liczba osób, których przyznano dofinansowanie  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

1 399 z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

9 z Powiatowego 

Urzędu Pracy 

w sumie 1 408 

2 378 360,00 zł 

( suma wskaźników 2-8) 

2. Liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, 

którzy uzyskali pomoc w ramach realizowanych 

programów celowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

170 – pilotażowy 

program Aktywny 

Samorząd,  

10- program Zajęcia 

Klubowe w WTZ 

555 000,00 zł- pilotażowy 

program Aktywny Samorząd, 

48 000,00 zł program Zajęcia 

Klubowe w WTZ 

3. Liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział  

w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych 

bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury  

i turystyki oraz rekreacji. 

 

46 16 503,00 zł 

4. Liczba osób niepełnosprawnych, którym 

zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu 
19 240 000,00 zł 
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 ich zamieszkania w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

5. liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

barier w komunikowaniu się. 

44 

6. Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

likwidacji barier technicznych. 

16 

7. Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

347 538 857,00 zł 

8. Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały  

z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów 

rehabilitacyjnych. 

475 980 000,00 zł 

 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (ze środków PFRON): 1 551 028,05 zł 

 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (ze środków PFRON): 1 602 450,00 zł* 

 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):  

Dzięki rozpropagowaniu informacji z zakresu świadczeń realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosła liczba osób chcących skorzystać z tego rodzaju pomocy Państwa. 

Wzrost świadomości społecznej przekłada się na większą liczbę wniosków złożonych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej o udzielenie dofinansowania z przedmiotowego Funduszu. Środki finansowe, którymi  

w 2018 roku dysponował tutejszy Ośrodek okazały się niewystarczające, aby pozytywnie rozpatrzyć wnioski 

wszystkich osób, które spełniają kryteria do przyznania dofinansowania.  Wyraźnie zauważalna jest konieczność 

przeznaczenia większych nakładów finansowych na dofinansowania mające na celu poprawę jakości życia osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Podana kwota zawiera również przewidywane wydatki na realizację programów celowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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PROJEKT 7 

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 2018 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- według 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 

Osoby ubiegające się 

o lokal mieszkalny  

pozbawiony barier 

lub o mniejszym 

stopniu 

niedogodności  

w ramach zamiany  

z miastem oraz osoby 

niepełnosprawne 

oczekujące  

na zawarcie umowy 

najmu lokalu 

mieszkalnego  

z zasobu miasta 

Katowice na czas 

nieoznaczony  

i oznaczony 

Zamiana lokali 

mieszkalnych należących  

do zasobu miasta 

Katowice na lokale 

pozbawione barier  

lub na mieszkania  

o mniejszym stopniu 

niedogodności. 

Przydzielanie osobom 

oczekującym  

na zawarcie umowy 

najmu lokalu 

wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu 

miasta mieszkań 

dopasowanych  

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

7 rodzin i 9 osób 

samotnych oczekujących 

na zamianę lokalu 

+ 

10 osób (w tym 2 osoby 

na wózku inwalidzkim) / 

rodzin z listy 

oczekujących  

na zawarcie umowy 

najmu na czas 

nieoznaczony  

i oznaczony 

Bieżąca 

działalność 

 

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

Realizator:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

Brak działań podjętych w roku 2018. 

 

3) Przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie w ramach pracy socjalnej, pomocy 

formalno - prawnej, organizacyjnej dotyczącej sporządzenia projektu dostosowania mieszkania, kosztorysu 

niezbędnych prac, pomocy w znalezieniu wykonawcy, a także w pozyskaniu środków finansowych na pokrycie 

części kosztów ponoszonych przez osobę niepełnosprawną, jeżeli jej sytuacja materialna tego wymaga. 
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Realizator:  

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

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach 

we współpracy  

z administratorami lokali 

Osoby niepełnosprawne 35 263 411,00 zł 

 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Pełnomocnik Prezydenta  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

 

L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 
PROGNOZA/ 

POTRZEBY 2019 

1. Liczba osób niepełnosprawnych 

wymagających dostosowania mieszkań  

do potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności ( w tym ilość osób  

na wózkach inwalidzkich). 

10 rodzin (w tym 2 osoby 

na wózku inwalidzkim) 

Według zgłaszanych 

potrzeb 

2. Liczba dokonanych zmian dotychczas 

zajmowanych mieszkań na mieszkania 

pozbawione barier architektonicznych lub 

mieszkania o mniejszym stopniu 

niedogodności ( w tym liczba zmian 

dotyczących osób na wózkach 

inwalidzkich). 

0 
Według zgłaszanych 

potrzeb 

3. Liczba osób, które otrzymały 

dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych ( w tym liczba osób 

na wózkach inwalidzkich). 

35 
Według zgłaszanych 

potrzeb 

4. Liczba lokali przystosowanych  

do potrzeb osób niepełnosprawnych przez 

Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach. 

0 
Według zgłaszanych 

potrzeb 

5. Liczba osób korzystających z pomocy 

instytucjonalnej i pomocy świadczonej  

w środowisku ( w tym domów pomocy 

społecznej). 

1850 osób – usługi 

opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, 

11 osób – specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

(pielęgnacyjne), 

103 osób - specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

(psychologiczne), 

462 osób – praca socjalna 

prowadzona przez Centrum 

rehabilitacji Społecznej, 

128 osoby – Środowiskowe 

Domy Samopomocy, 

868 osób – Dzienne Domy 

Pomocy Społecznej, 

Na podobnym poziomie 
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27 osób – mieszkania 

chronione, 

8 osób – Rodzinny Dom 

Pomocy, 

349 osób – domy pomocy 

społecznej na terenie 

Katowic, 

626 osoby – domy pomocy 

społecznej na terenie 

innych powiatów 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu: 

Wydatki Wydziału Budynków i Dróg: wskazywanie lokali osobom niepełnosprawnym z zasobów miasta lub 

tworzenie list osób oczekujących – zadanie realizuje Referat Lokali Mieszkalnych – działalność bieżąca. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 263 411,00 zł 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019: 

Wydział Budynków i Dróg: w 2019 roku finansowanie tego zadania planowane jest ze środków bieżących  

w ramach zgłaszanych potrzeb. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: zapotrzebowanie na 202 364,00 zł ( zapotrzebowanie zawiera również 

środki na likwidację barier w komunikowaniu się). 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):  

Wydział Budynków i Dróg we współpracy z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej stara się  

w ramach swojej bieżącej działalności uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych podczas zawierania umów 

najmu lokali należących do mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.  

W 2018 roku Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wykonywał remonty lokali 

mieszkalnych, jednak w żadnym z remontowanych lokali nie prowadzono prac mających na celu przystosowanie 

go do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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PROJEKT 8 

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, 

2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta: 

a) 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, 

b) zwiększenie liczby pojazdów komunikacji zbiorowej przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych, 

c) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej, 

d) 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 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (numer 

telefonu 800 16 30 30). 

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

4. Zadania do realizacji w 2018 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 z nawierzchnią rozróżnialną dotykowo, obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bez korytkowym  

zabudowanie sygnalizatorów akustycznych w ramach przebudowy i budowy sygnalizacji świetlnej; oklejanie 

żółtą taśmą odblaskową miejsc o ograniczonej widoczności w tym słupków blokujących, na terenie miasta 

Katowice; wykonanie miejsc postojowych „kopert” dla osób niepełnosprawnych; regulowanie we współpracy  

z właścicielami infrastruktury podziemnej do poziomu chodnika wszelkiego rodzaju pokryw studni i zaworów 

w ramach prowadzonych prac remontowych. 

Realizator:  

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Miejski Zarząd Ulic  

i Mostów  

w Katowicach 

 

 

Osoby 

niepełnosprawne 

poruszające  

się po mieście 

Katowice. 

Oklejanie żółtą taśmą odblaskową 

słupków w miejscach o ograniczonej 

widoczności W ramach bieżących 

działalności Remonty bieżące, budowa  

i modernizacja chodników 

 w 96 lokalizacjach 
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Wykonanie projektów 11 stanowisk 

postojowych dla osób 

niepełnosprawnych W ramach bieżącej 

działalności 
Budowa i obniżenie przejść  

dla pieszych w 13 lokalizacjach. 

 

 

2) Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Realizator:  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Przewodniczący 

Zespołu  

do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności 

Osoby 

Niepełnosprawne 

Wydawanie kart 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych mających 

znacznie ograniczone 

możliwości samodzielnego 

poruszania się. 

1 260 25 137,00 zł 

Placówki 

Wydawanie kart 

parkingowych dla placówek 

zajmujących się opieką, 

rehabilitacją  

lub edukacją osób 

niepełnosprawnych mających 

znacznie ograniczone 

możliwości samodzielnego 

poruszania się. 

 

 

 

3) Zakup 15 sztuk nowych niskopodłogowych pojazdów o napędzie spalinowym (pojazdy jednoczołowe) oraz 

10 sztuk nowych niskopodłogowych pojazdów o napędzie elektrycznym ( 5 sztuk pojazdów przegubowych oraz 

5 sztuk pojazdów jednoczołowych). Wszystkie zakupione przez Spółkę autobusy spalinowe jak i elektryczne 

będą wyposażone w następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych jak i matek z małymi 

dziećmi: 

a) funkcja „przyklęku” uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju autobusu pozwalająca 

na obniżenie stopni wejściowych o co najmniej 60 mm, 

b) bezstopniowe wejście w drzwiach pasażerskich, podłoga płaska, bez stopni poprzecznych 

we wnętrzu pojazdu pokryta wykładziną antypoślizgową, 

c) siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie, miękko tapicerowane, odporne na akty 

wandalizmu, 

d) niska płaska podłoga na całej długości autobusu, bez stopni poprzecznych wewnątrz 

pojazdu oraz bez stopni we wszystkich drzwiach autobusu, 

e) zabudowana, ręcznie rozkładana rampa najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich  

lub dziecięcych przy II i III drzwiach, 

f) co najmniej 4 siedzenia specjalne o wyróżniającej się barwie, 

g) krawędzie stopni wejściowych oznaczone jaskrawym, żółtym kolorem, 

h) światło przeznaczone do oświetlenia stopni drzwi oraz doświetlenia chodnika, 
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i) wszystkie drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz autobusu, posiadające poręcze  

dla pasażerów, 

j) przyciski umieszczone na pionowych uchwytach (słupkach) oznakowane 

w sposób umożliwiający odczyt dla osób słabowidzących, 

k) system informacji pasażerskiej mający zapewnić emisję komunikatów zapowiedzi 

przystanków w formie dźwiękowej oraz graficznej wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu, 

l) klimatyzacja dwustrefowa przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy. 

Realizator:  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka  z o.o. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Miejskiej Katowice 

Spółka z o.o. 

Mieszkańcy Katowic  

oraz Aglomeracji 

Zakup 15 sztuk nowych 

autobusów o napędzie 

spalinowym (pojazdy 

krótkie). 

13 143 000,00 zł 

Zakup 1 sztuki autobus  

o napędzie elektrycznym. 
2 649 000,00 zł 

 

4) Kontynuowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D – likwidacji barier 

transportowych, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki brzegowe programu, ustalane corocznie przez 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Realizator:  

Wydział Polityki Społecznej - zgodnie z zaakceptowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wnioskami. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Polityki 

Społecznej 

Osoby 

niepełnosprawne,  

w tym osoby  

na wózkach 

W ramach realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami 

III” obszar D niżej wymienione 

Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie: 

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło Katowice -Giszowiec złożyło 

wniosek i otrzymało dofinansowanie  

na zakup samochodu pod nazwą: ”„Zakup  

i przystosowanie pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, uczestników zajęć 

terapeutyczno -rehabilitacyjnych  

w Placówce 25+”. Dofinansowanie  

do zakupu nowego samochodu  

9-osobowego (ilość miejsc 

8+1)VOLKSWAGEN Transporter 

przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym dwóch  

na wózkach inwalidzkich 

wyposażonego w windę pozwala  

na wyjazd dwóch osób na wózkach 

inwalidzkich jednocześnie,  

co znacznie ułatwi bezpieczny sposób 

 

 

 

 

 

 

154 365,00 zł 

(80 000, 00 zł  

z środków PFRON,                  

74 365,00 zł z budżetu 

miasta Katowice) 
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transport uczestników Placówki 25+  

na zajęcia oraz ułatwi dotarcie  

na imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz 

spotkania integracyjne ze środowiskiem 

lokalnym zapobiegając wykluczeniu 

społecznemu. 

 

-  Stowarzyszenie na Rzecz 

Niepełnosprawnych SPES  złożyło 

wniosek i otrzymało dofinansowanie  

 na zakup samochodu pod nazwą: 

„Przewóz osób niepełnosprawnych 

wymagających dowozu dla realizacji 

rehabilitacji realizowanej w ramach 

działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej oraz Obozów 

Terapeutycznych prowadzonych przez 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Niepełnosprawnych SPES”. 

Dofinansowanie do zakupu nowego 

samochodu 9-osobowego (ilość miejsc 

8+1) FORD Transit  znacznie ułatwi 

bezpieczny transport uczestników  

na zajęcia w warsztacie terapii 

zajęciowej. Celem zakupu jest 

umożliwienie rehabilitacji osobom 

niepełnosprawnym o sprzężonych 

dysfunkcjach upośledzenia umysłowego 

i ruchowego, które ze względu  

na znaczne ograniczenia komunikacyjne 

nie mogą korzystać z komunikacji 

publicznej. Dla większości uczestników 

jest to jedyna możliwa forma 

transportu. Realizacja projektu pozwoli 

na bezpieczny dowóz uczestników  

na zajęcia Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenia SPES w Katowicach 

przy ul. Panewnickiej 463 oraz dowóz 

uczestników w ramach zajęć warsztatu 

na różne spotkania integracyjne  

ze środowiskiem lokalnym 

zapobiegając wykluczeniu 

społecznemu. Z zajęć Warsztatu 

korzysta obecnie 35 uczestników. 

Zakupiony samochód daje szansę  

na podtrzymanie jedynej dostępnej 

formy rehabilitacji dla naszych 

uczestników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 946,00 zł 

 

(80 000,00 zł  

z środków PFRON,                    

47 946,00 zł wkład 

własny 

Stowarzyszenia) 

 

 

 

5) Realizacja miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi- drzwi”. 

Realizator:  

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 
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WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE 

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice, 

Pełnomocnik Prezydenta 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

 

Osoby 

niepełnosprawne 

Realizacja transportu dla osób 

niepełnosprawnych 

dofinansowanego z budżetu 

Miasta Katowice. Zadanie było 

realizowane od 03.01.2018 roku 

do 27.12.2018 roku przez Firmę 

Przewóz Osób i Bagażu Adam 

Malinowski z siedzibą  

w Katowicach. Transport 

adresowany był dla 

niepełnosprawnych 

mieszkańców Katowic  

z widoczna dysfunkcją narządu 

ruchu oraz osób niewidomych                          

i niedowidzących w kolejności:                     

- osoby na wózkach 

inwalidzkich wraz z opiekunem 

- w pierwszej kolejności,             

- osoby niepełnosprawne                   

z orzeczonym znacznym 

 i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności  

z widocznym ograniczeniem 

sprawności ruchowej,          

osoby niewidome 

 i niedowidzące z orzeczonym 

znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności 

 z kodu „0”. 

Cennik usługi transportowej                        

w 2018 roku : opłata stała  

3,00 zł, opłata zmienna  

za kilometr 1,20 zł, opłata 

postojowa za godzinę 10,00 zł. 

Dopłata Miasta Katowice  

do każdego kilometra jazdy 

 z pasażerem- 6,00 zł/km netto. 

 

158 345,28 zł 

 

6) 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 i Sportu Urzędu 

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

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE 

Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice  

we współpracy ze  Strażą 

Miejską w Katowicach 

 

Osoby 

niepełnosprawne 

W dniach 8 i 15.12.2018 roku 

przeprowadzono akcję 

parkingową mającą na celu 

przeciwdziałanie zajmowaniu 

miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych przez osoby 

nieuprawnione to jest 

posługujące się nieaktualnymi 

kartami parkingowymi lub nie 

przewożące osób 

niepełnosprawnych. W akcji 

udział wzięło 37 szkół.  

Uczniowie przy wsparciu 

funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej                      

rozdawali naklejki popierające 

akcję „Nigdy nie parkuję  

na miejscu dla osoby 

niepełnosprawnej  oraz ulotki 

„”Łam bariery nie przepisy”  

w ilości 3000 sztuk. 

 

Działalność bieżąca 

 

7) Opiniowanie opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych 

remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych. 

Realizatorzy:  

- Wydział Inwestycji, 

- Wydział Rozwoju Miasta,  

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Rozwoju 

Miasta 

Wydział 

Inwestycji 

W 2018 roku Wydział Rozwoju Miasta 

opracował  specyfikacje techniczne dla 

następujących zadań z zakresu infrastruktury 

drogowej: 

1. Budowa połączenia drogowego  

ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana  

ul. Nowogliwicka) - na opracowanie 

dokumentacji projektowej 

2. Budowa drogi dla planowanego 

cmentarza na os. Witosa - na opracowanie 

dokumentacji projektowej 

3. Rozbudowa układu komunikacyjnego  

na os. Paderewskiego w rejonie  

ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II -  

na opracowanie dokumentacji projektowej 

4. Katowicka Infrastruktura Rowerowa 

4.1. Połączenie od Plebiscytowej (Domina) 

z ul. Ceglaną, Kościuszki z Węzłem 

Przesiadkowym Brynów i ul. Jankego 

Działalność bieżąca 

 

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 49



 

oraz Połączenie ul. Kościuszki z trasą 

numer 1 wzdłuż ul. Huberta -  

na opracowanie dokumentacji 

projektowej w oparciu o sporządzoną 

koncepcję przebiegu, 

4.2. Rozwiązania dla ruchu rowerowego  

na rondzie Ziętka - na opracowanie 

dokumentacji projektowej w oparciu 

o projekt koncepcyjny, 

4.3. Połączenie ul. Gospodarczej z Doliną 

3 Stawów i ul. Graniczną -  

na opracowanie dokumentacji 

projektowej w oparciu o sporządzoną 

koncepcję przebiegu, 

4.4. Połączenie dzielnicy Murcki  

z Giszowcem – na opracowanie 

koncepcji przebiegu, 

4.5. Połączenie dzielnicy Giszowiec  

z obszarem Katowickiego Parku 

Leśnego –  na opracowanie koncepcji 

przebiegu. 

