UCHWAŁA NR XXXVI/818/13
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
na lata 2012- 2016 - Katowice bez barier”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art.35a ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.
721 z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/430/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
"Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 - Katowice bez barier" zmienia
się:
1) część III dział 3 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) część IV w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) część V w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zadania wynikające z programu realizować do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie
miasta Katowice na rok 2013.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Jerzy Forajter
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/818/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Część
III.
PROGRAM
DZIAŁAŃ
W ZAKRESIE
REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ
I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dział 3. Projekty działań na rzecz 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 2013 roku, realizatorzy:
1) realizacja sieci specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
we
współpracy
ds. Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi,

z Pełnomocnikiem

Prezydenta

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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.
3) kontynuacja realizacji informatora dla osób niepełnosprawnych w formie elektronicznej
wraz
z udostępnieniem danych z zakresu opisu obiektów użyteczności publicznej oraz restauracji, obiektów
handlowych, sakralnych pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras
wycieczkowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz poradnictwa specjalistycznego.
Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
4) realizacja projektu społecznego „Miejska Dżungla” mającego na celu przybliżenie problemów osób
niepełnosprawnych, łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi
na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu społecznym,
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione.
Realizator:
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- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta
Katowice, Policją, Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
5) kontynuacja aktualizacji informatora dla niepełnosprawnych na stronach Urzędu Miasta Katowice w zakładce
„Informator dla mieszkańca”- zawierającego informacje pomocowe niepełnosprawnym mieszkańcom Katowic.
Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej
6. Ocena efektywności:
1)

liczba osób, które
niepełnosprawnych,

w danym

okresie

skorzystały

2)

liczba jednostek świadczących poradnictwo,

3)

liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową,

4)

liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej,

z poradnictwa

specjalistycznego

dla

osób

5) liczba obiektów/tras/kopert umieszczonych w informatorze dla osób niepełnosprawnych.
PROJEKT 2. WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-6 LAT)
1. Założenie: każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji
leczniczej, do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną. Każde dziecko niepełnosprawne
ma prawo do odpowiedniej stymulacji rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do chwili podjęcia
nauki w szkole, w celu zapobiegania ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce.
2. Cel: Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci w wieku 0-6 lat, poprzez stworzenie
możliwości uzyskania jak najwcześniejszej, kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnozy w placówkach do tego
przygotowanych. Objęcie dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz przygotowanie rodziców lub
opiekunów do udziału w rehabilitacji swoich dzieci.
Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Dostęp rodziców/prawnych opiekunów jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości
zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci.
Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych od 0-6 lat, wymagających takiej pomocy, usługami
z zakresu wczesnej interwencji.
Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych pomocą specjalistyczną do chwili podjęcia przez
nie nauki w szkole.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy :
Wielospecjalistyczne i kompleksowe działania wczesnego wspomagania rozwoju warunkiem optymalnego
rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego. Celem tego zadania będzie objęcie jak
największej liczby dzieci w wieku 0-6 lat – niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,
specjalistycznymi programami terapii i rewalidacji oraz przygotowanie rodziców do udziału w rewalidacji,
rehabilitacji
i edukacji swoich dzieci.
Zadania:
1) wczesne
wspomaganie
rozwoju
dzieci
realizowane
najbliżej
ich
miejsca
zamieszkania,
tj. w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez miasto Katowice.
Realizatorzy:
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
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– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach.
2) objęcie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli pomocą psychologiczno-pedagogiczną
3) systematyczne uzupełnianie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do zajęć specjalistycznych z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. w przedszkolach z oddziałami
integracyjnymi specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Realizatorzy:
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach.
4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych dodatkową formą wspierania przez miasto wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci – dotacje udzielane przez miasto Katowice (za pośrednictwem WE) na podstawie
art. 90 ustawy o systemie oświaty.
Realizatorzy:
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
– Oświatowe Jednostki Niepubliczne
5) współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży.
Realizatorzy:
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
– ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
6) kompleksowa rehabilitacja i rewalidacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Katowice
realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego
i wolontariacie.
Realizatorzy:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
- organizacje pozarządowe.
5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach, w zakresie współpracy ze
specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach i Wydział Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe.
6. Ocena efektywności:
1) liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju,
2) liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
3) stopień wykorzystania funduszy na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci,
4) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
5) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnego wspomagania rozwoju,
6) liczba dzieci w wieku od 0 do 6 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach.
PROJEKT 3. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
1. Założenie: każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do nauki
w szkołach wspólnie ze swymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych lub szkołach ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub nauczania
indywidualnego.
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2. Cel: stworzenie dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
możliwości kształcenia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania.
Zapewnienie możliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową dostępu do edukacji.
Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
a) Pełny udział w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie warunkiem prawidłowej integracji oraz prawem
każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka dzieci niepełnosprawnych dostosowana
do ich indywidualnych potrzeb, zarówno w szkołach ogólnodostępnych oraz w szkołach ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi, jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub nauczania indywidualnego,
życie dzieci niepełnosprawnych w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
Zadania:
1) zapewnianie realizacji zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
ogólnodostępnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, najbliższych dzieciom.

