Plan pracy dotyczący ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań w 2021 r.

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Termin ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna (imię nazwisko, e-mail,
tel., wydział)- zadanie/zadania

1.

„Działalność charytatywna – realizacja programu FEAD”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Szczęch
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.szczech@katowice.eu
tel. (32) 25 93 739

2.

„Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Mańka
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.manka@katowice.eu
tel. (32) 25 93 388

Kwiecień/maj 2021 r. – drugi konkurs
na prowadzenie sklepu socjalnego
w Katowicach
3.

„Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami”

II połowa listopada 2020 r. - konkurs
na część zadań (m.in. na prowadzenie
dziennych ośrodków dla osób
z niepełno sprawnościami)

Marta Białowąs
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: marta.bialowas@katowice.eu
tel. (32) 25 93 462

Luty 2021 r. - ogłoszenie konkursu
dla zadań jednorocznych
4.

„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i
osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz
integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”

II połowa listopada 2020 r. - konkurs
na część zadań (prowadzenie zajęć
sportowych dla seniorów, „Złota
Rączka”, prowadzenie Klubów
Seniora)
Luty 2021 r. - ogłoszenie konkursu
dla zadań jednorocznych
Konkurs na Senioriady oraz Katowicki
Dzień Seniora – po unormowaniu się
sytuacji epidemiologicznej

Gizela Przeor
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: gizela.przeor@katowice.eu
tel. (32) 25 93 780

5.

„Ochrona i promocja zdrowia”

Kwiecień 2021 r.

Bartosz Kajdan
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: bartosz.kajdan@katowice.eu
tel. (32) 25 93 788

6.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej

II połowa listopada 2020 r.

Anna Konieczna-Przybyła
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.konieczna-przybyla@katowice.eu
tel. (32) 25 93 745

7.

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Górniak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach
e-mail: agorniak@mops.katowice.pl
tel. (32) 25 10 087 wew. 173

8.

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Mańka
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.manka@katowice.eu
tel. (32) 25 93 388

9.

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Wójcik
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.wojcik@katowice.eu
tel. (32) 25 93 451

10.

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania prowadzenie jadłodajni”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Szczęch
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.szczech@katowice.eu
tel. (32) 25 93 739

11.

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Wójcik
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.wojcik@katowice.eu
tel. (32) 25 93 451

12.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania -

II połowa listopada 2020 r.

Katarzyna Czernecka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn”

e-mail: kczernecka@mops.katowice.pl
tel. (32) 25 10 087 wew. 179

13.

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania prowadzenie streetworkingu na rzecz osób bezdomnych”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Wójcik
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.wojcik@katowice.eu
tel. (32) 25 93 451

14.

Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców

listopad-grudzień 2020 r.

Natalia Bajorek, e-mail:
natalia.bajorek@katowice.eu
tel. (32) 25 93 118
/ Agnieszka Lis, e-mail:
agnieszka.lis@katowice.eu
tel. (32) 25 93 746
Wydział Polityki Społecznej

15.

Prowadzenie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

II połowa listopada 2020 r.

Natalia Bajorek, e-mail:
natalia.bajorek@katowice.eu
tel. (32) 25 93 118
/ Agnieszka Lis, e-mail:
agnieszka.lis@katowice.eu
tel. (32) 25 93 746
Wydział Polityki Społecznej

16.

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

II połowa listopada 2020 r.

Maja Zając
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: maja.zajac@katowice.eu
tel. (32) 25 93 721

17.

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez
udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania”

II połowa listopada 2020 r.

Karina Bogacka - telefon zaufania
e-mail: kbogacka@mops.katowice.pl
tel. (32) 25 10 087 wew. 168
Izabela Krupa - udzielenie schronienia
e-mail: ikrupa@mops.katowice.pl
tel. (32) 25 10 087 wew. 168
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach

18.

listopad/grudzień 2020 r.

Natalia Bajorek, e-mail:
natalia.bajorek@katowice.eu
tel. (32) 25 93 118
/ Agnieszka Lis, e-mail:
agnieszka.lis@katowice.eu
tel. (32) 25 93 746
Wydział Polityki Społecznej

19. „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

II połowa listopada 2020 r.

Anna Szczęch
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: anna.szczech@katowice.eu
tel. (32) 25 93 739

20.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez
prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego”

II połowa listopada 2020 r.

Helena Jan
Wydział Polityki Społecznej
e-mail: helena.jan@katowice.eu
tel. (32) 25 93 425

21.

Zadania w dziedzinie kultury w zakresie Edukacji Kulturalnej,
Edukacji Regionalnej, Inicjatyw Kulturalnych, Promocji Kulturalnej,
Lata w Mieście, Festynów Środowiskowych oraz Wspieranie działań
na rzecz seniorów, kombatantów i osób represjonowanych
mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym
oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej oraz
pielęgnowanie polskości

grudzień 2020

Izabela Czajka
e-mail: izabela.czajka@katowice.eu
tel. 32 259 37 08,
Ewa Piwoń
e-mail: ewa.piwan@katowice.eu
tel. 32 259 37 04
Wydział Kultury

22.

Organizacja Uprawiania Sportu w 2021 roku

Pod koniec listopada 2020 r.

Iwona Szreter-Kulisz
e-mail: iwona.szreter-kulisz@katowice.eu
Tel. 32 259 37 32
Wydział Edukacji i Sportu

Pod koniec listopada 2020 r.

Iwona Szreter-Kulisz
e-mail: iwona.szreter-kulisz@katowice.eu
Tel. 32 259 37 32
Wydział Edukacji i Sportu

23.

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców
Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie
miasta Katowice, realizowanych w ramach programów
finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta
Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego ”

Zadania z zakresu upowszechniania sportu i turystyki
w 2021 r.
Zadania publiczne:
Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w
2021 roku,
Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych
w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2021 r.

„Akcja Zima 2021”- organizacja zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży
Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia
podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r.
24.

Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do
poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz
przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej
uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Luty 2021 r.

Magdalena Floriańska
e-mail: magdalena.florianska@katowice.eu
tel. 32 705 41 69
Wydział Edukacji i Sportu 705 41 69

25.

Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność
i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów

Luty 2021 r.

Magdalena Floriańska
e-mail: magdalena.florianska@katowice.eu
tel. 32 705 41 69
Wydział Edukacji i Sportu 705 41 69

26.

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie
zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo,
sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej,
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Luty 2021 r.

Magdalena Floriańska
e-mail: magdalena.florianska@katowice.eu
tel. 32 705 41 69
Wydział Edukacji i Sportu 705 41 69

27.

Festiwal Organizacji Pozarządowych

I kwartał 2021

Natalia Bajorek, e-mail:
natalia.bajorek@katowice.eu
tel. (32) 25 93 118
/Agnieszka Lis, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu
tel. (32) 25 93 746
Wydział Polityki Społecznej