Ponadto do Wydziału Inwestycji przekazano 

pisma w sprawie zlecenia aktualizacji 

dokumentacji projektowych dla zadań pod 

nazwą: "Połączenie drogowe ul. Radockiego 

z ul. Braci Wiechułów", „Budowa drogi 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie 

ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza”, a także 

wytyczne dla dokumentacji wielobranżowej 

niezbędnej do realizacji zadania pod nazwą 

„Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji 

Mieszkańców Górnego Śląska do Związku 

Sowieckiego w 1945 roku”. 

 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, Wydział Transportu  Urzędu Miasta 

Katowice, w zakresie transportu specjalnego – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice  

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

 

6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

 
L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/ POTRZEBA 2019 

1. 

Liczba wyznaczonych miejsc 

postojowych dla osób 

niepełnosprawnych 

11 Zależnie od potrzeb 

2. 

Liczba autobusów i tramwajów 

przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

15 sztuk 

Zakup 25 sztuk autobusów  

o napędzie spalinowym EURO6 

 ( tabor krótki) o wartości 

22 850 000,00 zł 

3. 

Liczba pojazdów specjalnych  

do przewozu osób niepełnosprawnych, 

użytkowanych przez specjalistyczne 

placówki, organizacje pozarządowe, 

formy taksówkowe 

2 Zgodnie z zapotrzebowaniem 

4. 

Liczba przejść dla pieszych 

posiadających oprócz sygnalizacji 

świetlnej zainstalowane sygnalizatory 

akustyczno-wibracyjne, 

2 (obniżone przejścia) 
Zgodnie ze zgłaszanym 

zapotrzebowaniem 

5. 
Liczba obiektów komunikacyjnych,  

na których wykonano w danym 
54 (remont chodników) 

Zgodnie ze zgłaszanym 

zapotrzebowaniem 
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okresie udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych, rodzaj 

udogodnień 

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 

2 2 

7. 

Liczba przewozów osób 

niepełnosprawnych wykonanych przez 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice 

2 458 2 485 

 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu: 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 25 137,00 zł 

Wydział Polityki Społecznej: 392 710,28 zł 

Wydział Inwestycji: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. wydatkowało  

15 792 000,00 zł netto na realizację zadania w ramach projektu. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  

na realizację zadań w ramach projektu wydatkował środki w ramach działań bieżących. 

Zadania wykonywane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów realizowane są z środków własnych w ramach 

bieżącego utrzymana infrastruktury drogowej. 

 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019: 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 36 309,00 zł 

Wydział Polityki Społecznej: 199 000,00 zł transport dla osób niepełnosprawnych. 

Zadania realizowane są według zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z planem remontów Miejskiego Zarządu Ulic 

i Mostów. 

Wydział Transportu: 11 681 560,50 zł 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje): 

W 2019 roku mija 5 lat od zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. W tym roku mija też ważność kart dla osób, które dostały karty parkingowe w 2014 roku  

na maksymalny okres. Stąd wyraźnie zaznaczony wzrost planowanych kart do wydania. Tendencja ta powinna 

utrzymać się jeszcze w 2020 roku, a w latach następnych liczba wydanych kart parkingowych powinna 

systematycznie spadać. 

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. 

Miasto Katowice zabezpiecza potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych poprzez umożliwienie korzystania  

z transportu dofinansowywanego z budżetu miasta. Ponadto miasto Katowice pozyskuje dla swoich jednostek 

oraz dla organizacji pozarządowych środki finansowe w ramach Programu wyrównywania różnic między 

regionami III. 
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PROJEKT 9 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH, W KOMUNIKO-

WANIU 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 i tym podobne. 

4. Zadania  do realizacji w 2018 roku, realizatorzy: 

1) Udział w opiniowaniu opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów 

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

Realizatorzy:  

- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,  

- Wydział Rozwoju Miasta,  

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Rozwoju 

Miasta, 

Wydział Inwestycji 

Osoby niepeł- 

nosprawne 

W 2018 roku Wydział Rozwoju Miasta opracował 

specyfikacje techniczne dla następujących zadań: 

1. Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn  

na terenie Miasta Katowice – na opracowanie 

dokumentacji projektowej i roboty budowlane, 

2. Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto 

Ogrodów – Instytucja Kultury, imienia Krystyny 

Bochenek" – na wykonanie studium wykonalności, 

3. Budowa centrum nauki w Katowicach -  

na wykonanie: 

 inwentaryzacji i ekspertyz stanu technicznego 

obiektów przewidzianych do zaadaptowania  

na potrzeby przyszłego Centrum Nauki, 

 na opracowanie materiałów (w tym programu 

funkcjonalno-użytkowego) dla przygotowania 

i przeprowadzenia konkursu na koncepcję 

architektoniczno-urbanistyczną Centrum, 

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej numer 21  

z Oddziałami Integracyjnymi imienia Karola Miarki  

w Katowicach – na opracowanie: 

 analizy przedprojektowej dla potrzeb 

rozbudowy/nadbudowy budynku Szkoły - 

wariantowej koncepcji architektoniczno – 

urbanistycznej - kompleksowej dokumentacji 

projektowej, 

5. Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

Działalność bieżąca 
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i kobiet w ciąży – na opracowanie dokumentacji 

projektowej, 

6. Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej  

z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka) -  

na opracowanie dokumentacji projektowej, 

7. Budowa drogi dla planowanego cmentarza na osiedlu 

Witosa - na opracowanie dokumentacji projektowej 

8. Rozbudowa układu komunikacyjnego  

na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego  

i Pułaskiego - etap II - na opracowanie dokumentacji 

projektowej, 

9. Katowicka Infrastruktura Rowerowa: 

9.1. Połączenie od Plebiscytowej (Domina)  

z ul. Ceglaną, Kościuszki z Węzłem 

Przesiadkowym Brynów i ul. Jankego oraz 

Połączenie ul. Kościuszki z trasą numer 1 wzdłuż 

ul. Huberta - na opracowanie dokumentacji 

projektowej w oparciu o sporządzoną koncepcję 

przebiegu, 

9.2. Rozwiązania dla ruchu rowerowego  

na rondzie Ziętka - na opracowanie dokumentacji 

projektowej w oparciu o projekt koncepcyjny, 

9.3. Połączenie ul. Gospodarczej z Doliną  

3 Stawów i ul. Graniczną - na opracowanie 

dokumentacji projektowej w oparciu  

o sporządzoną koncepcję przebiegu, 

9.4. Połączenie dzielnicy Murcki z Giszowcem –  

na opracowanie koncepcji przebiegu, 

9.5. Połączenie dzielnicy Giszowiec z obszarem 

Katowickiego Parku Leśnego –   

na opracowanie koncepcji przebiegu, 

10. Ponadto do Wydziału Inwestycji przekazano pisma 

w sprawie zlecenia aktualizacji dokumentacji 

projektowych dla zadań pod nazwą: "Połączenie 

drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów", 

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza”, a także 

wytyczne dla dokumentacji wielobranżowej 

niezbędnej do realizacji zadania pod nazwą 

„Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji 

Mieszkańców Górnego Śląska do Związku 

Sowieckiego w 1945 roku.” 

Miejski Zarząd Ulic 

i Mostów  

w Katowicach 

 

 

Analiza projektów stałej i tymczasowej organizacji 

ruchu w zakresie opiniowania pod kątem miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonywane  

w ramach bieżącej 

działalności 

 

2) Załatwianie formalności związanych z wystawieniem dowodu osobistego w miejscu zamieszkania leżących 

osób niepełnosprawnych. 

Realizator:  

- Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Spraw 

Obywatelskich 

Osoby 

niepełnosprawne 

nie mogące 

Przyjęcie dokumentacji związanej z wystawieniem 

dowodu osobistego, pobranie podpisu, doręczenie 

dowodu. 

W ramach kosztów 

funkcjonowania 

Wydziału 
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Urzędu Miasta 

Katowice 

przybyć  

do urzędu 

 

3) Przebudowa lokali użytkowych dla potrzeb MOPS  w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68 - 

likwidacja barier architektonicznych w celu poprawy dostępności lokali użytkowych dla osób 

niepełnosprawnych, platforma zewnętrzna. 

Realizator:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Osoby 

niepełnosprawne, 

osoby starsze  

z ograniczeniami 

ruchowymi 

Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, montaż wewnętrznej 

platformy. 

Zakończenie 

robót 

budowlanych  

w budynku przy 

ul. Markiefki 64- 

334 056,33 zł  

W czterech 

przetargach 

publicznych  

nie wyłoniono 

wykonawcy robót 

budowlanych  

w budynku przy 

ul. Markiefki 68 

 

4) Zabezpieczenie przeciw pożarowe, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją, przebudowa 

szybu dźwigowego wraz z likwidacją barier architektonicznych, wymiana instalacji elektrycznych w budynku 

przy ul. 3 Maja 7, zewnętrzny dźwig osobowy, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. 

 Realizatorzy:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Komunalny 

Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Osoby 

niepełnosprawne, 

osoby starsze  

z ograniczeniami 

ruchowymi 

Przebudowa szybu dźwigowego wraz z likwidacją 

barier architektonicznych. 

W związku z decyzją 

o wycofaniu zadania 

z realizacji, nie 

podjęto działań.  

 

 

5) Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

Dąbrówka Mała wraz z likwidacją barier architektonicznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku  

przy ul. Strzelców Bytomskich 33, platforma wewnętrzna oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych. 

Realizator:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

 

 

 

 

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 54



 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE  

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Osoby niepełnosprawne, osoby 

starsze z ograniczeniami 

ruchowymi 

Platforma wewnętrzna 

wraz z likwidacją barier 

architektonicznych. 

W ogłoszonym przetargu 

publicznym na wykonanie 

robót nie wyłoniono 

wykonawcy robót.   

Realizacja zadania 

przewidziana jest na lata 

2019- 2020 

 

6)Szopienice Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby 

realizacji usług społecznościowych wraz z likwidacją barier architektonicznych - platforma zewnętrzna oraz 

sanitariat dla osób niepełnosprawnych.  

Realizator:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE  

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Osoby niepełnosprawne, osoby 

starsze z ograniczeniami 

ruchowymi 

Podjazd dla wózków, 

przystosowanie lokalu 

użytkowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

Rozpoczęto roboty 

budowlane przewidziane  

do zakończenia w 2019 roku. 

Trwa realizacja robót- 

960 199,37 zł 

 

7) Budowa trzech parkingów wraz z wydzieleniem sześciu miejsc dla osób niepełnosprawnych w rejonie 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tysiąclecia 86,86a, 86b.  

Realizator:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE  

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Osoby niepełnosprawne, osoby 

starsze z ograniczeniami 

ruchowymi 

Budowa miejsc 

parkingowych, likwidacja 

barier architektonicznych. 

Realizację zadania 

przesunięto na 2021 rok 

 

8) Budowa parkingu wraz z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych  

oraz remont drogi dojazdowej w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tysiąclecia 

33,35,37,39.  

Realizator:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.  

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE  

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Osoby niepełnosprawne, osoby 

starsze z ograniczeniami 

ruchowymi 

Budowa miejsc 

parkingowych, likwidacja 

barier architektonicznych. 

Opracowano  dokumentację.  

Realizacja zadania 

przewidziana jest  

na  2021 rok- 26 568,00 zł 
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9) Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, 

Mieszka I 5,7,9 i 11 wraz z remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I.  

Realizator:  

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

  

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
WYKONANIE  

Komunalny Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Osoby niepełnosprawne, 

osoby starsze z ograniczeniami 

ruchowymi 

Budowa miejsc 

parkingowych, likwidacja 

barier architektonicznych. 

Opracowano  dokumentację.  

Realizacja zadania 

przewidziana jest  

na  2019 rok- 76 400,00 zł 

 

10) Katowice miasto otwarte działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych  

i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43. W związku z degradacją tego 

obiektu zostaną przeprowadzone między innymi następujące prace: roboty budowlane, instalacja wodno 

kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna, dostosowanie 

obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie obiektu. Wyremontowany budynek będzie 

użytkowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Katowicach. Zostanie tam uruchomione centrum 

usług społecznych, w którym będą działały w szczególności dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych – ośrodek 

wsparcia dziennego dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych oraz ośrodek dla dorosłych osób  

z autyzmem. 

Realizator:  

- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

WYKONAWCY 

ZADANIA 
ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  

Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Katowice 

Mieszkańcy Miasta Katowice 

Zmiana planu: Uchwała 

Rady Miasta  

nr LII/1065/18 z dnia 

25.01.2018 roku. Zadanie 

zakończone i odebrane 

869 668,38 zł 

 

11) Realizacja "Programu wyrównywania różnic między regionami " w obszarze B - likwidacja barier  

w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki 

brzegowe programu, ustalane corocznie przez Zarząd PFRON. 

Realizator:  

- zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami. 

Brak działań wykonanych w 2018 roku. 

 

5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inwestycji 

Urzędu Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach. 

 

 

 

 

 

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 56



 

6. Ocena efektywności- wskaźniki: 

 

 

 
L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/ POTRZEBY 2019 

1. 

Liczba wniosków, projektów z udziałem miasta 

Katowice w sprawie likwidacji barier 

architektonicznych w jednostkach wykonujących 

zadania publiczne. 

3 1 

2. 

Liczba wniosków złożonych w sprawie likwidacji 

barier architektonicznych  

u Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

27 27 

3. 

Liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały 

w miejscu zamieszkania formalności związane  

z wydaniem dowodu osobistego. 

342 Wg zgłaszanego zapotrzebowania 

4. 

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 

wyremontowanych/ objętych innymi robotami 

budowlanymi obiektów, w których realizowane 

są usługo aktywizacji społeczno-zawodowej.  

0 1 

5. 
Liczba osób korzystających ze wspartej 

infrastruktury. 
Trudne do oszacowania 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu: 

Wydział Spraw Obywatelskich: wydatki w ramach bieżącej działalności wydziału. 

Wydział Inwestycji: 869 668,38 zł 

Wydział Budynków i Dróg: 1 397 223,70  zł 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby): 

Wydział Spraw Obywatelskich: wydatki w ramach bieżącej działalności wydziału. 

Wydział Budynków i Dróg: 499 000,00 zł 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje): 

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. 

Priorytetem władz miasta Katowice jest dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb każdego mieszkańca,  

w tym w szczególności osób starszych, osób niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi. W związku  

z tym każdy projekt planowanej inwestycji jest opiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w ramach bieżącej działalności dokonuje jedynie analizy projektów 

organizacji ruchu w zakresie dostępu do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.  

Z kolei w zakresie projektu 9 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje przebudowy lokali 

użytkowych w zasobie Miasta Katowice w celu ułatwienia dostępu do tych lokali osobom niepełnosprawnym. 

W roku 2019 będą kontynuowane 3 zadania z wymienionych powyżej. 
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PROJEKT 10.  
 

UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU KULTURALNYM I ARTY-

STYCZNYM 

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  realizowane w 2018 roku, realizatorzy: 

1) Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia, ul. 3 Maja 31a, Katowice planuje kontynuować 

działalność koncertową, której odbiorcami są dzieci i młodzież specjalnej troski oraz pensjonariusze domów 

pomocy społecznej. W 2018 roku Instytucja Promocji Upowszechniania Muzyki „Silesia” planuje realizację 

cyklu 40 koncertów muzyko – terapeutycznych w ośrodkach: 

 

Katowice-Koszutka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej numer 6,  

Katowice-Piotrowice, Centrum  Rehabilitacyjno Oświatowe „Odrodzenie”,   

Katowice-Centrum, Stowarzyszenie „Szansa dla każdego”,  

Katowice-Ligota, Centrum Zdrowia Dziecka i Matki,  

Katowice-Ligota,  Zespół Szkół Specjalnych numer 12,  

Katowice- Giszowiec, Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy dla Dzieci,  

Katowice- Giszowiec, Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy dla Dorosłych,  

Katowice-Bogucice –  Zespół Szkół Specjalnych numer 9,  

Katowice-Janów – Zespół Szkół Specjalnych numer 7,  

Katowice- osiedle 1000-lecia, Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno Oświatowy dla Dzieci. 

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” 

 

Katowice-Bogucice – szkoła 

podstawowa numer 39 

imienia Jana Pawła II, 

ul, Ścigały 17, 

 

Katowice-Ligota, szkoła 

podstawowa specjalna numer 

61 Specjalna,  

ul. Kołobrzeska 8, 

 

Katowice-os.1000-lecia – 

Samodzielny Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Oświatowy 

dla Dzieci  ul. Ułańska 5a 

Styczeń 2018 

„W karnawałowych 

rytmach” 

Krzysztof Woźniczko 

– altówka 

Kaja Kosowska – 

fortepian 

Elżbieta Mazur – 

prowadzenie 

koncertów. 