w szkołach

Realizator:
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
- szkoły ogólnodostępne,
- szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi.
2) dofinansowywanie likwidacji barier funkcjonalnych/architektonicznych w placówkach przedszkolnych
i szkolnych
3) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice
Realizator:
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności:
1) liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w systemie
ogólnodostępnym i integracyjnym,
2) liczba dzieci uczących się w szkołach specjalnych,
3) liczba dzieci uczących się na nauczaniu indywidualnym,
4) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych.
PROJEKT
4.
REHABILITACJA
SPOŁECZNA
I LECZNICZA
DZIECI
I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z dostępu do wszechstronnej rehabilitacji
mającej na celu adaptację społeczną, z dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu
społecznym.
2. Cel: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez
wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem
umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, ze schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych oraz dla osób
głuchych i głuchoniemych.
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4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze
zadań publicznych oraz środowiskowymi domami samopomocy w celu zapewnienia jak najwyższej jakości
świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 4).
Realizatorzy : Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z podmiotami
prowadzącymi poszczególne placówki.
2) kontynuowanie wspierania, w formie dotacji lub zakupu usług, przez miasto Katowice usług z zakresu
rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez
organizacje pozarządowe i fundacje w prowadzonych przez nie specjalistycznych ośrodkach lub realizowanych
w ramach działalności statutowej (Dział 2, Rozdział 4).
Realizatorzy :
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności:
1) liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi,
schorzeniami
narządu
ruchu,
głuchych,
głuchoniemych
i niewidomych
korzystających
z
pomocy
specjalistycznych
placówek
prowadzonych
przez
organizacje
pozarządowe
i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych.
PROJEKT 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI
W FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne
uczestnictwo w życiu społecznym oraz dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,
sprzęt rehabilitacyjny.
2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej sprawności,
rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych przez osoby
niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego rodzaju barier.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd
nie korzystały.
Zwiększenie zainteresowania niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością uzyskania
dofinansowania na różne cele w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Zwiększenie
zainteresowania
podmiotów
możliwością
uzyskania
dofinansowania
do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób
niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) sukcesywne powtarzanie akcji informacyjnych w mediach, wśród organizacji pozarządowych, w środowiskach
przez pracowników socjalnych, na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach powyższych zadań lub aktualnie
realizowanych programów. Pomoc osobom niepełnosprawnym przy sporządzaniu wniosków i zgromadzeniu
odpowiedniej dokumentacji.
Realizator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
2) kontynuowanie udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do różnych świadczeń, w ramach zadań wynikających z ustawy
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
(Dział 2, Rozdział 5).
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
2)

liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy uzyskali pomoc w ramach realizowanych
programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3)

liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych
bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury i turystyki oraz
rekreacji,

4)

liczba osób niepełnosprawnych, którym zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu ich
zamieszkania w ramach środków PFRON,

5)

liczba osób niepełnosprawnych,
w ramach barier w komunikowaniu się,

którym

udzielono

dofinansowania

ze

środków

PFRON

6)

liczba osób niepełnosprawnych,
w ramach likwidacji barier technicznych,

którym

udzielono

dofinansowania

ze

środków

PFRON

7)

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

PFRON

8)

liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów
rehabilitacyjnych.
PROJEKT 6. DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym do godnego zamieszkiwania w lokalu odpowiadającym jej ograniczonym możliwościom.
2. Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich mieszkaniach oraz
umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez likwidację barier architektonicznych i technicznych
w miejscu zamieszkania.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Doprowadzenie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w mieszkaniach osób
niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności w mieszkaniach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
oraz poprawa ich warunków mieszkaniowych.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy :
1) stworzenie osobom niepełnosprawnym, z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu, możliwości zamiany
zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione barier lub na mieszkania o mniejszym stopniu
niedogodności w ramach zamiany z miastem - wg zgłaszanych potrzeb.
Realizator : Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice.
2) przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – wg zgłaszanych potrzeb.
3) utworzenie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych w ramach przebudowy budynków mieszkalnych
wielorodzinnych:
- ul. Stalmacha 18a – 2 lokale mieszkalne o pow. uż. ok. 69m2 każdy,
- ul. Brata Alberta 1 – 1 lokal mieszkalny o pow. uż. ok. 58 m2.
Oraz dostosowanie warunków architektonicznych i technicznych w budynkach (parter) dla osób
niepełnosprawnych, w ramach przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
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- ul. Stalmach 18a – instalacja platformy schodowej umożliwiającej wjazd na pierwszą kondygnację
nadziemną,
- ul. Br. Alberta 1 – instalacja platformy schodowej umożliwiającej wjazd na pierwszą kondygnację
nadziemną.
Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
4) przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie w ramach pracy socjalnej, pomocy formalno prawnej, organizacyjnej dotyczącej sporządzenia projektu dostosowania mieszkania, kosztorysu niezbędnych
prac, pomocy w znalezieniu wykonawcy, a także w pozyskaniu środków finansowych na pokrycie części
kosztów ponoszonych przez osobę niepełnosprawną, jeżeli jej sytuacja materialna tego wymaga.
Realizator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z administratorami lokali.
5. Koordynator projektu: Wydział Budynków i Dróg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba osób niepełnosprawnych wymagających dostosowania mieszkań do potrzeb
wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich,
2) liczba dokonanych zamian dotychczas zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione
barier architektonicznych lub mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności, w tym liczba zamian
dotyczących osób na wózkach inwalidzkich,
3) liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w
tym liczba osób na wózkach inwalidzkich,
4) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach,
5) liczba osób korzystających z pomocy instytucjonalnej i pomocy świadczonej w środowisku, w tym domów
pomocy społecznej.
PROJEKT 7. DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu zbiorowego lub
specjalnego.
2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania się
po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb tych osób.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Kontynuowanie działań mających na celu:
1) dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta
Katowice:
a) stosowanie na przejściach dla pieszych sygnalizacji dźwiękowej łącznie ze świetlną,
b) dostosowanie czasu trwania zielonego światła na przejściu dla pieszych do prędkości poruszania się m.in.
osób niepełnosprawnych,
c) budowa wysepek dzielących jezdnie, znajdujących się na przejściach dla pieszych, dostosowanych
parametrami do wózków inwalidzkich,
d) umieszczanie znaków drogowych, urządzeń sterowania ruchem oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
w sposób nie powodujący ograniczenia skrajni ruchu pieszego,
e) stosowanie urządzeń do segregacji ruchu pieszych i pojazdów: bariery, osłony, pasy zieleni, zróżnicowanie
ukształtowania powierzchni.
2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta:
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a) stosowanie obniżonych krawężników, powierzchni w kontrastowym kolorze i fakturze łatwo wyczuwalnej
butem lub laską osoby posługującej się nią, w celu sygnalizacji każdej zmiany warunków ruchu,
b) ograniczanie rozwiązań zmuszających pieszych do pokonywania różnic poziomów,
c) stosowanie pochylni lub wind dla osób niepełnosprawnych,
d) odpowiedni dobór rodzajów nawierzchni i szerokości ciągów pieszych,
e) eksponowanie miejsc kolizyjnych na drogach, np. przejść przez jezdnię, poprzez stosowanie zróżnicowanego
sposobu oświetlania,
f) zwiększenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne w strefie
płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych rezerwowanych dla pojazdów osób
niepełnosprawnych na obszarze miasta Katowice,
g) zwiększenie liczby
niepełnosprawnych,