 

3 koncerty 

5 569,17 zł 

Katowice-Janów – Szkoła 

Podstawowa numer 6 

Specjalna, 

ul. Zamkowa 2a, 

 

Katowice-Giszowiec, 

Ośrodek Rehabilitacyjno.-

Wychowawczy dla Dzieci,  

ul. Gościnna 8, 

 

Luty 2018 

„Muzyczne podróże” 

Karol Jabłoński – 

akordeon 

Piotr Zarzyka – 

akordeon 

Elżbieta Mazur – 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 
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Katowice-Giszowiec, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej,                    

ul. Wojciecha 2 
Katowice-Bogucice, Szkoła 

Podstawowa numer 39 

Specjalna, ul. Ścigały 17, 

 

Szkoła podstawowa numer 6 

Specjalna, ul. Zamkowa 2a 

Katowice-1000-lecie,  

 

Samodzielny Ośrodek 

Rehabilitacyjno- Oświatowy 

dla dzieci, 

ul. Ułańska 5a 

Marzec 2018 

„W wiosennym 

nastroju” 

Maria Zientek – 

sopran 

Michał Szkurienko - 

fortepian 

Elżbieta Mazur – 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 

Katowice-Koszutka, - 

Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej numer 6  

 ul. Oblatów 24, 

 

Centrum Rehabilitacyjno.-

Oświatowe „Odrodzenie” 

Piotrowice,  

ul. Radockiego 280 

Katowice-Śródmieście, 

 

Stowarzyszenie „Szansa  

dla każdego”,  

ul.3-go Maja 36/2, 

 

Katowice-Ligota, Centrum 

Zdrowia Dziecka ,  

ul. Medyków 16 

Kwiecień 2018 

„W wiosennym 

nastroju” 

Maria Zientek – 

sopran 

Michał Szkurienko - 

fortepian 

Aneta Iwan – 

prowadzenie 

koncertów. 

4 koncerty 

Szkoła podstawowa numer 6 

Specjalna, ul. Zamkowa 2a, 

 

Katowice- Giszowiec, 

Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wychowawczy dla Dzieci,  

ul. Gościnna 8, 

 

Katowice- Giszowiec, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej,                    

ul. Wojciecha 23 

Maj 2018 

„W wiosennym 

nastroju” Kaja 

Kosowska -  fortepian 

Krzysztof Woźniczko       

-  altówka 

Elżbieta Mazur – 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 

Katowice-Bogucice – szkoła 

podstawowa numer 39 

imienia Jana Pawła II 

Specjalna, 

ul. Ścigały 17, 

 

Katowice-Ligota, szkoła 

podstawowa numer 61 

Specjalna, ul. Kołobrzeska 8, 

 

Katowice-Giszowiec, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej,                    

ul. Wojciecha 23 

Czerwiec 2017 

„Muzyczne abecadło” 

Micha Ochab – 

saksofon 

Michał Szkurienko –

fortepian 

Lilianna Moll – 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 

Katowice-Bogucice – Szkoła 

Podstawowa numer 39 

Specjalna, 

ul. Ścigały, 

 

Katowice-Janów – Szkoła 

Podstawowa numer 6 

Specjalna, 

ul. Zamkowa 2a, 

 

Katowice-osiedle 1000-lecia 

– Samodzielny Ośrodek 

Wrzesień 2018 

„Barwy perkusji  

i magiczny 

instrument” 

Łukasz Grunt – 

instrumenty 

perkusyjne 

Elżbieta Mazur – 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 
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Rehabilitacyjny- Oświatowy 

dla Dzieci, 

ul. Ułańska 5a 
Katowice-Piotrowice, 

Centrum Rehabilitacyjno 

Oświatowe „Odrodzenie”, 

ul. Radockiego, 

 

Katowice-Ligota, Szkoła 

Podstawowa numer 61 

Specjalna, 

ul. Kołobrzeska 8, 

 

Katowice-Giszowiec, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

ul. Wojciecha 23 

Październik 2018 

„O małym Frycku  

i Panu Fryderyku” 

Agnieszka Styblińska  

– 

sopran 

Michał Szkurienko –

fortepian 

Aneta Iwan – 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 

Katowice-Bogucice – Szkoła 

Podstawowa numer 39,  

Specjalna, 

ul. Ścigały 17, 

 

Katowice-Janów – Szkoła 

Podstawowa numer 6 

Specjalna, 

ul. Zamkowa 2a, 

 

Katowice-os.1000-lecia – 

Samodzielny Ośrodek 

Rehabilitacyjno -Oświatowy 

dla Dzieci, 

ul. Ułańska 5a 

Listopad 2018 

„O małym Frycku  

i Panu Fryderyku” 

Maria Zientek - 

sopran 

Katarzyna Rzeszutek 

–fortepian 

Elżbieta Mazur – 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 

 

Katowice-Koszutka  – 

Dzienny Dom Pomocy  

Społecznej numer 6, 

ul. Oblatów 24, 

 

Katowice-Piotrowice – 

Centrum Rehababilitacyjno-

Oświatowe „Odrodzenie”, 

ul. Radockiego 280, 

 

Katowice-Centrum – 

Stowarzyszenie „Szansa dla 

każdego”, 

ul. 3-go Maja 36/2, 
 

Katowice-Ligota – Szkoła 

Podstawowa numer 61 

Specjalna, ul. Kołobrzeska 8, 

 

Katowice-Giszowiec, 

Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wychowawczy dla Dzieci,  

ul. Gościnna 8, 

 

Katowice-Giszowiec, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2018 

„W świątecznym 

nastroju” 

„Via duo w składzie:                  

Gabriela Kubarska   -  

skrzypce 

Michał Kubarski-  

akordeon 

Elżbieta Mazur- 

prowadzenie 

koncertów. 

 

 

 

6 koncertów 

 

Katowice-Bogucice – Szkoła 

Podstawowa numer 39 

Specjalna, 

ul. Ścigały 17, 

 

Katowice-Janów – Szkoła 

Podstawowa numer 6 

Specjalna, ul. Zamkowa 2a, 

 

Katowice-os.1000-lecia – 

Samodzielny Ośrodek 

Grudzień 2018 

„W świątecznym 

nastroju” 

Michał Kubarski-  

akordeon 

Elżbieta Mazur- 

prowadzenie 

koncertów. 

3 koncerty 
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Rehabilitacyjno- Oświatowy 

dla Dzieci, 

ul. Ułańska 5a 

 

2) Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Aleja Wojciecha Korfantego 6: W ramach edukacji artystycznej w Galerii 

Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od wielu lat realizowane są działania twórcze przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych - cykl warsztatów i oprowadzań kuratorskich poddających dyskusji tradycyjne schematy 

odbioru sztuki. Wyrabianie w odbiorcach potrzeby kontaktu ze sztuką oparte zostaje na swobodnej formie 

spotkania w Galerii. Celem działań jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, zachęcenie ich do samodzielnej 

aktywności twórczej. W 2018 roku działania skierowane do osób niepełnosprawnych będą kontynuowane.  

a) Warsztaty ekspresji twórczej dla dzieci – zajęcia plastyczne przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży 

niepełnosprawnej. Zajęcia te sięgają do podstawowych form autoekspresji, ukierunkowane są przede 

wszystkim na działania motoryczne, poznawcze i emocjonalne. Galeria, dzięki dużej powierzchni 

ekspozycyjnej, stwarza doskonałe warunki do pracy twórczej realizowanej na dużych formatach bądź  

w przestrzeni. Do realizacji warsztatów wykorzystywane są różnorodne materiały, co stymuluje 

koordynację wzrokowo-ruchową oraz pobudza kreatywność. Funkcja ekspresyjna działań ma bardzo 

korzystny wpływ na rozładowanie negatywnych emocji, dzieci wyciszają się i uspokajają.  

b) Warsztaty ekspresji twórczej dla dorosłych – wspólnie z koordynatorem Programu Integracji Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” realizowane przy katowickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,   

Instytucja stworzyła panel działań przeznaczony dla osób dorosłych o różnym stopniu i rodzaju 

niepełnosprawności. Grupy z Programu uczestniczyły również w warsztatach  

i akcjach artystycznych realizowanych w ramach projektu edukacyjno 

-artystycznego „DO SZTUKI GOTOWI START!”. Przewiduje się kontynuację przedsięwzięcia. 

Ponadto budynek Galerii jest w pełni przygotowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim 

lub o zaburzonej koordynacji ruchowej, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć we wszystkich 

działaniach wystawienniczych i wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w Galerii Sztuki Współczesnej 

BWA w Katowicach.  

Realizator:  

- Galeria Sztuki Współczesnej BWA. 

 

WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA 

IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

 

 

Galeria Sztuki 

Współczesnej BWA  

w Katowicach 

Dzieci, 

młodzież oraz 

osoby dorosłe  

z niepełnospra-

wnością 

fizyczną  

i/lub 

intelektualną - 

dzieci  

i młodzież  

ze szkół  

i przedszkoli 

specjalnych         

oraz szkół 

integracyjnych          

z  Katowic, 

osoby dorosłe  

z Warsztatu 

Terapii 

Zajęciowej  

z Katowic 

Warsztaty ekspresji twórczej dla 

dzieci – zajęcia plastyczne 

przeznaczone dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Zajęcia te sięgają 

do podstawowych form 

autoekspresji, ukierunkowane  

są przede wszystkim na działania 

motoryczne, poznawcze  

i emocjonalne. Galeria, dzięki dużej 

powierzchni ekspozycyjnej, stwarza 

doskonałe warunki do pracy 

twórczej realizowanej na dużych 

formatach bądź w przestrzeni 

(rzeźby, instalacje). Do realizacji 

warsztatów wykorzystywane  

są różnorodne materiały,  

co stymuluje koordynację 

wzrokowo-ruchową oraz pobudza 

kreatywność. Funkcja ekspresyjna 

działań ma bardzo korzystny wpływ 

na rozładowanie negatywnych 

11/102 
440,00 zł 
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emocji,  dzieci wyciszają się  

i uspokajają. 

Warsztaty ekspresji twórczej dla 

dorosłych – wspólnie  

z współtwórcą Programu Integracji 

Osób Niepełnosprawnych „Teraz 

My!” realizowanego przy 

katowickim Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej oraz 

Warsztatem Terapii Zajęciowej 

„Unikat” w Katowicach, 

realizowany jest panel działań 

przeznaczonych dla osób dorosłych 

o różnym stopniu i rodzaju 

niepełnosprawności. 

Budynek Galerii jest w pełni 

przygotowany dla osób 

poruszających się na wózku 

inwalidzkim lub o zaburzonej 

koordynacji ruchowej, dzięki 

czemu osoby niepełnosprawne 

mogą uczestniczyć we wszystkich 

działaniach wystawienniczych  

i wydarzeniach kulturalnych, które 

odbywają się w Galerii Sztuki 

Współczesnej BWA w Katowicach. 

 

3) Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. Świętego Jana 10 w Katowicach dysponuje dwoma obiektami: salą 

teatralną na ul. Świętego Jana 10 oraz Galerią przy ul. 3 Maja 25. Oba obiekty są przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo, dzięki czemu mogą one w pełni korzystać z całościowej oferty Teatru „Ateneum”.  

Ponadto Teatr dysponuje bezprzewodowymi słuchawkami, które umożliwiają osobom niedosłyszącym 

indywidualny odsłuch dźwięku podczas spektakli zarówno na scenie przy ul. Świętego Jana, jak i w Galerii 

„Ateneum”.  

W 2018 roku Teatr planuje kontynuację rozpoczętej działalności w zakresie audiodeskrypcja spektakli dla osób  

z dysfunkcją wzroku, stosowania ulgowych cen biletów z 50% zniżką dla osób niepełnosprawnych, 

wykorzystywania windy usytuowanej na podwórzu Teatru do przemieszczania się osób niepełnosprawnych 

ruchowo. 

Teatr podejmie starania o pozyskanie środków na zakup nowego sprzętu, umożliwiającego odbiór spektakli 

osobom z dysfunkcją słuchu, gdyż niestety specjalistyczny sprzęt teatralny (tzw. mikroporty) nie może być dalej 

wykorzystywany ze względu na nowe wymagania techniczne, stawiane tego typu urządzeniom (inna 

częstotliwość).  W przypadku pozyskania środków na zakup mikroportów, zostanie wznowione wystawianie 

przedstawień dla osób  z dysfunkcją słuchu, gdyż Teatr posiada niezbędny do tego sprzęt w postaci słuchawek 

do odsłuchu. 

Przy realizacji planowanych premier będą dobierane takie środki przekazu artystycznego, które będą 

uwzględniały potrzeby widza słabowidzącego. Chodzi tu o odpowiednie dostosowanie projektowanych 

elementów scenograficznych realizowanych przedstawień poprzez: 

a) wykorzystanie dużych form scenicznych: lalek, masek i innych, 

b) wykonanie dużych elementów dekoracji, 

c) zastosowanie wyrazistej kolorystyki. 

Dodatkowo planuje się umożliwienie dzieciom z dysfunkcją wzroku dotknięcia lalek 

i elementów scenografii, „obejrzenia” ich przez dotyk po zakończeniu spektaklu. 
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Realizator:  

- Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”. 

 

WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA 

IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

Śląski Teatr Lalki  

i Aktora 

„Ateneum”  

w Katowicach 

Szkoła Specjalna 

Numer 61  

w Katowicach, 

Zespół Szkół 

Specjalnych Numer 8  

w Tychach, 

Zespół 

Niepublicznych 

Placówek 

Oświatowych  

w Częstochowie, 

Niepubliczne 

Przedszkola 

Językowe Madzik 

Place Kindergarten,      

Zespół Szkół 

Specjalnych Numer 7  

w Katowicach, 

Zespół Szkół 

Specjalnych Numer 9  

w Katowicach, 

Szkoła Podstawowa 

Numer 21  

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

Katowice, 

Przedszkole Numer  

41 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

Katowice, 

Przedszkole Numer 

91 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

Katowice, 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo 

Słyszących  

w Katowicach 

 

W Teatrze Ateneum, w 2018 roku 

odbyły się następujące działania dla 

osób niepełnosprawnych: 

- spektakle teatralne, także w czasie 

Akcji „Zima w Mieście”  

- warsztaty teatralne i muzyczne. 

Do dyspozycji widzów niewidomych  

i słabo widzących były następujące 

spektakle z audiodeskrypcji:   

Tylko jeden dzień, Najmniejszy  

bal świata oraz 

Krawiec Niteczka. Przedstawienia  

te, zostały przygotowane   

we współpracy z warszawską 

Fundacją Kultury Bez Barier. 

Od grudnia 2008 roku Teatr 

dysponuje bezprzewodowymi 

słuchawkami, które umożliwiają 

osobom niedosłyszącym 

indywidualny odsłuch dźwięku 

podczas spektakli na scenie 

„Ateneum”  

i w Galerii „Ateneum”. Urządzenia 

zostały dofinansowane przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w ramach 

programu „Pitagoras-2007” oraz 

przez Miasto Katowice. 

82 spektakle dla 830 

widzów 

niepełnosprawnych, 

w tym, 20 osób  

w ramach akcji „Zima 

w Mieście”. 

9 130,00 zł 

 

4) Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9. Projekty, które Muzeum zrealizowało w 2018 roku w ramach 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) wystawy czasowe z pracami plastycznymi uczniów szkół specjalnych: 

- Cztery pory roku odmienione wyobraźnią. Prace uczniów Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej 

Arka Noego (miejsce realizacji: Muzeum Historii Katowic przy ul. księdza Józefa Szafranka 9), 

- Prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych numer 12 imienia Polskich Kawalerów Maltańskich 

w Katowicach (miejsce realizacji: Muzeum Historii Katowic przy ul. Księdza Józefa Szafranka 9). 

Uczniowie z dysfunkcjami umysłowymi i fizycznymi będą mieli możliwość prezentacji swoich działań 

artystycznych poza szkołą na wystawie muzealnej oraz pokazania emocjii wrażliwości w plastyce; pozwoli 

im to na akceptację nowego środowiska (instytucja kultury) i nauczenie się przyjaznego odbioru sztuki. 

b) Warsztaty teatralne i scenograficzne (miejsce realizacji: Dział Teatralno-Filmowy Oddział Muzeum Historii 

Katowic przy ul. Kopernika 11), 

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 63



 

c) Lekcja muzealna „Teatr od kulis” (miejsce realizacji: Dział Teatralno-Filmowy Oddział Muzeum Historii 

Katowic przy ul. Kopernika 11). 

Zajęcia wymienione w punktach a i b pozwolą na aktywizację dzieci niepełnosprawnych, umacnianie więzi 

społecznych oraz integrację z rówieśnikami za sprawą wspólnych działań na płaszczyźnie zajęć 

artystycznych. Ze względu na warunki infrastrukturalne proponowane zajęcia skierowane są do dzieci  

o lekkim upośledzeniu fizycznymi umysłowym (na przykład: dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z zespołem 

Downa oraz rozpoznanym ADHD). Realizowane zadania będą dostosowane do predyspozycji 

psychoruchowych uczestników zajęć. 

d) Lekcje muzealne (miejsce realizacji: Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu przy 

ul. Rymarskiej 4): 

 „Przybieżeli do Betlejem pasterze...” – kolędowanie przy choince, 

 „Etnograficzne zagadki – śladami dziadka i babki” (odgadywanie nazw  

i przeznaczenia używanych dawniej przedmiotów znajdujących się w zbiorach Działu Etnologii Miasta), 

 „Kolorowy świat makatek” (spotkanie w śląskiej kuchni, tworzenie makatek, wymyślanie sentencji 

kuchennych, makatkowe puzzle i kolorowanki). 

W lekcjach mogą brać udział zarówno osoby niesprawne ruchowo, jak i o lekkim upośledzeniu umysłowym; 

wszystkie tematy prowadzone są we wnętrzach muzealnych przez pracowników merytorycznych Działu 

Etnologii Miasta przy koniecznej  współpracy osób – opiekunów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają  

się z kulturą materialną i duchową Górnego Śląska, poprzez rozmowę z prowadzącymi i oglądanie eksponatów 

muzealnych uwrażliwiają się na historię i tradycję swojej rodziny. 

Ponadto Muzeum proponuje zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, mieszczących się w Dziale Etnologii 

Miasta Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu przy ul. Rymarskiej, który jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, posiada windę oraz toaletę. Zwiedzanie wymienionych wystaw jest stałą ofertą dla 

osób niepełnosprawnych fizycznie. 

Realizator:  

- Muzeum Historii Katowic 

 

WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA 

IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

Muzeum Historii 

Katowic 

przy ul. księdza  

Józefa Szafranka 9 

 

Niepubliczna Specjalna 

Szkoła Podstawowa 

Arka Noego 

w Katowicach 

Wystawa prac uczniów  

z dysfunkcją umysłową: 

„Cztery pory roku 

odmienione wyobraźnią. 

Prace uczniów 

Niepublicznej Specjalnej 

Szkoły Podstawowej 

Arka Noego”. 

1/80 5 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

numer 61 imienia 

Polskich Kawalerów 

Maltańskich Specjalna  

w Katowicach 

Wystawa prac uczniów  

z dysfunkcją umysłową:  

„W słońcu i w cieniu. 

Prace uczniów Szkoły 

Podstawowej numer 61 

imienia Polskich 

Kawalerów Maltańskich 

Specjalnej  

w Katowicach. 

 

1/100 5 000,00 zł 

Szkoły Podstawowe 

Specjalne  

w Katowicach  

i Siemianowicach 

XVII Regionalny 

Konkurs Wiedzy  

o Górnym Śląsku dla 

Szkół Specjalnych 

„Słynne Ślązaczki.                

W stulecie praw kobiet”. 

1/9 500,00 zł 
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Szkoła Podstawowa  

numer 39 Specjalna 

Warsztaty plastyczne 

połączone  

ze zwiedzaniem wystawy 

„Zdzisław Stanek. 

Nieustające odkrywanie. 

1/14 180,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

numer 61 Specjalna, 

Szkoła Podstawowa  

numer 60 Specjalna 

Zwiedzanie wystawy 

stałej „Z dziejów 

Katowic”. 

2/42 100,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

numer 40 

Zwiedzanie wystaw 

stałych:  

„W kamienicy 

mieszczańskiej. 

Codzienność  

i odświętność”  

i „W kamienicy 

mieszczańskiej.                     

U sąsiadów  

na pokojach  

i w kuchni”. 

1/10 50,00 zł 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Dzieci 

Niesłyszących  

i Słabosłyszących 

 

Zwiedzanie wystawy 

stałych: „Z dziejów 

Katowic”,                             

„W kamienicy 

mieszczańskiej. 

Codzienność  

i odświętność”,                       

„W kamienicy 

mieszczańskiej.                      

U sąsiadów  

na pokojach  

i w kuchni”. 

 

1/34 50,00 zł 

Muzeum Historii 

Katowic -Dział 

Etnologii Miasta przy 

 ul. Rymarskiej 4 

Świetlice 

środowiskowe  

w Katowicach 

Nikiszowcu oraz  

w Mysłowicach 

Warsztaty połączone    

ze zwiedzaniem wystaw 

stałych: „Wokół 

mistrzów Grupy 

Janowskiej”, 

„U nos w doma  

na Nikiszu. We wnętrzu 

nikiszowieckiego 

mieszkania”, 

„Woda i mydło najlepsze 

bielidło.                    

W pralni i maglu  

na Nikiszowcu”. 

2/13 360,00 zł 

Szkoła Podstawowa 

 numer 39, Świetlica 

środowiskowa Świętej 

Agaty 

Warsztaty plastyczno-

etnograficzne połączone  

ze zwiedzaniem wystaw 

stałych: „Wokół 

mistrzów Grupy 

Janowskiej”,  

„U nos w doma  

na Nikiszu.  

We wnętrzu 

nikiszowieckiego 

mieszkania”. 

2/13 360,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

numer 67 

Lekcja muzealna  

z etnografii. 
1/13 50,00 zł 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno-

Zwiedzanie wystaw 

stałych: : „Wokół 
4/36 200,00 zł 
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Wychowawczy  

w Giszowcu, Zespół 

Szkół Specjalnych 

numer 7, Szkoła 

Podstawowa  

numer 9 Specjalna, 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej „Promyk” 

mistrzów Grupy 

Janowskiej”, 

„U nos w doma  

na Nikiszu.  

We wnętrzu 

nikiszowieckiego 

mieszkania”, 

„Woda i mydło najlepsze 

bielidło.          

W pralni i maglu  

na Nikiszowcu”. 

Muzeum Historii 

Katowic - Dział 

Teatralno-Filmowy 

przy  

ul. Kopernika 11 

 

Szkoła Podstawowa  

numer 39 z oddziałami 

specjalnymi, 

Integracyjne 

Środowisko 

Edukacyjne Gruba 

Sowa 

Warsztaty teatralne 

„Muzyczna bajka”. 
2/37 300,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

numer 39 z oddziałami 

specjalnymi, 

Integracyjne 

Środowisko 

Edukacyjne Gruba 

Sowa 

Warsztaty teatralne  

„W krainie wyobraźni 

wszystko zdarzyć się 

może”. 

2/30 300,00 zł 

Obiekt przy ul. Rymarskiej 4, w którym mieści się Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic  

jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada windę. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo  

dostępny jest także kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła.  Pozostałe obiekty Muzeum nie są 

dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 

 

5) Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury imienia Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2. 

Instytucja planuje realizację działań skierowanych do osób niesłyszących i słabosłyszących. Będą to warsztaty 

fotografii dla dzieci w wieku 8-12 lat i młodzieży w wielu 13-18 lat. Ponadto w cyklu dwumiesięcznym 

planowane są oprowadzania kuratorskie po wystawach organizowanych przez Katowice Miasto Ogrodów  

i dodatkowo podczas IV Katowickiej Nocy Galerii NOC- K (28 września 2018).  

Tematy warsztatów fotograficznych: ,,Aparat fotograficzny z papieru’’, ,,Śnieżne pieczątki”, ,,Pożegnanie zimy”, 

Wielkanoc, ,,Niebieskie liście”, ,,Tramwaje w Katowicach”, Jesienne prace plastyczne, Klisza na drewnianej 

ramce, Pomysł na Boże Narodzenie, Malowanie światłem, Fotografia – Teatr, Architektura miasta Katowice, 

,Światło i Cień”, Fotografia otworkowa w aparacie cyfrowym i inne.  

Realizator :  

- Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury  imienia Krystyny Bochenek. 

 

WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Katowice Miasto 

Ogrodów – 

Instytucja Kultury 

imienia Krystyny 

Bochenek 

 

 

Osoby niesłyszące  

i słabo słyszące 

- Zrealizowanie filmów 

wideo z lektorem Polskiego 

Języka Migowego na temat 

wystaw w Katowicach 

Mieście Ogrodów 

- Oprowadzenie kuratorskie 

dla osób niesłyszących 

wystaw w Galeriach, 

-Warsztaty fotograficzne  

dla niesłyszących  

i słabosłyszących 

11 wystaw/ 700 osób 145,00 zł 
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Młodzież  

i dorośli 

niepełnosprawni 

umysłowo, 

podopieczni 

Stowarzyszenia 

Arteria 

- Warsztaty twórcze. 

Działalność na pograniczu 

eksperymentu przy dużym 

współudziale uczestników, 

- oprowadzenia kuratorskie 

w instytucjach sztuki 

- wycieczki miejskie  

do wszystkich 

najistotniejszych placówek 

kultury w Katowicach 

(Galerię Sztuki 

Współczesnej BWA  

w Katowicach, Galeria 

Rondo Sztuk w Katowicach, 

Muzeum Historii Katowic, 

Galerie Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach) 

- współpraca z instytucjami 

partnerskimi. 

11 spotkań 

warsztatowych, 

oprowadzenia  

po wystawie, udział  

w imprezie kulturalnej. 

8 pokazów prac  

w ramach projektu 

Future Artist. Grupa 

Dom Pomocy Społecznej  

w Orzeszu- współpraca 

wieloletnia od 2009 roku 

121 osób/ rok 

3 300,00 zł 

Podopieczni 

Ośrodka 

Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-

Wychowawczego 

błogosławionej 

Karoliny  

w Lędzinach 

Warsztaty muzyczne  
12 warsztatów / 327 

uczestników 
2 000,00 zł 

Budynek przy placu Sejmu Śląskiego 2 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

6)  Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Plac Wolności 12a. 

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych,  

w  tym w znacznej mierze niepełnosprawnych, planuje w 2018 roku wykonanie kilku koncertów w Domach 

Pomocy Społecznej w Katowicach, w ramach koncertów dla Urzędu Miasta. 

Ponadto Zespół daje bezpłatne koncerty skierowane do mieszkańców Katowic w Willi Goldsteinów  

oraz w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Budynki, w których mieszczą się sale koncertowe 

przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

Realizator:  

- Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. 

  

WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-JĄCYCH 

WYKONANIE 

Zespół Śpiewaków 

Miasta Katowice 

„Camerata Silesia” 

Koncerty 

dla 

pensjonariuszy 

Domu Opieki 

„Senior 

Residence” 

11.01.2018 

Koncert kolędowy  

w Domu Opieki „Senior 

Residence”  

w Katowicach. 

 

 

1/180 osób 

 

 

 

6 680,00 zł 

 

 

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

W związku z niedostosowaniem siedziby Domu Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych Instytucja nie ma 

możliwości przygotowania programu na rzecz osób niepełnosprawnych. Część imprez organizowanych przez 

Dom Kultury jest jednak związana z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, w których mogą 

nieodpłatnie wziąć udział wszyscy na przykład ogólnopolskie konkursy plastyczne adresowane do szkół  

z oddziałami integracyjnymi. Wszystkie osoby mogą wziąć udział w imprezach w Amfiteatrze w Parku Zadole  
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i innych imprezach plenerowych (Święto Kwitnących Głogów, Pikniki Nauki i Kultury, atrakcjach 

organizowanych w ramach akcji Lato/ Zima w Mieście i innych).  

Realizator:  

- Miejski Dom Kultury „Ligota” 

Ze względu na brak dostosowania budynku MDK „Ligota” do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejących 

barier architektonicznych nie ma możliwości  realizowania programu na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W związku z niedostosowaniem siedziby Domu Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych Instytucja nie ma 

możliwości przygotowania programu na rzecz osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, dlatego w 2019 roku 

planowana jest organizacja warsztatów na terenie posesji Miejskiego Domu Kultury „Ligota” w miesiącu 

czerwcu i wrześniu: warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzieła-regionalnego, warsztaty muzyczne - taneczne. 

Warsztaty będą skierowane  dla dzieci i młodzieży . 

 

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

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w 2018 roku planuje organizację następujących zadań związanych  

z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) Przedstawienie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowane we współpracy ze Szkołą 

Podstawową numer 39 imienia Jana Pawła II Specjalną, 

b) „Festiwal talentów” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowany we współpracy ze Szkołą 

Podstawową numer 39 imienia Jana Pawła II Specjalną, 

c) X edycja Regionalnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: „Podróż moich 

marzeń”. 

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą korzystać z oferty Miejskiego Domu Kultury, Bogucice – Zawodzie”  

ze względu na windę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz salę widowiskową usytuowaną 

na parterze w budynku Działu „Bogucice” oraz schodołaz dla potrzeb osób niepełnosprawnych i salę 

widowiskową usytuowaną na parterze w budynku Działu „Zawodzie”.  

Realizator: 

- Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”. 

 

WYKONAWC

Y ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Dział 

„Zawodzie” 

Miejskiego 

Domu Kultury 

„Bogucice – 

Zawodzie” 

Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna  

z województwa – 

podopieczni 

śląskich ośrodków 

opiekuńczo-

wychowawczych  

i rehabilitacyjnych 

X edycja konkursu 

plastycznego pod nazwą 

„Podróż moich marzeń” 

połączona  

z wernisażem wystawy. 

1/69 

w tym 47 osób 

niepełnosprawnych 

1 004,49 zł 

 

Dział 

„Bogucice” 

Miejskiego 

Domu Kultury 

„Bogucice – 

Zawodzie” 

Dzieci i młodzież 

ze szkół 

specjalnych, 

przedszkoli i szkół 

integracyjnych          

z  Katowic 

„Festiwal talentów”  

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

organizowany 

we współpracy ze Szkołą 

Podstawową Specjalną 

numer 39 imienia  

Jana Pawła II, 

1/280 (w tym około 100 

dzieci niepełnosprawnych) 

Budynek działu „Zawodzie” przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz  wyposażony 

w schodołaz. Budynek działu „Bogucice” jest budynkiem „Bez Barier” i jest w pełni przystosowany do potrzeb 

osób z dysfunkcjami ruchu (budynek nie ma progów oraz posiada windę). Poza wydarzeniami wymienionymi  

w tabeli osoby niepełnosprawne mogły korzystać z pozostałej oferty kulturalnej działu MDK „Bogucice-

Zawodzie” dzięki przystosowaniu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, we wszystkich 
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wydarzeniach zorganizowanych w dziale MDK „Bogucice-Zawodzie” w 2018 roku wzięło udział łącznie 2789 

osób niepełnosprawnych, w kalkulacjach nie uwzględniono osób, których niepełnoprawność nie była możliwa do 

zidentyfikowania, wśród wyżej wymienionych osób niepełnoprawnych największą grupę wiekową stanowili 

seniorzy. 

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

a) Integracyjny plener malarski „Zarzeczańskie obrazki” w Katowicach - Zarzeczu. W plenerze biorą udział 

między innymi dzieci niepełnosprawne ze Szkoły Podstawowej numer 21 z oddziałami integracyjnymi,  

b) Impreza integracyjna „Święto pieczenia kartofla” w Katowicach - Zarzeczu. Impreza organizowana 

wspólnie z Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i  Osobom z Upośledzeniem 

Umysłowym oddział "Odrodzenie", 

c) Warsztaty „Rehabilitacyjna pracownia ceramiczna” w Katowicach - Piotrowicach. Warsztaty dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo lub niewidomych zapewniające możliwość rozwijania zmysłu twórczego, 

usprawniające motorykę dłoni i palców. 

Realizator:  

- Miejski Dom Kultury „Południe”.  

 

WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski Dom 

Kultury „Południe” 

Dzieci 

niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

 

1.Coroczny integracyjny 

plener malarski 

„Zarzeczańskie obrazki“, 

filia numer 3 Katowice - 

Zarzecze 

Dnia 23.05.2018 roku. 

 

 

 

 

1 /70 (w tym 10 

niepełnosprawnych) 

 

 

 

 

 

 

1 500,00 zł 

 

 

 

 

 

2.Impreza plenerowa „Dzień 

pieczonego ziemniaka“  

z udziałem dzieci z Centrum 

Rehabilitacyjno – 

Oświatowego „Odrodzenie”, 

filia numer 3 Katowice - 

Zarzecze 

Dnia 12.10.2018 roku. 

 

 

 

 

1 /50 (w tym 20 

niepełnosprawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,00 zł 

 

 

 

 

 

3.Rehabilitacyjna pracownia 

ceramiczna w Katowicach - 

Piotrowicach. 

Dnia 9.03.2018 oraz dnia 

23.03.2018. 

 

 

2 /24 niepełnosprawnych 

 

 

 

2 000,00 zł 

 

4.Cotygodniowe spotkania 

grupy wsparcia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Katowicach-Kostuchnie. 

 

 

 

 

30 / 40 (w tym 10 

niepełnosprawnych) 

 

 

 

2 000,00 zł 

 

 

5. Cotygodniowe spotkania 

grupy wsparcia Miejskiego 

Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Katowicach-

Murckach. 

 

30 / 20 (w tym 5 

niepełnosprawnych) 
2 000,00 zł 
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10) Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. Generała  Hallera 28, poprzez swoje trzy placówki 

będzie w roku 2018 współpracował i organizował następujące imprezy dla instytucji i organizacji działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) „Twórczość Bez Barier” – Festiwal Twórczości Teatralno – Plastycznej Dzieci i Młodzieży, 

b) Zabawa Karnawałowa dla Zespołu Szkół Specjalnych numer 10, 

c) Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 

Ponadto organizowane są, również wydarzenia dla mieszkańców Katowic, w których udział mogą wziąć także 

osoby niepełnosprawne. Należą do nich: 

a) Regionalny Przegląd Dziecięcych Zespołów Jasełkowych, 

b) Konkurs „Szopienicki Talent”, 

c) Dni Szopienic, 

d) Dzień Rodzica (współorganizowany ze Świetlicą Środowiskową), 

e) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Twórców Nieprofesjonalnych imienia Pawła Wróbla, 

f) Imprezy okolicznościowe, na przykład Dzień Dziecka, Spotkanie z Mikołajem, 

g) Koncerty umuzykalniające, 

h) Konkurs kolęd dla Przedszkolaków, 

i) Konkurs Tańca Szkół Specjalnych, 

j) Bale, zabawy i spotkania integracyjne podopiecznych Fundacji „Iskierka” oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno – Wychowawczego imienia Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej. 

Powyższe działania podjęte zostaną we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Będą to między innymi:  

a)  Zespoły Szkół Specjalnych w Katowicach numer 7, 10 i 11, 

b)  Warsztaty Terapii Zajęciowej "PROMYK", 

c)  Fundacja „Iskierka”, 

d)  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy imienia Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej, 

e)  Stowarzyszenie „Siódemka”. 

Realizator:  

- Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”. 

WYKONAWCY 

ZADAŃ 
ADRESACI DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski Dom 

Kultury 

„Szopienice – 

Giszowiec”  

w Katowicach  

 

Dzieci i młodzież 

 

„Twórczość bez barier” 

– XVII Festiwal 

Twórczości Teatralno-

Plastycznej Dzieci  

i Młodzieży – 

współorganizacja  

z Zespołem Szkół 

Specjalnych numer 11  

w Katowicach.  

 

1/209 300 zł  

Dzieci 

 

 

Zabawa karnawałowa 

dla Zespołu Szkół 

Specjalnych numer 10  

w Katowicach.  

 

 

 

1/50 260 zł  

Podopieczni  

i pracownicy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej 

„Promyk”  

i „Unikat” 

 

Dzień Godności Osób 

Niepełnosprawnych – 

współorganizacja  

ze Stowarzyszeniem  

1/800 300 zł  
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na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Siódemka”  

w Katowicach.  

 

Obiekt przy ul. generała Hallera 28 jest dostępny dla osób z dysfunkcjami ruchu. Obiekt przy ul. Obrońców 

Westerplatte 10 – nie jest w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - wejście  

po schodach (jest schodołaz, pracownicy są przeszkoleni do obsługi). Obiekt przy pl. Pod Lipami 1, 3-3a – 

dostępny dla osób z dysfunkcjami ruchu.    