pojazdów

komunikacji

zbiorowej

przystosowanych

do

przewozu

osób

h) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej,
i) wprowadzanie do rozkładu jazdy KZK GOP informacji o kursach wykonywanych taborem
niskopodłogowym w formie: dodatkowych oznaczeń do informacji przystankowej, oddzielnych aplikacji na
stronach internetowych Związku oraz informacji przez bezpłatną infolinię KZK GOP (nr. tel. 800 16 30 30).
3) realizacja systemu miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) kontynuowanie działań mających na celu likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych
miasta, w tym przebudowa istniejących przejść dla pieszych na przejścia integracyjne w ramach prowadzonych
prac remontowych poszczególnych ulic.
Realizator : Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
2) korzystanie z bezpłatnych stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz ustalenie
zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową korzystających z płatnych
miejsc parkingowych, (zgodnie z zapisami uchwały Nr XIX/334/04 Rady Miasta Katowice z dnia 19 stycznia
2004r. zmienionej uchwałą Nr XII/197/11 Rady Miasta Katowice z dnia 27.07.2011r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta
Katowice).
Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
3) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Realizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
4) zwiększenie ilości taboru niskopodłogowego wyposażonego w platformy dla wózków inwalidzkich oraz tzw.
„układy przyklęku”, przy jednoczesnym wycofywaniu pojazdów posiadających stopnie w drzwiach
wejściowych.
Realizator: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
5) prowadzenie i udzielanie informacji o kursach pojazdów niskopodłogowych w rozkładzie jazdy KZK GOP
(infolinia: 800 16 30 30 oraz aplikacje informacji internetowej).
Realizator: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
6) uruchomienie w kolejnych pojazdach transportu zbiorowego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
polegającego na wizyjnym oraz fonicznym zapowiadaniu przystanków, ułatwiającego lokalizację w terenie
przede wszystkim osobom niewidomym oraz niedowidzącym.
Realizator: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
7) wprowadzenie na kolejnych przystankach systemu informacji dla transportu miejskiego, dostosowanego do
potrzeb osób słabo widzących. Dzięki zastosowaniu czcionki typu „FF Info”, system informacji przystankowej
charakteryzuje się wyższą czytelnością.
Realizator: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
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8) kontynuowanie kampanii społecznych, ukierunkowanych na uwrażliwienie pasażerów komunikacji miejskiej
na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Realizator: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
9) wdrożenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
Realizator: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
10) kontynuowane działań mających na celu odbudowę taboru i poprawę warunków korzystania z autobusów
transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne. Spółka PKM Katowice zamierza zakupić 6 sztuk nowych
autobusów niskopodłogowych w 2013r.
Realizator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.
11) kontynuowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D – likwidacji barier
transportowych, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki brzegowe programu, ustalane corocznie przez
Zarząd PFRON.
Realizator: zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami.
12) realizacja miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”.
Realizator:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.
13) przeprowadzenie akcji edukacyjno – profilaktycznej w celu obrony praw osób niepełnosprawnych w zakresie
miejsc do parkowania w ramach projektu społecznego Miejska Dżungla.
Realizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji
Urzędu Miasta Katowice, Policją i Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
14) układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum
Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
15) przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice:
Etap II – strefa Rondo-Rynek
Etap III – przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
16) połączenie drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską
w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
17) modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
18) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
19) Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
20) Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla
w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
21) Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya – Żeleńskiego,
Zawilców, Szałwiowej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
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22) Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice, w zakresie transportu
specjalnego – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej.
6. Ocena efektywności:
1) liczba wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
2) liczba autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
3) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez
specjalistyczne placówki, organizacje pozarządowe, firmy taksówkowe,
4) liczba przejść dla pieszych posiadających oprócz sygnalizacji świetlnej zainstalowane
sygnalizatory akustyczne,
5) liczba obiektów komunikacyjnych, na których wykonano w danym 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.
7) liczba
przewozów
osób
niepełnosprawnych
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

wykonanych

przez

Wydział

Polityki

PROJEKT 8. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej.
2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie
dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w
komunikowaniu się.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy
załatwiają mieszkańcy Katowic oraz w budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne miasta,
świadczące usługi na rzecz ludności: w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, placówkach
edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych,
administracyjnych budynków mieszkalnych itp.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) tworzenie zbioru danych dotyczących występowania barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej zajmowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – kontynuacja.
Realizator : Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Wydziałem Budynków
i Dróg, Wydziałem Budownictwa.
2) udział w opiniowaniu opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych
remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych.
Realizator : Wydział Budynków i Dróg, Wydział Budownictwa, Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju
Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
3) załatwianie w miejscu zamieszkania
z wystawianiem dowodu osobistego.

leżących

osób

niepełnosprawnych

formalności

związanych

Realizator: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice.
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4) modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
5) termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
6) Pałac Młodzieży im.Prof. A.Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
7) Międzyokresowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
8) budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
9) przebudowa wnęki na antresoli hali widowiskowo-sportowej SPODEK na pomieszczenia toalet dla osób
niepełnosprawnych.
Realizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
10) przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych:
- ul. Różyckiego 14c – instalacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej wjazd na
drugą kondygnację nadziemną budynku.
Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg.
6. Ocena efektywności:
1) liczba budynków użyteczności
niepełnosprawnych,