 

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

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych planowane w 2018 roku przez Miejski Dom Kultury „Koszutka”:  

a) Impreza integracyjna dla dzieci z przedszkoli z oddziałami integracyjnymi z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, 

b) Dzień Europejski – warsztaty integracyjne dla dzieci szkolnych, 

c) P.A.Sz.O.N. – Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 

d) Kraina Rękodzieła  - Dni Integracji – warsztaty i pokazy. 

Realizator:  

- Miejski Dom Kultury „Koszutka” 

WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

Miejski Dom 

Kultury 

„Koszutka” 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

numer 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi  

w Katowicach, 

Miejskie Przedszkole  

numer 48 w 

Katowicach, 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny dla 

Dzieci Niesłyszących i 

Słabo Słyszących 

 

 

 

Impreza integracyjna dla 

dzieci z przedszkoli  

z oddziałami integracyjnymi  

z okazji Pierwszego Dnia 

Wiosny - animacje dla dzieci 

w wykonaniu Fabryki 

Kultury. 

1/144 800,00 zł 

 

 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny dla 

Dzieci Niesłyszących i 

Słabo Słyszących 

 

 

 

Dzień Europejski – 

warsztaty dla dzieci 

prowadzone przez Punkt 

Informacji Europejskiej 

Europe Direct-Katowice. 

1/20 399,45 zł 

Miejski Dom 

Kultury 

„Koszutka” filia 

„Dąb” 

Zespół Szkół numer 1 

Katowic, 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

Specjalnych  

numer 7 Gliwice, 

Warsztat terapii 

zajęciowej Zabrze, 

Gliwice, 

Dom Pomocy 

Społecznej Bytom, 

IV Przegląd Amatorskiej 

Sztuki Osób 

Niepełnosprawnych 

P.A.Sz.O.N. 

w kategoriach: zespoły 

wokalne, wokalno-

instrumentalne, 

instrumentalne, soliści, teatr. 

2/561 5 960,00 zł 
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Świętochłowice, 

Będzin, Kuźnia 

Nieborowska, Katowic, 

Mysłowice, 

Częstochowa, 

Wodzisław Śląski, 

,Zespół Placówek 

Szkolno-

Wychowawczo- 

Rewalidacyjnych 

Wodzisław Śląski, 

Racibórz,  Centrum 

Edukacji i Rehabilitacji 

Zabrze, Szkoła 

Podstawowa Specjalna 

numer 40 Bytom, 

Zespół Szkół 

Specjalnych  

Mysłowice, Skoczów, 

Żory, Sosnowiec, 

Ośrodek Matka Boża 

Uzdrowienie chorych 

Knurów, Branżowa 

Szkoła Specjalna 

Katowice, Ośrodek 

Mieszkalno-

Rehabilitacyjny 

Bestwina, Miejski 

Ośrodek Kultury 

Sławków, Ośrodek 

Rehabilitacyjno- 

Edukacyjno- 

Wychowawczy 

Chorzów, Wyry, 

Środowiskowy Dom 

Samopomocowy 

Sosnowiec, Czeladź 

Miejski Dom 

Kultury 

„Koszutka” filia 

„Dąb” 

 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny dla 

Dzieci Niesłyszących i 

Słabo Słyszących  

w Katowicach, 

Świetlica 

Środowiskowa przy 

Ośrodku Świętego 

Jacka Caritas 

Archidiecezji 

Katowickiej 

Kraina Rękodzieła- Dzień 

Integracji z Osobami 

Niepełnosprawnymi. 

2/41 

 

12)  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11, będzie realizowała zadania w pięciu blokach: 

a) Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych – organizowanie wystaw i spotkań z twórcami 

niepełnosprawnymi: 

- Witryna artystyczna – prezentacja twórczości (malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa) osób niepełnosprawnych 

(dzieci, młodzieży, osób dorosłych), 

- Witryna poetycka – prezentacja dorobku piśmienniczego osób niepełnosprawnych, 

- Człowiek bez barier – spotkanie integracyjne mające na celu przełamanie stereotypu niepełnosprawności; 

spotkania z osobami niepełnosprawnymi, które osiągnęły sukces i są przedsiębiorcze, 
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- Nie-zwykli – cykl spotkań z osobami, które mimo różnych dysfunkcji i trudności życiowych, prowadzą aktywny 

tryb życia, odnosząc sukcesy na wielu jego płaszczyznach. Celem spotkań jest przybliżenie mieszkańcom regionu 

postaci, które często mimo przeciwności losu prowadzą aktywne życie, spełniając swoje marzenia (podróżują, 

piszą książki, czynnie uprawiają sport), 

b) Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie - spotkania o zasięgu miejskim organizowane w związku  

ze świętami oraz dniami szczególnymi, między innymi Serduszko puka - impreza integracyjna dla uczniów szkół 

integracyjnych i specjalnych (Filia numer 32), Międzynarodowy Dzień Białej Laski– impreza poświęcona 

osobom niewidomych i niedowidzącym (Filia numer 1), Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – 

imprezy organizowane między innymi dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy Społecznej (w wybranych 

filiach). 

W ramach działań integracyjnych, Miejska Biblioteka Publiczna 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”, Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne, Świetlica Środowiskowa Świętej Agaty, Fundacja „Świat jest dla nas”, Centrum Rehabilitacyjno-

Oświatowe „Odrodzenie”, Klub Seniora „Zakątek”, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”, Świetlica 

Środowiskowa Świętej Agaty oraz ze Środowiskowymi Domami Samopomocy dla Niepełnosprawnych, 

Rodzinnymi Domami Pomocy Społecznej oraz Szkołami i Przedszkolami, które posiadają oddziały lub klasy 

integracyjne. 

Ponadto, Miejska Biblioteka Publiczna   uczestniczy w zajęciach pozabibliotecznych w ramach działań na rzecz 

integracji osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.  We współpracy z Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowym 

„Odrodzenie” (Filia numer 10) organizuje dla pacjentów zajęcia integracyjne (głośne czytanie, gry i zabawy).   

Na oddziałach szpitalnych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Filia numer 38 przeprowadza imprezy 

edukacyjne (konkursy, zabawy literackie, pomoc w nauce), a Filia numer 27 organizuje spotkania integracyjne  

i czytanie dla mieszkańców Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej. Z kolei Filia numer 12 prowadzi zajęcia dla 

osób starszych w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym „Karolinka”.  

Od trzech lat Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach organizuje dwudniowe przedsięwzięcie o nazwie Żywa 

Biblioteka/Human Library Katowice Zmierz się z uprzedzeniami. Żywa Biblioteka, to miejsce, w którym można 

było spotkać się i porozmawiać z osobami dotkniętymi dyskryminacją i wykluczeniem ze względu między innymi 

na niepełnosprawność, pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną. Pośród zaproszonych przez nas 

osób była między innymi  osoba głuchoniewidoma, osoba na wózku inwalidzkim, alternatywny motorycznie.  

Do tej pory odbyły się cztery edycje Żywej Biblioteki.  

c) Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci i dorosłych. 

Filia numer 5 Młodzieżowa. - Czytanie jak fruwanie: dla dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałem 

Integracyjnym numer 15, Filia numer 10 - Głośne czytanie połączone z zabawami aktywizującymi  

i plastycznymi dla dzieci niedosłyszących z Miejskiego Przedszkola 93 oraz dla dzieci z Centrum 

Rehabilitacyjno – Oświatowego „Odrodzenie” w Katowicach, Filia numer 26 - Biblioterapia dla dzieci – zajęcia 

dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Świętej Agaty, Filia numer 31 - warsztaty dla seniorów z Klubu 

Seniora Zakątek, Filia numer 32 - Spotkanie z książką – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Specjalnego Punktu 

Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem, 

d) Zakup zbiorów dla osób niewidomych i niedowidzących. 

 

W 2018 roku Biblioteka planuje zakup audiobooków do Oddziału Książki Mówionej w Filii numer 1 oraz  

do pozostałych filii, ze środków własnych oraz pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego. 

Realizator: 

-  Miejska Biblioteka Publiczna. 
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WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna  

w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarze 

 

Biblioteki otwarte  

dla wszystkich 

Szkolenie dla bibliotekarzy  

z obsługi niepełnosprawnego 

czytelnika  

(Filia numer 1, ul. Ligonia 7) 

1/13 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Czytelnicy, 

mieszkańcy 

Katowic 

 

NIE-ZWYKLI 

- Moje podróże w ciemno – 

spotkanie z Hanną Pasterny, 

niewidomą podróżniczką, 

pisarką, lingwistką, działaczką 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych, autorką 

książek: Jak z białą laską 

zdobywałam Belgię, Tandem  

w szkocką kratę, Moje podróże 

w ciemno (24 stycznia) 

- Siła to stan umysłu. 

Ograniczenia to wymysł 

człowieka – spotkanie  

z Łukaszem Kaznowskim, 

chorującym na rdzeniowy zanik 

mięśni 27-latkiem, autorem 

biografii Luzak na kółkach  

(20 lutego). 

- Jeszcze leżę – spotkanie  

z Jackiem Nochem, komikiem, 

współtwórcą Śląskiej Sceny 

Stand-Upu, współautorem 

książki Taki trochę chory, 

chorującym na stwardnienie 

rozsiane (11 kwietnia). 

- Kolorowe życie  w ciemności 

– spotkanie z Łukaszem 

Baruchem, niewidomym 

wokalistą, działaczem 

społecznym, animatorem życia 

kulturalnego, prezesem Fundacji 

„Wygrajmy 

Razem” (26 czerwca). 

- Niewidomy – zawsze 

widoczny – spotkanie  

z Sebastianem Grzywaczem, 

niewidomym rodzicem, 

działaczem Fundacji Ponad 

Słowami (12 grudnia). 

 

5/102 1 160 zł 

Czytelnicy, 

mieszkańcy 

Katowic 

 

 

- Świąteczne ozdoby w duchu 

EKO – wernisaż wystawy prac 

rękodzielniczych seniorów  

ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla 

Niepełnosprawnych numer 2  

(19 listopada). 

 

1/40 300 zł 
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Miejska 

Biblioteka 

Publiczna  

w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wyobrażenie – wystawa 

fotografii Śląskiej Jednostki 

Towarzystwa Pomocy 

Głuchoniemym i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej  

w Katowicach (Filia numer 30, 

marzec-kwiecień). 

1/150 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Czytelnicy, 

mieszkańcy 

Katowic 

 

 

- 21 uczuć zespołu Downa, czyli 

najpiękniejsza lekcja miłości – 

wystawa fotografii 

Stowarzyszenia Rodzin  

i Przyjaciół Osób z Zespołem 

Downa "Szansa: (Filia numer 

14, październik; Filia numer 30, 

listopad). 

 

2/450 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

 

Podopieczni 

Warsztatów 

Terapii 

Zajęciowej 

„Promyk” 

 

Prowadzenie praktyk 

podopiecznych w filiach 

bibliotecznych Miejskiej 

Biblioteki Publicznej  

w Katowicach. 

1/(3 osoby/2 razy  

w tygodniu) 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Uczniowie szkół  

z oddziałami 

integracyjnymi 

oraz przedszkoli, 

podopieczni 

świetlic 

środowiskowych 

dla dzieci  

i młodzieży, 

Dorośli 

podopieczni 

instytucji 

pomocowych  

i 

rehabilitacyjnych, 

Środkowiskowych 

Domów 

Samopomocy, 

Zakładów 

Opiekuńczych 

Zajęcia prowadzone cyklicznie 

w filiach Biblioteki dla dzieci  

i młodzieży. 

Imprezy edukacyjne (konkursy, 

zabawy literackie, czytanie  

na dywanie, pomoc w nauce). 

Zajęcia integracyjne 

prowadzone cyklicznie w filiach 

Biblioteki dla dorosłych 

(spotkania, quizy i zabawy 

literackie, warsztaty 

artystyczne, koncerty 

umuzykalniające). 

212/2808 

 W ramach 

bieżącej 

działalności 

Czytelnicy, 

mieszkańcy 

Katowic, 

osoby niewidome 

 

Spotkanie z Włodzimierzem 

Lubańskim (Filia numer 16,  

ul. Wajdy 21) 

Miejska Biblioteka Publiczna  

w Katowicach oraz Fundacja 

Szansa dla Niewidomych 

zorganizowały spotkanie  

z legendą polskiej piłki nożnej, 

najlepszym strzelcem w historii 

kadry narodowej – 

Włodzimierzem Lubańskim. 

Spotkanie było okazją  

1/65 

W ramach 

bieżącej 

działalności 
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do wręczenia Włodzimierzowi 

Lubańskiemu tytułu Idola 

Stulecia. To specjalne 

wyróżnienie przyznane przez 

Fundację, dla osoby szczególnie 

zaangażowanej w walkę  

o prawa osób niewidomych,  

o ich usamodzielnienie  

i traktowanie na równi  

z osobami widzącymi. 

Mieszkańcy 

Katowic,  

Czytelnicy 

Biblioteki 

 

Żywa Biblioteka/Human 

Library Katowice. 

Spotkanie i rozmowa z osobami 

dotkniętymi dyskryminacją  

i wykluczeniem ze względu 

między innymi  

na niepełnosprawność (osoba 

głuchoniewidoma, osoba 

chorująca na depresję) 

 (Filia numer 14, ul. Piastów 20) 

 

1/80 300 zł 

Osoby chore  

i niepełnosprawne 

 

Dostarczanie do domu przez 

pracowników biblioteki książek, 

czasopism i książki mówionej. 

 

1164 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Osoby 

niepełnosprawne 

Zakup zbiorów dla osób 

niewidomych i niedowidzących. 

Zakup audiobooków 

4074 72 896,35 zł 

 

13) Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7. 

Wydział Kultury Urzędu Miasta  Katowice w ramach zadań własnych dofinansowuje imprezy kulturalne 

organizowane przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Środki finansowe 

przekazywane na ten cel będą realizowane w ramach zgłaszanych potrzeb, związanych z organizacją koncertów, 

festynów integracyjnych, wystaw i innych projektów kulturalnych. 

Realizator:  

- Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. 

W roku 2018 roku  nie zostały złożone wnioski na dofinansowanie do imprez kulturalnych. 

 

14) Opiniowanie opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych 

remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych. 

Realizatorzy: 

- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,   

- Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 
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WYKONAWCY 

ZADAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA IMPREZ/ 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

WYKONANIE 

Wydział Rozwoju 

Miasta, 

Wydział 

Inwestycji 

 

Osoby 

niepełnospra-

wne 

W 2018 roku Wydział Rozwoju Miasta 

opracował  specyfikacje techniczne  

dla następujących zadań: 

1. Budowa centrum nauki  

w Katowicach - na wykonanie: 

 inwentaryzacji  

i ekspertyz stanu technicznego 

obiektów przewidzianych 

 do zaadaptowania  

na potrzeby przyszłego Centrum 

Nauki; 

 na opracowanie materiałów  

(w tym programu funkcjonalno-

użytkowego) dla przygotowania 

i przeprowadzenia konkursu  

na koncepcję architektoniczno-

urbanistyczną Centrum. 

Przebudowa budynku siedziby 

"Katowice Miasto Ogrodów – 

Instytucja Kultury im. Krystyny 

Bochenek" – na wykonanie studium 

wykonalności. 

- 
Działalność 

bieżąca 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miasta 

Katowice. 

 

6. Ocena efektywności i wskaźniki: 

 
L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/ POTRZEBY 2019 

1. 

Liczba imprez kulturalnych organizowanych 

przez miejskie instytucje kultury dostępnych 

dla osób niepełnosprawnych 

1 649 na podobnym poziomie 

2. 

Liczba imprez kulturalnych dla osób 

niepełnosprawnych dofinansowanych przez 

Miasto Katowice 

0 

Wydział nie ma wpływu na propozycje 

zawarte w ofertach podmiotów 

zewnętrznych 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu: 132 394,46 zł 

 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019:  
Wydział Kultury- 142 600,00 zł 

Wydział Inwestycji- 95 000,00 zł 

 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje): 

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. 

Prognoza finansowa nie uwzględnia zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych, które są dofinansowywane przez Wydział Kultury w ramach zgłaszanych przez  

te stowarzyszenia potrzeb . 
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PROJEKT 11.  

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, specjalistycznych 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Zadania do realizacji w 2018 roku, realizatorzy: 

1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, prowadzącymi dzienne domy pomocy społecznej, rodzinny dom pomocy oraz prowadzenie 

mieszkań chronionych 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,  

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (prowadzenie mieszkań chronionych). 

 

WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Śląski Zarząd 

Wojewódzki PKPS, 

Katowice,  

ul. Korfantego 84a 

Osoby 

niepełnosprawne 

i ich rodziny 

wymagające 

pomocy osób 

drugich 

w czynnościach 

życia codziennego 

i pielęgnacji 

 

Świadczenie usług 

opiekuńczych. * 
- 137 749,66 zł 

Agencja Służby 

Społecznej Kościelak 

Spółka Jawna 

Warszawa 

ul. Kwiatowa 7a 

 

Świadczenie usług 

opiekuńczych.* 

 

 

- 125 043,10 zł 

Agencja Opiekuńczo- 

Medyczna  

i Handlowa Spółka  

z o.o., Katowice  

ul. Okrzei 6/16. 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych  

i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi.* 

- 272 157,19 zł 

Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom 

Osób 

Niepełnosprawnych 

oraz Im Samym 

„Convivere”, 

Katowice, ul. Okrzei 

6/16 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych.* 

- 5 920,00 zł 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Zespół Medyczno-

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych.* 

- 11 076,88 zł 

Id: 471C106B-42D4-46ED-9589-7163BE397EDE. Podpisany Strona 78



 

Opiekuńczy Alicja 

Kluczna, Dąbrowa 

Górnicza,  

ul. Kościuszki 27. 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych.** 

38 63 367,46 zł 

 

Konsorcjum: Agencja 

Opiekuńczo- 

Medyczna  

i Handlowa Sp. z o.o. 

oraz Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom 

Osób 

Niepełnosprawnych 

oraz Im Samym 

„Convivere”, 

Katowice, ul. Okrzei 

6/16. 