publicznej

skontrolowanych

pod

kątem

dostępności

dla

osób

2) liczba wniosków, projektów z udziałem miasta Katowice w sprawie likwidacji barier
architektonicznych w jednostkach wykonujących zadania publiczne,
3) liczba opinii wydanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych,
4) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności związane z wydaniem
dowodu osobistego.
PROJEKT 9. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU KULTURALNYM
I ARTYSTYCZNYM
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,
odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym
odpowiednich warunków do uczestnictwa w kulturze. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury w ramach miejskich
instytucji kultury.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i artystycznych. Promowanie
i prezentacje twórczości artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier
architektonicznych i barier w komunikowaniu się w obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, ul. 3 maja 31 a
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia od wielu lat organizuje koncerty, których odbiorcami
są dzieci i młodzież specjalnej troski oraz pensjonariusze domów pomocy społecznej.
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W 2013 IPiUM „Silesia” planuje zorganizować około 200 koncertów rocznie dla tej grupy słuchaczy.
Comiesięczne koncerty odbywać się będą w następujących ośrodkach. :
- Szopienice ul. Bednorza 13 ZSS nr 10
- K-ce Ligota ul. Medyków 16, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
- K-ce Ligota ul. Kołobrzeska 8 , ZSS nr 12
- K-ce Giszowiec ul. Gościnna 8, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla dzieci
- K-ce Giszowiec ul Wojciecha 23, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla
dorosłych.
- K-ce Bogucice ul. Ścigały 17, ZSS nr 9
- K-ce

Janów ul .Zamkowa 2a, ZSS nr 7

- 1000 lecie, ul. Ułańska 5a, Samodzielny Ośr. Rehabilitacyjno-Oświatowy dla dzieci
- K-ce Centrum ul.3-go Maja 36 Stowarzyszenie Szansa dla każdego
- K- ce Piotrowice, Centrum Rehabilitacyjno- Oświatowe, ul. Radockiego 280
- Kce Załęże, Szkoła Specjalna, ul Gliwicka 148a
Dzieci niepełnosprawne będą uczestniczyć w koncertach IPiUM „Silesii” również w tzw. klasach
integracyjnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie miasta m. in. na koncertach
organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury na oś 1000-lecia, w Bibliotece Filia nr 3 w Załężu.
Włączając się w obchody „Europejskiego Tygodnia Demokracji” organizowanego przez Wydział Promocji
w dniach 15-21.X. 2012 roku IPiUM „Silesia” planuje zorganizowanie koncertów mających na celu
promowanie szacunku dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak i wzmacnianie współpracy
międzypokoleniowej. W koncertach tych wystąpią utalentowani uczniowie katowickich szkół muzycznych.
Z myślą o osobach starszych nie mogących samodzielnie funkcjonować w środowisku swojego zamieszkania
IPiUM „Silesia” zorganizuje koncerty w domach pomocy społecznej miedzy innymi:
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej K- ce ul. Wiślana 9,
- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej K- ce ul .Gliwicka 74a,
- Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej K-ce ul. Misjonarzy Oblatów 24.
Poza tym osoby starsze będą mogły uczestniczyć w koncertach wieczornych organizowanych na terenie
naszego miasta m.in. w domach kultury, bibliotekach, muzeach, Polskim Radio, Bazylice Panewnickiej oo.
Franciszkanów. Wstęp na wszystkie koncerty organizowane przez IPiUM „Silesia” jest bezpłatny.
Realizator: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
2) Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6
W ramach edukacji artystycznej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od wielu lat
realizowane są działania twórcze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Projekty twórcze skupione pod nazwą artBuszoWAnie, to 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.
– Warsztaty ekspresji twórczejdla dzieci – zajęcia plastyczne przeznaczone 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.
– Warsztaty ekspresji twórczej dla dorosłych – realizowane wspólnie z współtwórcą Programu Integracji
Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” realizowanego przy katowickim MOPS-ie. W roku 2012 stworzono
panel działań przeznaczony dla osób dorosłych o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, działania te
będą kontynuowane w 2013 r.
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– Warsztaty ekspresji twórczej i oprowadzania kuratorskie dla osób niesłyszących – Spotkania tłumaczone są na
język migowy, mogą w nich uczestniczyć zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
Ponadto budynek Galerii jest w pełni przystosowany 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.
3) Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. Św. Jana 10
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach dysponuje dwoma obiektami: salą teatralną na ul. św.
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 od grudnia 2008 r. Teatr dysponuje bezprzewodowymi słuchawkami, które umożliwiają osobom
niedosłyszącym indywidualny odsłuch dźwięku podczas spektakli zarówno na scenie przy ul. św. Jana, jak i w
Galerii „Ateneum”. Urządzenia zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Miasto Katowice.
Osoby niepełnosprawne w Teatrze „Ateneum” mogą nie tylko obejrzeć spektakle prezentowane na obu
scenach teatru, ale także mogą zwiedzić teatr oraz uczestniczyć w lekcjach teatralnych.
Na rok 2013 Teatr przewiduje prezentację 28 spektakli dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, 16 spektakli
dla dzieci niedosłyszących przy zastosowaniu bezprzewodowych słuchawek na podczerwień oraz 12 spektakli
dla dzieci niewidomych, które zaprezentowane zostaną przy pomocy techniki audiodeskrypcji.
W sumie przewidywana liczba uczestników w w/w spektaklach wyniesie około 1700 widzów.
Realizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
4) Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9
W Muzeum Historii Katowic w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na
lata 2012-2016 – Katowice bez barier” grupy uczniów z klas integracyjnych i ze szkół specjalnych mogą
zwiedzać
wystawy stałe i czasowe. W Dziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic osoby
niepełnosprawne ruchowo w grupach mogą zwiedzać wystawy na różnych poziomach obiektu ze względu na
możliwość korzystania z windy i brak barier architektonicznych w budynku. W budynku Muzeum przy ul. Ks.
J. Szafranka 9, w Pracowni Teatralno-Filmowej przy ul. Kopernika 11 i w Oddziale Grafiki przy ul. Kościuszki
47 grupy szkolne z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie są systematycznie zapraszane do udziału
w zwiedzaniu wystaw stałych i czasowych, oraz w lekcjach muzealnych z zakresu historii Katowic i Śląska,
etnologii, sztuki i grafiki, kostiumów teatralnych i filmowych. Tradycyjnie grupy dzieci niepełnosprawnych
będą uczestniczyć bezpłatnie w warsztatach artystycznych i zajęciach plastycznych w ramach akcji „Zima
w mieście 2013” i „Lato w mieście 2013”w budynkach Muzeum Historii Katowic, a dzieci niepełnosprawne
ruchowo będą brały udział w warsztatach etnologicznych w Dziale Etnologii MHK. Młodzież niepełnosprawna
ruchowo i intelektualnie może być słuchaczami wykładów historycznych i koncertów na zabytkowym
fortepianie. Wykłady i koncerty odbywają się co miesiąc na parterze budynku, wstęp dla grup jest bezpłatny.
W związku z realizacją zadania Muzeum współpracuje ze szkołami dla uczniów niepełnosprawnych: z Zespołem
Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach (ul. Szkolna 5), z Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych nr 11
w Katowicach ( ul. Gliwicka 148 a), z Zespołem Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach ( ul. Rolna
22), z Zespołem Szkół Specjalnych nr 12 ( ul. Kołobrzeska 8 ), z Zespołem Szkół Specjalnych nr 10 (ul. bpa H.
Bednorza 13), z Zespołem Szkół Specjalnych nr 9 ( ul. Ścigały 17) oraz ośrodkami dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży: z Ośrodkiem Rehabilitacyjno -Wychowawczym w Katowicach Giszowcu (ul. Gościnna 8),
Warsztatami Terapii Zajęciowej w Katowicach (ul. Oswobodzenia 92), z Warsztatami Terapii Zajęciowej
„PROMYK” w Katowicach (ul. Ociepki 8 a). Muzeum współpracuje również ze szkołami integracyjnymi,
w których część dzieci i młodzieży to uczniowie niepełnosprawni w tym: z Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1 w
Katowicach (al. Krzywoustego 11), ze Szkołą Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ( ul.
Przyjazna 7a), z Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ( ul. Wojciecha 9), Gimnazjum nr
23 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ( ul. Medyków 23).
W działaniach muzealnych: w wernisażach, koncertach, wykładach, pokazach multimedialnych mogą
uczestniczyć bezpłatnie również osoby indywidualne, zwłaszcza w budynku Działu Etnologii Miasta Muzeum
Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4 ze względu na możliwość korzystania z windy , także w budynku
Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9, gdyż zdarzenia odbywają się na parterze obiektu .
Realizator: Muzeum Historii Katowic
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5) Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Pl. Sejmu Śląskiego 2
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek nie przewiduje w roku 2013 organizacji imprez
kulturalnych skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, jednakże w ramach działalności edukacyjnej
projektów Future Artist oraz Muzycznej Sceny Kameralnej realizowane są imprezy integracyjne dla dzieci
i młodzieży, a w wydarzeniach organizowanych w sali koncertowej CKK oraz w imprezach plenerowych,
uczestniczą także osoby niepełnosprawne.
Realizator : Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
6) Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, plac Wolności 12a
Siedziba Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” znajdująca się w dawnym Pałacu
Goldsteinów przy placu Wolności nie ma barier architektonicznych dla osób na wózkach inwalidzkich.
Ponieważ koncerty miejskie Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” są zawsze bezpłatne dla
publiczności, udział w nich osób niepełnosprawnych nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.
Pracownicy i członkowie Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” będą udzielać pomocy
osobom niepełnosprawnym na terenie Pałacu Goldsteinów w dniu koncertu.
Ponadto możliwe jest wystosowanie przed każdą imprezą, która będzie się odbywała w siedzibie Zespołu
informacji mailowej o wydarzeniu, chętnym organizacjom i instytucjom, które zajmują się osobami
niepełnosprawnymi.
Realizator : Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
7) Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33
Miejski Dom Kultury „Ligota” informuje, że planuje w ramach programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na rok 2013, wynikającego z „Miejskiego programu na rzecz osób niepełnosprawnych na
lata 2012-2016 – Katowice bez barier” następujące imprezy:
1. XVII
edycja
Miejskiego
Festiwalu
Piosenki
Przedszkolnej
honorowym
patronatem
Prezydenta
Miasta
Katowice
adresowany
z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych.