Świadczenie usług 

opiekuńczych.** 
875 3 292 985,03 zł 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych.** 

215 649 909,89 zł 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi.** 

11 58 894,08 zł 

Konsorcjum 

HDOmedical  

Sp. z o.o. Nadzieja 

Opieka Pielęgniarsko 

Rehabilitacyjna 

 Sp. z o.o. oraz 

Stowarzyszenie 

Opiekuńcze 

„Nadzieja” Lublin, 

ul. Kolorowa 6.  

Świadczenie usług 

opiekuńczych.** 
849 2 765 295,33 zł 

Usługi opiekuńczo- 

pielęgnacyjne oraz 

transportowe Beata 

Janota- Niklasińska, 

Katowice,  

ul. Kurpiowska 

13/22. 

Świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych.** 

1 3 173,00 zł 

Rodzinny Dom 

Pomocy Społecznej, 

Katowice,  

ul. Krupińskiego 11 

Osoby, które  

z powodu wieku 

lub 

niepełnosprawno-

ści wymagają 

pomocy innych 

osób 

Rodzinny Dom Pomocy 

zapewniający usługi 

opiekuńcze i bytowe. 

8 264 168,00 zł 

* usługi wykonane w XII 2017, a zapłacone w I 2018 na podstawie umowy obowiązującej do 31.12.2017 r. 

** w podanej liczbie osób występują przypadki, że ta sama osoba ma przyznane dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

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). 

Realizatorzy:  

-organizacje pozarządowe,  

-Wydział Polityki Społecznej,  

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej. 
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WYKONAWCY 

ZADANIA 

ADRESACI 

ZADAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH* 
WYKONANIE 

Caritas Archidiecezji 

Katowickiej - Ośrodek 

Świętego Jacka 

Osoby, które 

z powodu wieku, 

choroby lub innych 

przyczyn wymagają 

pomocy, a są jej 

pozbawione lub 

rodzina takiej 

pomocy nie może 

zapewnić 

Prowadzenie   

Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej 

przy ul. Brata Alberta 4 

oraz przy 

 ul. Dębowej 23. 

131 635 988,00 zł 

Katowickie 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób 

Starszych, 

Niepełnosprawnych  

i Oczekujących 

Wsparcia OPOKA 

Prowadzenie   

Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej 

przy ul. Gliwickiej 74 , 

ul. Oblatów 24, 

ul. Tysiąclecia 45, 

ul. Świdnickiej 35  

oraz przy  

ul. Głogowskiej 23. 

 

553 2 761 523,00 zł 

Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom 

Osób 

Niepełnosprawnych 

oraz Im Samym 

„Convivere” 

 

Prowadzenie 

Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej 

przy ul. Czecha 2  

oraz ul. Wiślana 9. 

184 972 073,00 zł 

Wydział Polityki 

Społecznej  

we współpracy  

z organizacjami 

pozarządowymi 

Seniorzy Miasta 

Katowice 

W programie między 

innymi: wyjścia  

na koncerty,  

do kina, do teatru, 

porady specjalistyczne               

w tym  zdrowotne, 

prawne, warsztaty 

zajęciowe, wykłady 

oraz pogadanki, 

spotkania                      

z ciekawymi ludźmi. 

180 według oferty 61 048,00 zł 

 

3) kontynuowanie programu wolontaryjnego "Słonecznik" oraz promocja programu za pośrednictwem różnych 

kanałów informacyjnych, w tym strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dystrybucji 

materiałów promocyjnych 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 

KORZYSTA-JĄCYCH 
WYKONANIE 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Katowicach 

Mieszkańcy Katowic 

będący w trudnej 

sytuacji życiowej,  

w tym między innymi: 

osoby starsze, które  

z powodu swojego 

wieku oraz osoby 

niepełnosprawne, które 

z powodu swych 

ograniczeń wymagają 

wsparcia ze strony 

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 

Utrzymanie więzi 

społecznych  

i bezpieczeństwa  

w środowisku 

zamieszkania, 

 w odniesieniu do osób 

starszych  

i niepełnosprawnych; 

zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa osób 

starszych  

i niepełnosprawnych; 

16 
Działalność 

bieżąca 
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aktywizacja społeczna 

osób starszych  

i niepełnosprawnych  

w środowisku lokalnym. 

 

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

6. Ocena efektywności i wskaźniki: 

 

L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/ POTRZEBY 2019 

1. 
Liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach 

pomocy społecznej. 
689 689 

2. Liczba prowadzonych miejsc mieszkania pomocy. 21 21 

3. Liczba prowadzonych miejsc w rodzinnym domu pomocy. 3 3 

4. 

Liczba osób niepełnosprawnych, starszych objętych 

usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

1 989 1 989 

5. 
Liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających 

z dziennych domów pomocy społecznej. 
868 868 

6. 
Liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających 

z mieszkań chronionych. 
27 21 

7. 
Liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających 

z rodzinnego domu pomocy. 
8 8 

8. 
Liczba wolontariuszy wspomagających osoby 

niepełnosprawne wymagające opieki. 
14 14 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 7 649 739,62 zł 

Wydział Polityki Społecznej: 4 430 632,00 zł (w tym w tym 4 369 584 zł dotacja) 

 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 598 902,00 zł 

Wydział Polityki Społecznej: 4 473 963,00 zł 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):  
Usługi świadczone przez wyżej wymienione podmioty wykonywane są należycie. Przewiduje się realizację 

powyższych działań na tym samym poziomie. 

W ostatnich dwóch latach liczba wolontariuszy pracujących w programie „Słonecznik” na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych utrzymuje się na podobnym poziomie. Przez cały 2018 rok prowadzona była akcja 

promowania programu na szereg różnych, także nowych sposobów. Wolontariusze realizowali swoje zadania  

z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osób otrzymujących wsparcie. Zastosowane formy promocji programu 

są i nadal będą ponawiane, na przykład dystrybucja ulotek, plakatów, umieszczanie informacji na stronach ngo.pl, 

slaskie-wolontariat.org, stronach Urzędu Miasta Katowice, stronie www.mops.katowice.pl, przez aplikację 

Katowickiego Informacyjnego Serwisu SMS - owego. Podobnie aktualizowane będą informacje zamieszczane 

na portalu społecznościowym facebook.pl (fanpage programu). Pomoc na rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych w ramach programu „Słonecznik” wpisuje się w działania miasta Katowice nakierowane  

na wzmocnienie zasobów służących zdrowiu i aktywnemu uczestnictwu osób starszych i niepełnosprawnych  

w życiu społecznym. 

Realizacja zadania pod nazwą „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 

represjonowanych – prowadzenie Klubów Seniora” w mieście Katowice funkcjonuje od kilku lat oraz cieszy się 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród katowickich Seniorów. 
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PROJEKT 12.  

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 

oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do imprez sportowych i turystycznych. 

3. Stan planowany do osiągnięcia: 

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach o charakterze sportowym i turystycznym oraz 

przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

4. Zadania do realizacji w 2018 roku, realizatorzy: 

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

oraz współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Realizatorzy:  

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Katowicach.  

 

WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA 

OSÓB 

KORZYSTA-

JĄCYCH 

DOFINANSO-

WANIE 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Katowicach wraz  

z innymi podmiotami 

Niepełnosprawne 

dzieci oraz młodzież 

Polski Związek Głuchych 

Oddział Śląski. 
20 

5 900,00 zł* 

( w tym z Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji 

Osób 

Niepełnosprawnych  

1 770,00 zł) 

Śląskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski i Osobom 

z Upośledzeniem 

Umysłowym „Szansa” 

22 

13 595,00 zł* 

 (w tym z Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji 

Osób 

Niepełnosprawnych 

4 078,50 zł) 

Stowarzyszenie Żeglarzy 

Niepełnosprawnych. 
4 

1 250,00 zł * 

( w tym z Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji 

Osób 

Niepełnosprawnych 

375,00 zł) 

Wydział Edukacji  

i Sportu Urzędu 

Miasta Katowice 

Niepełnosprawne  

i pełnosprawne 

dzieci, które zgłosiły 

swój udział  

w imprezie 

organizowanej przez 

Przedszkole numer 

93 w Katowicach 

XV Integracyjna Spartakiada 

Sportowa Przedszkolaków 

organizowana przez  

Przedszkole numer 93  

w dniu 20.11.2018 roku – 

zakup pucharów i medali. 

 

80 314,88 zł 

Niepełnosprawne  

dzieci, które zgłosiły 

swój udział  

w imprezie 

organizowanej przez 

Zespół Szkół 

VI Międzyszkolny Bieg 

Zadaniowy organizowany 

przez Szkołę Podstawową 

numer 61  

w dniu 08.06.2018 roku – 

zakup medali. 

40 93,48 zł 
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Specjalnych numer 

12 

Niepełnosprawne  

i starsze osoby, 

pensjonariusze  

z Dziennych Domów 

Pomocy Społecznej  

z Katowic 

2 Wyjazdy rekreacyjne dla 

seniorów i osób 

niepełnosprawnych 

organizowany przez 

Katowickie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób Starszych, 

Niepełnosprawnych  

i Oczekujących Wsparcia 

„OPOKA”  - transport 

pensjonariuszy. 

101 osób, w tym 

72 osoby 

niepełnospra-

wne 

4 500,00 zł 

* 
całkowity koszt imprezy 

 

2) Dotacje dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne.  

Realizator:  

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. 

 
WYKONAWC

Y DZIAŁAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

 

Wydział 

Edukacji  

i Sportu Urzędu 

Miasta 

Katowice 

Osoby 

niepełnosprawne 

zrzeszone  

lub korzystające 

 z pomocy: 

Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia 

Sportu  

i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych 

„Start” 

Dotacja dla Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia Sportu  

i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „Start” 

 na zadanie: Szkolenie dzieci  

i młodzieży w dziedzinie sportu 

i turystyki w 2018 roku. 

40  
10 000,00 zł 

 

Dotacja dla Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia Sportu  

i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „Start”  

na zadanie: Organizacja 

uprawiania sportu w 2018. 

19  10 000,00 zł 

Osoby 

niepełnosprawne 

zrzeszone  

w Integracyjnym 

Klubie Sportowym- 

Silesia 

Dotacja dla Integracyjnego 

Klubu Sportowego Silesia  

na prowadzenie zajęć i zakup 

sprzętu do tenisa stołowego  

dla osób niepełnosprawnych                     

w trybie tak zwanego                     

„Małego granta”. 

15 6 600,00 zł 

Dotacja dla Integracyjnego 

Klubu Sportowego Silesia  

na prowadzenie zajęć tenisa 

stołowego dla osób 

niepełnosprawnych                   

w trybie tak zwanego                     

„Małego granta”. 

15 6 000,00 zł 

 

3) organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych: Bieg Uliczny imienia Wojciecha 

Korfantego. 

Realizator:  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. 

 
WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

WYKONANIE 

 

Miejski Ośrodek 

Sportu  

i Rekreacji 

Osoby pełnosprawne  

i niepełnosprawne, 

które zgłosiły  

swój udział  

w imprezie 

XXIV Bieg  

imienia 

Wojciecha Korfantego: 

Bieg ulicami Katowic  

i Siemianowic Śląskich  

o długości  

1 212 osób  

w tym 14  

niepełnosprawnych 

34 490,90 zł 
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10 kilometrów,  

zorganizowany dnia 

21.04.2018 roku. 

Osoby pełnosprawne  

i niepełnosprawne, 

które zgłosiły swój 

udział  

w imprezie 

Rekreacyjny Rajd Rowerowy: 

Rajd rowerowy trasami  

i ścieżkami rowerowymi 

Miasta Katowice  

z finałem  

na Kempingu  

numer 215 usytuowanym  

w Dolinie Trzech Stawów. 

Rajd został zorganizowany  

w dniu 8.09.2018 roku. 

471 osób – brak danych 

o osobach niepełnospra-

wnych 

47 137,15 zł* 

Osoby pełnosprawne  

i niepełnosprawne 

które zgłosiły swój 

udział  

w imprezie 

Biegi przełajowe GRAND 

PRIX 

MOSiR – 7.07, 12.05, 26.05, 

9.06, 22.09.2018 roku. 

615 osób – brak danych 

o osobach niepełnospra-

wnych 

26 914,42 zł* 

*nie wliczono do podsumowania wydatków ze względu na brak danych o osobach niepełnosprawnych 

 

4) Opiniowanie opracowanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych remontów 

i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych. 

Realizatorzy: 

- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, 

- Wydział Rozwoju Miasta, 

- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 

DZIAŁANIA 

SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Wydział Edukacji  

i Sportu 

Osoby 

niepełnosprawne 

Usuwanie barier 

architektonicznych  

na obiektach zarządzanych 

przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Katowice. 

- 

Brak 

zaplanowanych  

i wykonanych 

inwestycji 

 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice oraz Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Katowicach, w zakresie projektów inwestycyjnych Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

 

6. Ocena efektywności i wskaźniki: 

 
L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/POTRZEBY 2019 

1. 

Liczba imprez sportowych, rekreacyjnych 

i turystycznych skierowana tylko dla osób 

niepełnosprawnych dofinansowanych 

przez Miasto Katowice. 

4 6 

2. 

Liczba imprez sportowych, rekreacyjnych 

i turystycznych ogólnodostępnych, w tym 

również dla osób niepełnosprawnych, 

dofinansowanych przez Miasto Katowice. 

8 10 

3. 
Liczba osób niepełnosprawnych biorąca 

udział w zorganizowanych imprezach. 
295 300 

 

 

7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu:  

Wydział Edukacji i Sportu: 71 999,26 zł 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 5 499,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 
8.  Prognoza finansowa 2019 (potrzeby): 

Wydział Edukacji i Sportu: 39 309,00 zł  

 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje): 

Osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych zainteresowań 

i potrzeb. Wydział Edukacji i Sportu poprzez dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży w dziedzinie 

sportu, turystyki i rekreacji oraz współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych 

to tychże osób daje im taką możliwość. 

Całość działań sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych ma na celu nie tylko ograniczenie skutków 

niepełnosprawności, przeciwdziałanie izolacji społecznej, ale także zaktywizowanie środowiska w miarę  

ich możliwości. Pokazanie, że osoby niepełnosprawne także mają możliwość do uczestnictwa w sporcie  

i turystyce. Efekty wsparcia realizacji zadań na rzecz niepełnosprawnych są następujące: 

- rehabilitacyjny - poprawa sprawności ogólnej co zwiększa możliwości w zakresie samodzielnego wykonywania 

czynności dnia codziennego; 

- sportowy - w postaci poprawy wyniku sportowego, dającego możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej 

na arenach krajowych i międzynarodowych; 

- integracyjny - poprzez rywalizację sportową i uczestnictwo w zawodach osób zdrowych z niepełnosprawnymi, 

uczenie się siebie, nawiązywanie znajomości. 

O wartości takich działań świadczą między innymi sukcesy podopiecznych Wojewódzkiego Stowarzyszenia 

Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”, gdzie zawodnicy w roku 2018 zdobyli miejsca medalowe  

na Letnich Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w pływaniu, w podnoszeniu ciężarów, Mistrzostwach 

Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie (I miejsce slalom gigant) oraz I miejsce drużynowo  

na Międzynarodowym Turnieju w Goalball w Lizbonie. 
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PROJEKT 13 

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 długofalowej prowadzić  

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

podejmowanych działań jest jak najszersze oddziaływanie na lokalne i regionalne instytucje, organizacje, firmy 

i grupy nieformalne, które mogą przyczynić się do możliwie najpełniejszego udziału osób niepełnosprawnych  

w życiu społecznym oraz do wzrostu zrozumienia mieszkańców Katowic dla ich problemów. 

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 2018 roku, realizatorzy: 

1) „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” realizowane w ramach osi priorytetowej 

IX Włączenie społeczne, poddziałania 9.1 Aktywna integracja, 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych ZIT. Realizacja programu na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego  

i zawodowego lokalnych społeczności, w tym osób niepełnosprawnych uwzględniającego specyfikę terytorium 

i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań opartych o samopomoc i wolontariat, 

środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych, kulturalnych, jako oferowanych, jako wsparcie 

uzupełniające, to jest: 

a) Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Katowicach, 

b) Punkt Poradnictwa i Informacji – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

c) Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym – realizator Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach, 

d)   Wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych – realizator 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Katowicach, 

e) Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Katowicach, 

f) Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością - realizator Fundacja Pomocy  Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej imienia Świętego Stanisława Kostki, 

g) Działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych- 

realizator Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia Świętego Stanisława Kostki, 

h) Trener pracy osób niepełnosprawnych - realizator Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej imienia Świętego Stanisława Kostki, 

i) Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych- realizator Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej imienia Świętego Stanisława Kostki. 

Realizator:  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 

ADRESACI 

DZIAŁAŃ 
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
WYKONANIE 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Osoby  

z niepełno-

sprawnością 

zamieszkujące 

tereny Miasta 

Organizowanie społeczności osób 

niepełnosprawnych. 
71 128 869,91 zł 

Punkt Poradnictwa i Informacji. 30 29 614,64 zł 

Wsparcie udziału osób 

niepełnosprawnych w życiu 
45 3 531,64 zł 
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Katowice 

objęte 

Lokalnym 

Programem 

Rewitalizacji 

oraz osoby  

z ich 

otoczenia 

społecznym i kulturalnym. 

Wsparcie realizacji inicjatyw 

oddolnych na rzecz poprawy 

sytuacji osób niepełnosprawnych. 

146 21 073,27 zł 

Usługi aktywnej integracji  

o charakterze edukacji. 
4 1 320,00 zł 

Fundacja Pomocy 

Dzieciom  

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

imienia Świętego 

Stanisława Kostki 

Integracyjny Klub Osób  

z Niepełnosprawnością. 
15 20 632,01 zł 

Działania Grup treningowo-

wspierających ofertę wsparcia osób 

niepełnosprawnych. 