„Wesoły
również

Mikrofon”
pod
do
przedszkoli

2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Konia czar” z kategorią dla osób niepełnosprawnych wraz z otwarciem
wystawy połączonej z wręczeniem nagród.
Ponadto MDK „Ligota” realizuje szereg imprez plenerowych takich jak Święto Kwitnących Głogów, Lato
z rozrywką w Parku Zadole czy Pikniku z Kulturą dostępnych również dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na ograniczenia lokalowe oraz bariery architektoniczne MDK „Ligota” nie jest w stanie
poszerzyć zakresu zadań ujętych w poprzednim programie.
Realizator - Miejski Dom Kultury „Ligota”
8) Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie” ul. Markiefki 44a
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” planuje organizację następujących przedsięwzięć związanych
z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych:
I. W dziale „Zawodzie” (Katowice, ul. Marcinkowskiego 13):
1. Kontynuacja
kolejnych
edycji
konkursu
plastycznego
dla
dzieci
niepełnosprawnych
fizycznie
i umysłowo
pozostających
pod
opieką
śląskich
ośrodków
rehabilitacyjno
opiekuńczych
„Podróż
moich
marzeń”
organizowanego
z okazji
Światowego
Dnia
Turystyki
–
współpraca
z Aresztem
Śledczym
w Katowicach,
Szkołą
Policji,
Fundacją
„Pomoc
dzieciom
Śląska”,
Szkołą
Policji
w Katowicach,
Stowarzyszeniem
Wzajemnej
Pomocy
„Bona
Fides”
i innymi
instytucjami
i organizacjami,
zainteresowanymi
działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Europejski Dzień Sąsiada – wystawy zbiorów pasjonatów
dzielnic
Zawodzie i Bogucice, festyn rodzinny, zabawy dla
dzieci z ośrodków wychowawczych i specjalnych.

oraz rękodzieła mieszkańców
rodzin, konkursy – udział

3. Cykl spotkań z lekarzami medycyny konwencjonalnej „Porozmawiajmy o zdrowiu”.
4. Działalność Klubu Seniora „Zakątek” – spotkania z lekarzami, artystami, warsztaty twórcze, wycieczki,
imprezy integracyjne.
5. Działalność sekcji plastycznej dla seniorów – warsztaty malarskie, plenery, wystawy.
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6. Cykl wystaw „Imaginacje” – promocja twórczości zawodowej i amatorskiej osób pełnosprawnych
i niepełnosprawnych.
7. Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami oraz
obejmującymi swoim zakresem działania osoby niepełnosprawne.