32 50 280,97 zł 

Trener pracy osób 

niepełnosprawnych. 
8 45 086,74 zł 

Wsparcie otoczenia osób 

niepełnosprawnych. 
48 15 989,06 zł 

 

2) „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój usług społecznych” realizowane w ramach osi priorytetowej IX 

Włączenie społeczne dla poddziałania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. 9.2.1 Rozwój 

usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Realizacja usług społecznych: 

a) Krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością – realizator Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

b) Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) – realizator Stowarzyszenie FAON, 

c) Krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem – realizator 4 FUTURE Marzena Olchowy, 

d) Działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Katowicach. 

Wyżej wymienione działania będą realizowane w lokalu przy ul. Francuskiej 43. Lokal został zrewitalizowany 

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Katowice, miasto otwarte 

– działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób 

niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43". Powyższe projekty są względem siebie komplementarne. 

Realizator:   

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

  

WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 
ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYC

H 

WYKONANIE 

FAON 
Osoby z różnoraką 

niepełnosprawnością  

Usługi Asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej 

(AOON). 

65 250 650,00 zł 

Krótkookresowy pobyt 

dzienny  

dla niskofunkcjonujących 

osób 

 z niepełnosprawnością  

do 30.11.2018 roku. 

10 156 022,34 zł 

4FUTURE 
Osoby niepełnosprawne  

z autyzmem 

Krótkookresowy pobyt 

dzienny dla osób  

z autyzmem. 

9 215 759,98 zł 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Osoby z różnoraką 

niepełnosprawnością 

Krótkookresowy pobyt 

dzienny dla 

nieskofunkcjonujących osób  

z niepełnosprawnością odm 

1.12.2018 roku. 

9 26 180,46 zł 

Działania towarzyszące 

Centrum Usług Społecznych 
41 188 251,95 zł 
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3) ,,Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach” realizowane w ramach osi priorytetowej IX 

Włączenie społeczne dla poddziałania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. 9.2.1 Rozwój 

usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Realizacja usług społecznych to jest: 

a)  Rozwój usług asystenckich – asysta rodziny – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

b)  Rozwój usług asystenckich – asysta osobista osób niepełnosprawnych – realizator Stowarzyszenie FAON, 

c)  Mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – realizator Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach. 

Realizator:  

 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

  

WYKONAWCY 

DZIAŁAŃ 
ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYC

H 

WYKONANIE 

FAON 

Osoby  

z niepełnosprawnością 

Rozwój usług asystenckich- 

asysta osobista osoby 

niepełnosprawnej (AOON). 

14 90 158,33 zł 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Mieszkanie treningowe  

dla osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

16 179 218,80 zł 

Rozwój usług asystenckich- 

asysta rodziny. 
32 37 096,31 zł 

 

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

 

6. Ocena efektywności i wskaźniki:  

 
L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 2018 PROGNOZA/POTRZEBY 2019 

1. 

Liczba osób niepełno-

sprawnych objętych 

wsparciem  

w programie. 

84 25 

2. 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności 

lokalnej. 

1 1 

3. 

Liczba projektów 

zrealizowanych w pełni 

lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe. 

2 2 

4. 

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób  

z niepełnosprawnościami. 

1 0 

5. 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

objętych usługami 

społecznymi 

świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie. 

168 75 

6. 

Liczba wspartych miejsc  

w programie miejsc 

świadczenia usług 

społecznych istniejących 

po zakończeniu projektu. 

0 38 
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7.  Podsumowanie wydatków w ramach projektu:  
1) Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” – 316 398,24 zł 

2) Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych” – 836 864,73 zł 

3) Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach” – 306 473,44 zł 

8.  Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2019: 

1) Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” – 688 379,84 zł 

Działania podejmowane w ramach projektu: 

a) Realizowane przez MOPS Katowice: 

 Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych 

 Punkt Poradnictwa i Informacji 

 Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym 

 Wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych 

 Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym 

b) Realizowane przez partnera – Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży imienia Świętego Stanisława Kostki: 

 Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością 

 Działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych 

 Trener pracy osób niepełnosprawnych 

 Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych  

2) Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – 1 776 198,00zł  

Działania podejmowane w ramach projektu: 
a) Realizowane przez MOPS Katowice: 

 Krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością 

 Działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych 

b) Realizowane przez partnera – Stowarzyszenie FAON: 

 Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) 

c) Realizowane przez partnera – 4 Future Marzena Olchowy 

 Krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem 

3) Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach” – 650 800,80 zł 

Działania podejmowane w ramach projektu: 

a) Realizowane przez MOPS Katowice: 

 Rozwój usług asystenckich – asysta rodziny 

 Mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

b) Realizowane przez partnera – Stowarzyszenie FAON: 

 Rozwój usług asystenckich – asysta osobista osoby niepełnosprawnej 

9.  Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):  

1. „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” 

W ramach zadania Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych odbyły się 3 spotkania  

z Animatorami lokalnymi, 2 spotkania grupy wsparcia dla osób samotnych z problemami komunikacyjnymi,  

2 warsztaty „Puzzlomanii”, warsztaty: „Ogrody w słoiku”, ręczne robienie kartek okolicznościowych, podstawy 

haftu krzyżykowego, tworzenie świątecznych stroików i kartek okolicznościowych. Zorganizowano również  

6 spotkań „Klubu Podróżnika”, 6 spotkań „Dyskusyjnego klubu filmowego”, 2 spotkania „Klubu literackiego” 

oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne  (14 zajęć tenisa stołowego i 7 zajęć klubu fitness). Zorganizowano również 

5 dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Wrocławia oraz dwa 5 - dniowe turnusy terapeutyczno – 

rehabilitacyjne do Murzasichla. Zatrudniono także specjalistę do spraw zaradności życiowej, który udzielał 

indywidualnego wsparcia 4 dorosłym osobom z autyzmem w celu poprawy ich funkcjonowania (w łącznej liczbie 

235 godzin). Uczestnikami tych aktywności było 71 osób. 

W ramach zadania Punkt Poradnictwa i Informacji od kwietnia 2018 roku funkcjonował punkt, w którym 

pracownik był w ciągłej dyspozycji dla osób odwiedzających i potrzebujących porady specjalistycznej. 
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W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano  

5 wyjść do kina, zwiedzanie Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, wyjście do kręgielni Gravitacja, 

zwiedzanie Muzeum Browaru w Żywcu, wybrano się również na spektakl „Czarna komedia” do Pałacu 

Młodzieży oraz na Teatr Piasku w Filharmonii Śląskiej. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w ramach 

tak zwanej „Strefy Gracza” w grze rozwijającej ich zdolności twórcze i komunikacyjne w Escape -Room. 

Uczestnikami tych aktywności było 45 osób. 

W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych 

sfinansowano 12 inicjatyw oddolnych: 

- Inicjatywa oddolna Szkoły Podstawowej numer 6 Specjalnej w Katowicach na organizację Festynu 

Rodzinnego,  

- Inicjatywa oddolna Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych numer 6 w Katowicach na organizację 

Pikniku sportowo-rekreacyjnego w Siewierzu, 

- Inicjatywa oddolna Stowarzyszenia „Arteria” oraz mieszkańców dzielnicy Śródmieście na zorganizowanie 

przestrzeni podwórka przy ul. Francuskiej 29, 29a, 27, 

- Inicjatywa oddolna uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych numer 6 na zakup stołów do tenisa, 

- Inicjatywa oddolna mieszkańców i wolontariuszy bloku przy ul. Sokolskiej 16 dotyczy aranżacji 

przestrzeni, 

- Inicjatywa oddolna  Szkoły Podstawowej numer 6 Specjalnej w Katowicach – wyjazd integracyjny  

do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, 

- Inicjatywa oddolna pracowników i uczestników Krótkookresowego pobytu dla niskofunkcjonujących osób 

z niepełnosprawnością dotycząca stworzenia „Łapaczy Snów” a następnie przekazanie ich na aukcję 

charytatywną, 

- Inicjatywa oddolna uczestników projektu dotycząca utworzenia punktu bibliotecznego dostosowanego  

do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- Inicjatywa oddolna uczestników projektu dotycząca stworzenia w Katowickim Centrum Usług 

Społecznych „Integracja” kalendarium informującego o nadchodzących wydarzeniach prowadzonych  

w CUS, 

- Inicjatywa oddolna  uczestników dotycząca wyjścia integracyjnego do kręgielni  

i zorganizowania warsztatów kreatywnego myślenia,  

- Inicjatywa oddolna Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu dotyczy przeprowadzenia 

szkolenia z pierwszej pomocy, 

- Inicjatywa oddolna Szkoły Podstawowej numer 6 Specjalnej w Katowicach – organizacja przedstawienia 

teatralnego „Fabryka Śniegu” dla uczniów szkoły – osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. 

We wszystkich inicjatywach łącznie wzięło udział 146 osób. 

W ramach usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zatrudniono Brokera edukacyjnego, który 

przeprowadził spotkania z 4 osobami – uczestnikami projektu, każda z tych osób uzyskała 6 godzin wsparcia 

indywidualnego. 

Zorganizowano 76 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych (IKON) mającego na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych, tak, aby spędzali go w sposób kreatywny.  

W spotkaniach klubu wzięło udział 15 osób. W ramach działania Klubu IKON zorganizowano również  

17 spotkań z dogoterapii, mających na celu działanie przeciwdepresyjne, relaksujące i pobudzające zmysły osób 

o zaburzonej percepcji w których wzięło udział 10 osób. 

W ramach Działań grup treningowo – wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych 

przeprowadzono trening zaradności codziennej dla 12 osób podzielonych na dwie grupy – każda osoba biorąca 

udział w treningu uzyskała 144 godzin wsparcia. Prowadzono również Treningi umiejętności społecznych – TUS 

mające na celu nabycie umiejętności życia codziennego w których udział wzięło 15 osób podzielonych na dwie 

grupy (1 grupa odbyła 29 spotkań, 2 grupa – 9 spotkań). Zorganizowano ponadto 20 spotkań grupy wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych w których wzięło udział 10 osób.  

W okresie marzec – grudzień 2018 roku trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania   

i utrzymywania zatrudnienia. Wymiar i rodzaj wsparcia był ściśle powiązany  z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych w celu zapewnienia maksymalnej niezależności.  Ze wsparcia trenera pracy skorzystało  

8 osób (2 osoby podjęły pracę). 

W ramach wsparcia otoczenia Osób Niepełnosprawnych przeprowadzono 16 spotkań grupy wsparcia  

dla otoczenia osób niepełnosprawnych, w których udział wzięło 10 osób. Ponadto zorganizowano warsztaty: 

„Zdrowy kręgosłup” dla 6 osób (łącznie 6 godzin), „Radzenie sobie ze stresem – terapia dźwiękiem” dla 15 osób 

(łącznie 17 godzin), „Biofeedback” dla 9 osób (łącznie 24 godziny) oraz 4 warsztaty EKO – artykuł w nurcie 
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„zero waste, w których brało udział 15 osób. Zorganizowano również 9 spotkań z fizjoterapeutą dla otoczenia 

osób niepełnosprawnych, z których skorzystało 6 osób. Wszystkie działania dla otoczenia były skorelowane  

w działaniami dla osób niepełnosprawnych, co dało rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z bogatej 

oferty prowadzonej w ramach opieki wytchnieniowej. 

Należy utrzymać realizację podjętych w 2018 roku działań i zapewnić trwałość ich finansowania  

na kolejne lata. 

2. „Katowice, miasto otwarte – rozwój usług społecznych - I etap.” 

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON oraz 4 FURURE Marzena Olchowy. 

Stowarzyszenie FAON realizowało usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz  

(do 30 listopada 2018 roku) Krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób 

z niepełnosprawnością. Od 1 grudnia 2018 roku Krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób 

z niepełnosprawnością prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  W Krótkookresowym 

pobycie dziennym dla osób nieskofunkcjonujących udział wzięło dotychczas 10 uczestników. Oferuje  

on specjalistyczne i opiekuńcze wsparcie dla osób niepełnosprawnych niskofunkcjonujących z różnorodną i/lub 

wieloraką niepełnosprawnością. W ramach zajęć grupowych prowadzone są zajęcia integracyjne, zajęcia 

relaksacyjne, zajęcia plenerowe, zajęcia tematyczne, treningi gospodarstwa domowego, treningi kulinarne, 

treningi higieny i samoobsługi. W ramach zajęć indywidualnych prowadzone są: zajęcia rewalidacyjne  

i kompensacyjne, zajęcia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz wsparcie indywidualne. Uczestnicy brali czynny 

udział w wyjściach, które pozwoliły na lepszą integrację ze środowiskiem społecznym. Kładziono dużo nacisk 

na obcowanie z przyrodą poprzez spacery plenerowe po najbliższej okolicy i kształtowanie postaw 

proekologicznych. Uczestnicy wraz z pracownikami Krótkookresowego pobytu dziennego przygotowali 

inicjatywę ,,Złap sny – uratuj życie”. W ramach inicjatywy uczestnicy projektu przygotowali łapacze snów  

na aukcję internetową dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dotychczas skorzystało 65 osób (31 kobiet/34 mężczyzn).  

Rekrutacja do usługi ma charakter ciągły.  Wsparcie udzielane przez asystentów obejmuje usługę towarzyszącą, 

komunikacyjno-transportową, rehabilitacyjno-zdrowotną, doradczą, asystę domową obejmującą pomoc  

w wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz asystę edukacyjną. 

Partner projektu 4 Future Marzena Olchowy rozpoczął również realizację zadania – Krótkookresowego pobytu 

dziennego pobytu dla osób z autyzmem. Obecnie zrekrutowano do ośrodka 9 uczestników. Krótkookresowy 

pobyt dla dorosłych osób z autyzmem rozpoczął swoją działalność 23 maja 2018 roku. W ośrodku codziennie 

odbywają się zajęcia z pedagogami, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą oraz terapeutą SI. Rozpoczęty został 

również trening Biofeedback, uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach dogoterapii i muzykoterapii. Podczas 

codziennych zajęć uczestnicy rozwiją sprawność motoryczną poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe i koordynację 

ruchową, sprawność manualną poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, plastyczne, uczestnicy motywowani  

są do pracy. Modelowane są i wzmacniane pożądane zachowania, kształtowane są kompetencje społeczne  

i komunikacyjne, umożliwiające funkcjonowanie w grupie z uczestnikami oraz w relacji z terapeutami, stwarzane 

są okazje do rozwijania czynności samoobsługowych. Przyswajana jest dbałość o higienę osobistą i czystość 

otoczenia. Rozwijane są kompetencje językowe. Trwa praca nad mową, motywacją do komunikowania się  

za pomocą mowy, wprowadzaniem alternatywnych metod komunikacji, rozwojem zainteresowań uczestników.  

W okresie wakacyjnym oraz we wrześniu i październiku ze względu na bardzo dobrą pogodę, codziennie 

odbywały się długie kilkukilometrowe spacery po Dolinie 3 Stawów. Podczas spacerów podopieczni również 

korzystali z „siłowni pod chmurką”. Prowadzone były także zajęcia uspołeczniające oraz treningi umiejętności 

społecznych.  Ćwicząc umiejętności społeczne uczestnicy dokonywali drobnych zakupów w pobliskim centrum 

handlowym. Kilkukrotnie odwiedzano pocztę w celu zakupienia znaczków oraz wysłania listu i paczki.  6 grudnia 

zorganizowano Mikołajki, na których każdy podopieczny otrzymał drobny upominek. Był słodki poczęstunek. 

Uczestnicy w ramach zajęć arteterapeutycznych przygotowali dla swoich rodziców cekinowe bombki oraz 

choinki z piórek oraz upiekli przepyszne ciasto w ramach zajęć kulinarnych. 8 grudnia odbyło się uroczyste 

spotkanie przedświąteczne z podopiecznymi oraz ich rodzicami, połączone z warsztatami plastycznymi,  

na których wspólnie udekorowane zostały pierniki oraz wykonany został kolorowy łańcuch świąteczny. 

Wspólnie z podopiecznymi udekorowano ośrodek, ubrano choinkę w własnoręcznie wykonane ozdoby.  

W ramach działań towarzyszących Centrum Usług Społecznych uczestnicy Krótkookresowych pobytów 

dziennych korzystają z usługi cateringowej oraz usługi transportowej. Uczestnicy projektu mieli możliwość 

skorzystania z serii spotkań z fizjoterapeutami. Prowadzone były zajęcia z pacjentami obejmujące: ćwiczenia 

usprawniające dopasowane indywidualnie dla pacjenta z wykorzystaniem sprzętów (orbitrek, bieżnia, rower 

stacjonarny, Redcord), gimnastyka, zabiegi fizykoterapeutyczne (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, 

sonoterapia i terapia światłem Bioptron), masaż (klasyczny, centryfugalny, poprzeczny, funkcyjny), terapia 
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manualna, terapia manualna tkanek miękkich oraz grupowe ćwiczenia relaksacyjne i aromaterapia. Uczestnicy 

projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych konsultacji z dietetykiem. 

Przeprowadzono z uczestnikami wywiady żywieniowo-zdrowotne, analizę nawyków żywieniowych, składu 

ciała, ocenę stanu odżywiania. Każdy uczestnik otrzymał zalecenia dietetyczne, przepisy na przekąski, 

analizowano dzienniczek posiłków, tworzono indywidualne diety i tym podobne. Z konsultacji indywidualnych 

skorzystały 22 osoby. Przeprowadzono również warsztat dotyczący edukowania w zakresie zasad prawidłowego 

żywienia. W warsztacie udział wzięły 24 osoby. 

Należy utrzymać realizację podjętych w 2018 roku działań i zapewnić trwałość ich finansowania  

na kolejne lata. 

3. „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap” 

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON. Partner zatrudnił i przeszkolił dwóch 

Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, w okresie realizacji projektu prowadzona jest ciągła rekrutacja 

uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z wyżej wymienionej usługi  w okresie 

sprawozdawczym skorzystało 14 osób niepełnosprawnych.  

W mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone były treningi 

umiejętności społecznych (między innymi trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania 

mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening 

załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników (łącznie 16 osób). Opiekun mieszkania 

treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników przekazując 

im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy  w środowisku domowym w celu utrwalenia 

efektów treningu.  

Rozpoczęto również realizację kolejnego zadania z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę  rodziny  

w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystały 32 osoby.  

Należy utrzymać realizację podjętych w 2018 roku działań i zapewnić trwałość ich finansowania  

na kolejne lata. 
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Część II: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania 

oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 

PROJEKT 1 

POŚREDNICTWO PRACY 

 

Na koniec grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem 

278 osób niepełnosprawnych ( w tym 141 kobiet), z tego: 

− 245  osób bezrobotnych  (w tym 109 kobiet) 

− 33 osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu (w tym 11 kobiet). 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w okresie sprawozdawczym dysponował 772  miejscami pracy dla osób 

niepełnosprawnych w ramach współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy. Dominowały oferty pracy  

na stanowisko pracownika ochrony fizycznej, operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej, pracownika 

gospodarczego, sortowacza surowców wtórnych, sprzątaczki biurowej, pracownika obsługi biurowej. 

Z usług pośrednictwa pracy w okresie sprawozdawczym skorzystało ogółem 1 161  zarejestrowanych  osób. 

Zorganizowano 11 giełd pracy w siedzibie tutejszego urzędu pracy. Pracodawcy uczestniczący w giełdach pracy 

oferowali dla osób niepełnosprawnych  zatrudnienie stanowiskach: pracownika porządkowego, sprzątaczki 

biurowej, pakowacza ręcznego, magazyniera.  

W giełdach uczestniczyło ogółem 118 osób (42,4% spośród ogólnej liczby  zarejestrowanych niepełnosprawnych 

na koniec grudnia 2018 roku), z czego do udziału w dalszych rozmowach  

z pracodawcami zakwalifikowało się 26 osób ( 22,0 % w stosunku do ogółu osób niepełnosprawnych, którzy 

wzięli udział w giełdach pracy).Wydano skierowania do pracy 335 osobom. 

 

W wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach pośrednictwa pracy, pracę podjęły 234 osoby  

niepełnosprawne (co stanowi 84,2 % ogółu niepełnosprawnych  zarejestrowanych na koniec grudnia 2018 roku),  

w tym  228 bezrobotnych ( z tego 118 kobiet)  i 6 osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 

( z tego 3 kobiety). 

 

Zadanie pod nazwą ” Oferowanie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy  możliwości 

innych form pomocy w  sytuacji  braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” 

zostało w okresie sprawozdawczym zrealizowane w ramach projektu 2.  

 

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, 

− kierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych, 

− dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, 

− kierowania osób bezrobotnych do wspierania pracodawców w tworzeniu miejsc pracy  

dla zarejestrowanych osób niepełnosprawnych poprzez refundowanie kosztów wyposażenia  

lub doposażenia stanowiska pracy. 

 

Źródłem finansowania w 2018 roku zadań  realizowanych w ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” był  

Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny oraz  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

W okresie sprawozdawczym zaktywizowano 34  zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, w tym:  

 

1.  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

a) programem stażu objęto 17 bezrobotnych osób niepełnosprawnych w ramach następujących projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 
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  „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” – Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / POWER 2014-2020/ skierowano na staż  11 osób bezrobotnych, 

 „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Katowicach (III) –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

/RPO WSL 2014-2020/ skierowano na staż 6 osób bezrobotnych. 

     

b) dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach Projektu Aktywizacja osób bezrobotnych  

w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) –  Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /RPO WSL 2014-2020/ otrzymały 2 osoby bezrobotne. 

 

2. w ramach  środków Funduszu Pracy: 

a) w pracach  społecznie użytecznych uczestniczyły 4 osoby bezrobotne,  

b) zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęły 2 osoby bezrobotne, 

c) do zatrudnienia w ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia skierowano  2 osoby bezrobotne,  

d) zrefundowano koszty doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby bezrobotnej. 

 

3.   w ramach środków PFRON dokonano na wniosek pracodawców refundacji kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy dla 6 osób niepełnosprawnych skierowanych przez urząd pracy. 

   

Wydatki w ramach środków Funduszu Pracy. 

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości  46 535,43 zł,  

z tego na organizację:  

 robót publicznych – 16 552,03 zł, w tym na refundację części kosztów z tytułu wypłaconego 

wynagrodzenia –14 260,39 zł oraz składki  na ubezpieczenie społeczne od refundowanego 

wynagrodzenia – 2 291,64 zł, 

 prac społecznie użytecznych na refundację świadczenia – 3 158,40 zł,  

 dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok 

życia  –  1 295,00 zł, 

 refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy -25 530,00 zł.  

 

Wydatki w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu organizacji staży  

u pracodawców w ramach następujących  projektów: 

 

1.  Z tytułu organizacji staży u pracodawców w ramach następujących  projektów: 

a) „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” – Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / POWER 2014-2020/ współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę w wysokości  64 184,64 zł, w tym na wypłatę stypendiów 

stażowych – 49 968,60 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne –14 216,04 zł. 

b) „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Katowicach (III) –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  

2014-2020 /RPO WSL 2014-202/współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

wydatkowano kwotę w wysokości 39 047,77 zł, w tym na wypłatę stypendiów stażowych –   30 399,20 zł oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne – 8 648,57 zł.  

2. Przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 52 360,00 zł w ramach  

Projektu Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Katowicach (III) –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /RPO WSL 

2014-2020. 

 

Wydatki w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W okresie sprawozdawczym ze środków PFRON wydatkowano kwotę w wysokości 293 401,40 zł,  na refundację 

zwrotu kosztów wyposażenia 6 stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej.  
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PROJEKT 2 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

 

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia doradczego w ramach usług poradnictwa zawodowego  

skorzystało 18 osób przed podjęciem działań aktywizacyjnych  realizowanych w Projekcie 1. „ Pośrednictwo 

pracy”, natomiast 3 osoby niepełnosprawne na podstawie złożonego wniosku  zostały skierowane na  szkolenie 

zawodowe  w trybie indywidulnym w  zakresie ochrony mienia, krawiectwa  i fryzjerstwa. 

Usługę pomocy doradczo-informacyjnej dla pracodawców zrealizowano w ramach spotkania  zorganizowanego 

w siedzibie tutejszego urzędu pracy, podczas którego zostały omówione usługi rynku pracy  oraz instrumenty 

aktywizacji zawodowej realizowane przez urząd pracy w 2018 roku.  

 

PROJEKT 3 

INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

 

W  celu  realizacji  zadań określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w  zakresie:  

 przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej, 

 zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach na mocy Uchwały Rady Miasta Katowice  

Nr LIV/1101/18 z dnia 22.03.2018 roku otrzymał limit środków finansowych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w wysokości 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

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

do spółdzielni socjalnej – 100 000,00 zł 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy  osoby niepełnosprawnej – 300 000,00 zł. 

 

Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LXI/1252/18 z dnia 25.10.2018 roku dokonano zmian w  wysokości limitu 

przyznanych środków finansowych – kwota limitu po zmianie (zmniejszenie limitu o 6 598,00 zł)  -  wynosiła 

393 402,00 zł, z przeznaczeniem na:  

 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej – 100 000,00 zł, 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy  – 293 402,00 zł. 

 

Łączna kwota  środków z PFRON  będących  w 2018 roku w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy  

w Katowicach na realizację zadań w zakresie realizacji  rehabilitacji zawodowej  zarejestrowanych osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich potrzeb -  wyniosła  393 402,00 zł. 

 

W celu aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób niepełnosprawnych podstawowe usługi rynku 

pracy zostały wsparte w 2018 roku następującymi  instrumentami rynku pracy: 

   

1. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej.  

 

  W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przyznał na podjęcie działalności gospodarczej  

jednorazowo środki w ramach PFRON w wysokości 100 000,00 zł dla 3 osób, w tym dla 1 osoby bezrobotnej  

i 2 osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. Złożone zostały 3 wnioski. 

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 

wnioskodawca został objęty pomocą doradczą w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego. W dalszym 
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etapie wnioski kompletne podlegały komisyjnej ocenie. Warunki umowy o przyznanie środków  negocjowano 

indywidualnie z każdym wnioskodawcą.   

Wnioskodawcy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej o następującym profilu: 

 działalność logistyczna i komunikacyjna firm branży automotive oraz szkolenia nietechniczne, 

 działalność związana z produkcją ramek kartonowych do filtrów powietrza oraz opakowań tekturowych, 

 mobilne studio wizażu i stylizacji.   

 

2.  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.  

 

 Na podstawie wniosków złożonych przez pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w 2018 roku  

w Katowicach dokonał w ramach limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy kierowanych do osób niepełnosprawnych. 

Złożonych zostało 8 wniosków, w tym jeden pracodawca zrezygnował z ubiegania się o refundację. 

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 6 stanowisk pracy na łączną  kwotę 

w wysokości 293 402,00 zł.  

Refundacji podlegały koszty wyposażenia następujących stanowisk pracy: 

  operator suszarki –pracz ( 2 stanowiska), 

  szwaczka, 

  kierowca, 

  operator kserokopiarki, 

  samodzielne stanowisko  handlowo- projektowe. 

 

W okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków Funduszu Pracy koszt organizacji szkoleń dla osób 

niepełnosprawnych. Źródłem finansowania był Fundusz Pracy.  

W oparciu o wnioski  złożone przez zarejestrowane osoby przeszkolono w trybie indywidualnym  

3 osoby bezrobotne do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony fizycznej, krawcowej,  fryzjera. 

 

Wydatki w ramach środków z  Funduszu Pracy: 

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy na organizację szkolenia dla 3 osób bezrobotnych 

wydatkowano kwotę w wysokości  16 115,85 zł, z tego:  

− na pokrycie kosztów usługi szkoleniowej wykonanej przez instytucję  szkoleniową – 12 500,00 zł,  

− na wypłatę stypendium szkoleniowego z tytułu udziału osoby bezrobotnej  

w szkoleniu zawodowym – 2 815,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 800,85 zł. 

 

PROJEKT 4 

WSPÓŁPRACA  Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W ZAKRESIE  REHABIITACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH 

 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z instytucjami  zajmującymi  się problematyką 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze  śląskim oddziałem: Polskiej 

Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, z ośrodkami szkoleniowymi.   

Osoby niepełnosprawne pozostające w ewidencji urzędu pracy  informowano  o programach realizowanych przez 

partnerów rynku pracy.  Natomiast   jeśli chodzi o nabór  uczestników do realizowanych  programów, to  w roku 

2018 partnerzy rynku pracy nie wystąpili  do urzędu z prośbą  o udzielenie pomocy w tym zakresie.  
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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 

 

W roku 2018 nie wpłynęły wnioski Pracodawców o zatrudnienie pracownika  pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy. 

 

 

Wskaźnikami monitorowania realizacji opisanych projektów za 2018 roku jest: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE       Wg stanu na 31 grudnia  2018 roku 

 Projekt 1 Pośrednictwo pracy 

 

- liczba  ofert pracy  - 772 

- liczba podjęć pracy przez osoby niepełnosprawne -

234  

Projekt 2 Poradnictwo zawodowe - liczba zarejestrowanych osób – 278, w tym 245 

bezrobotnych i 33 poszukujących pracy nie 

pozostających w zatrudnieniu 

- liczba osób objętych usługami poradnictwa 

zawodowego 18 

Projekt 3  Instrumenty  rynku pracy - liczba osób, które skorzystały z subsydiowanych 

form aktywizacji zawodowej – 34, w tym 9 osób  

w ramach środków z PFRON  

- kwota wydatkowanych środków  przeznaczonych  

na subsydiowane formy zatrudnienia w ramach 

środków : 

a/ PRFON  wyniosła 393 402,00 zł,   

z tego: 100 000,00 zł na przyznanie jednorazowo 

środków  na uruchomienie działalności gospodarczej  

oraz 293.402,00 zł na zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 

b/ Funduszu Pracy – 46 535,43 zł, 

c/ EFS – 155 592,41 zł.   

Projekt 4 Współpraca z partnerami rynku 

pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych 

- liczba projektów o realizacji których zarejestrowane 

osoby niepełnosprawne zostały poinformowane –  3 
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 Prognozy / potrzeby na 2019 rok 

 

Wyszczególnienie Prognozy na 2019 rok 

Prognozy/ 

potrzeby finansowe  

na 2019 rok 

Źródła finansowania 

Projekt 1 Pośrednictwo 

pracy 

 

Prognozowana liczba  ofert pracy 

–   700 

Prognozowana liczba podjęć 

pracy przez osoby 

niepełnosprawne – 240 

0 bieżąca działalność 

Projekt 2 Poradnictwo 

zawodowe 

Prognozowana  liczba 

zarejestrowanych osób 

niepełnosprawnych – 230 

Prognozowana liczba osób   

do objęcia usługami poradnictwa 

zawodowego – od 15  

do 20 

0 bieżąca działalność 

Projekt 3  Instrumenty  

rynku pracy 

Prognozowana  liczba osób  

do objęcia  subsydiowanymi  

formami  aktywizacji zawodowej 

w ramach środków PFRON – od 9 

do 12 

 

 420 000 ,00 zł., 

w tym : 

a/ 120 000,00 zł.  

na przyznanie 

jednorazowo 

środków  na podjęcie 

działalności 

gospodarczej  

b/ 300 000,00 zł 

 na zwrot kosztów 

wyposażenia  

stanowiska pracy dla 

osoby 

niepełnosprawnej 

 Środki PFRON 

Dysponentem środków 

jest 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Katowicach poprzez 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

w Katowicach 

 ( klasyfikacja 

budżetowa: dz.853, 

rozdz. 85333) 

Projekt 4 Współpraca  

z partnerami  rynku pracy  

w zakresie rehabilitacji 

zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

 Prognozowana liczba partnerów 

rynku pracy, którym zostanie 

udzielona pomoc w naborze 

uczestników do realizowanych 

programów – od  1 do 3 

 

0 
 bieżąca działalność 

 

 

 

Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje): 
Praktyka w obszarze aktywizacji zawodowej wymienionej  grupy osób  pokazuje że: 

- większość polskich pracodawców nie jest chętna  do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (tylko 1/3 

niepełnosprawnych pracowników jest zatrudniona na chronionym rynku pracy),  

- otwarty rynek pracy wciąż jest częściowo zamknięty dla osób z niepełnosprawnościami, 

- nadal  występuje stereotypowe postrzeganie przez pracodawców możliwości osób z niepełnosprawnościami, 

-  niepełnosprawni pracownicy poszukiwani są najczęściej do prostych prac, w szczególności takich jak ochrona 

czy serwis sprzątający. Trudno jest osobom z niepełnosprawnością  znaleźć pracę na stanowiskach wyższych, 

lepiej płatnych i wymagających specjalistycznych kompetencji.  

 

 

Rekomendacja  – zwiększenie świadomości  społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych  

i pokazanie, że równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami  polega na tworzeniu i zapewnieniu  

im sprawiedliwych warunków do życia w społeczeństwie bez barier oraz korzystnych warunków zatrudnienia 

nie  tylko na chronionym, ale i  na otwartym rynku pracy. 
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Rekomendacja – dokonanie przeglądu aktów prawnych pod kątem słownictwa o „niepełnosprawności”, 

poszczególnych rodzajów niepełnosprawności i „osób z niepełnosprawnościami” w celu wyeliminowania pojęć 

przestarzałych i pejoratywnych (na przykład „niesamodzielny” , „niezdolny do samodzielnej egzystencji”, 

„niezdolny do pracy”). W polskim  prawie nadal występują terminy stygmatyzujące, jak na przykład 

„niedorozwój umysłowy”,  „kalectwo”, nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji niepełnosprawności 

(są różne, a podstawowe znaczenie ma definicja z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Systemy orzecznicze skupiają się na dysfunkcjach danej osoby,  

a nie na jej potencjale, możliwościach do podejmowania aktywności w sferze społecznej, zawodowej.  
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PODSUMOWANIE WYKONANIA 
 

Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w „Miejskim programie działań  

na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” w 2018 roku. 

   

Tytuł projektu 
Podsumowanie wydatków  

w ramach danego projektu 

Prognozowane 

zapotrzebowanie na 2019 

rok 

Projekt nr 1 
Poradnictwo specjalistyczne, w tym interwencja 

kryzysowa 

10 654,38 zł 40 832,00 zł 

 

Projekt nr 2 

Wczesna interwencja (dzieci w wieku 0-6 lat) 

 

26 771 745,05 zł 27 298 391,00 zł 

 

Projekt nr 3 

 Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

 

59 390 961,74 zł 66 103 745,00 zł 

 

Projekt nr 4 

Transport uczniów niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych 

 

4 799 846,72 zł 5 140 000,00 zł 

Projekt nr 5 

Rehabilitacja Społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży  

w wieku szkolnym oraz dorosłych osób 

niepełnosprawnych 

 

5 591 948,07 zł 4 211 320,00 zł 

 

Projekt 6 
Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie 

rehabilitacji w formie dofinansowania  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do różnych świadczeń 

 

1 551 028,05 zł 1 602 450,00 zł 

 

Projekt 7 
Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 

263 411,00 zł 202 364,00 zł 

 

Projekt 8 

Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego  

do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

16 209 847,28 zł 11 916 869,50 zł 

 

Projekt 9  
Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, 

komunikowaniu się w obiektach użyteczności 

publicznej 

2 266 892,08 zł 499 000,00 zł 

 

Projekt 10  
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

kulturalnym i artystycznym 

132 394,46 zł 237 600,00 zł 

 

Projekt 11 
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym 

12 080 371,62 zł 12 072 865,00 zł 
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Projekt 12 
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie  

i turystyce 

 

77 498,26 zł 39 309,00 zł 

Projekt 13 

 Programy integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych finansowane ze środków 

zewnętrznych 

 

1 459 736,41 zł 

 

3 115 378,64 zł 

 

Powiatowy Urząd Pracy: Program działań w zakresie 

rehabilitacji zawodowej 

 i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych 

 

393 402,00 zł 420 000,00 zł 

SUMA 

 
130 999 737,12 zł 132 900 124,14 zł 
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