placówkami

edukacyjnymi

i opiekuńczymi

Ponadto w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie społeczności lokalnej w dziale „Zawodzie” planowane
jest uruchomienie sekcji zajęć ruchowych dla seniorów.
Budynek filii „Zawodzie” przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony
w schodołaz.
II. W dziale „Bogucice” (Katowice, ul. Markiefki 44 a):
1. „Święto Ulicy Markiefki” w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada – impreza, której celem jest animacja
mieszkańców ul. Markiefki, szczególnie tych wykluczonych z uczestnictwa w kulturze poprzez koncerty,
przedstawienia teatralne, zabawy i gry dla dzieci.
2. Działalność klubów seniora działu Bogucice – koła nr 6 Związku Emerytów i Rencistów, koła seniorów
„Bogucice”, koła seniorów „Solidarność” KWK Katowice.
3. Cykl wystaw w Galerii „G44a” – promocja twórczości zawodowej i amatorskiej osób pełnosprawnych
i niepełnosprawnych.
4. Współpraca z okolicznymi szkołami, w tym ze szkołą integracyjną, stowarzyszeniami i związkami (SANIS,
Bona Fides, Związek Górnośląski, Stowarzyszenie RAZEM na Rzecz Gminy Psary i Gmin Województwa
Śląskiego) i świetlicami środowiskowym.
5. Prezentacje teatralne i artystyczne grup i zespołów, złożonych z osób niepełnosprawnych i seniorów
w ramach własnej działalności kulturalnej.
Budynek działu „Bogucice” jest budynkiem „Bez Barier” i jest w pełni przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych (budynek nie ma progów oraz posiada windę).
Ponadto MDK „Bogucice-Zawodzie” organizuje imprezy plenerowe dostępne również dla osób
niepełnosprawnych takie jak „Festyn Bogucicki”.
Realizator: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
9) Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Boya Żeleńskiego 83
Miejski Dom Kultury „Południe” planuje organizację następujących przedsięwzięć związanych
z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Plener malarski „Zarzeczańskie obrazki” w obiekcie w Katowicach – Zarzeczu w imprezie uczestniczy m.in.
grupa dzieci niepełnosprawnych.
2. Koncerty umuzykalniające w obiekcie w Katowicach – Podlesiu (10 koncertów rocznie dla SP 21)
W koncertach organizowanych we współpracy z IPiUM „Silesia”, uczestniczy m.in. grupa ok. 30 dzieci
z oddziałów integracyjnych.
3. Stała współpraca z grupą wsparcia z udziałem osób niepełnosprawnych w obiektach w Katowicach –
Piotrowicach i Katowicach – Murckach.
Realizator : Miejski Dom Kultury „Południe”
10) Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. Gen. Hallera 28
Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” poprzez swoje 3 placówki będzie w roku 2013
współpracował i organizował imprezy dla następujących instytucji i organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych:
Imprezy artystyczne ujęte w planie na rok 2013:
1. Miejski Festiwal Twórczości Teatralno-Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Twórczość bez barier” –
współorganizacja z Zespołem Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach – impreza skierowana jest dla dzieci.
/MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. Gen. J. Hallera 28/
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2. Wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Wspierania
Działań Twórczych UNIKAT
/MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. Gen. J. Hallera 28/
3. VI Festiwal Twórczości Religijnej Szkół Specjalnych – współorganizacja z Zespołem Szkół Specjalnych nr
7 w Katowicach – impreza skierowana dla dzieci i młodzieży,
/MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. Gen. J. Hallera 28/
4. Bal Karnawałowy dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach,
/ Filia nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. Obrońców Westerplatte 10/
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej „PROMYK” dla osób upośledzonych – współorganizacja z Warsztatami
Terapii Zajęciowej „PROMYK”
/Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1; 3-3a/
6. Bal charytatywny Fundacji „ISKIERKA” dla dzieci z chorobami nowotworowymi
– współorganizacja z Fundacją „ISKIERKA” ,
/Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1; 3-3a/
7. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – współorganizacja ze Śląskim Stowarzyszeniem
AD VIGAM DIGNAM. Impreza plenerowa o charakterze pikniku, przegląd twórczości, kiermasz wyrobów
plastycznych, wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, pokazy dogoterapii i hipoterapii.
/Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1; 3-3a/
8. Konkurs Tańca Dyskotekowego Szkół Specjalnych – współorganizacja z Zespołem Szkół Specjalnych nr 10
w Katowicach,
/Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1; 3-3a/
Ponadto Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” angażuje się w przedsięwzięcia podejmowane wraz
z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Zajęcia tematyczne dla uczniów szkół specjalnych – przeglądy twórczości religijnej,
teatralnej,
plastycznej, tanecznej, zabawy okolicznościowe, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Mikołaj, Akcja „Lato w Mieście”
i Akcja „Zima w Mieście”.
2. Udział niepełnosprawnych w imprezach organizowanych przez MDK „Szopienice – Giszowiec” – koncerty,
spektakle teatralne, koncerty umuzykalniające, imprezy plenerowe.
3. Udział dzieci i młodzieży w konkursach i przeglądach organizowanych przez MDK.
4. Kontynuacja działalności klubów seniora, które oferują swoim członkom wzajemną pomoc, organizują
spotkania, zajęcia rekreacyjne (gimnastyka dla osób starszych, kurs samoobrony), wyjazdy na wycieczki, pikniki,
spotkania z terapeutami, zabawy itp.
5. Udział w aukcji na rzecz osób niepełnosprawnych organizowanej przez Stowarzyszenie „Pomagam, więc
jestem”.
6. Pilotażowy cykl spotkań z rodzinami osób niepełnosprawnych w ramach projektu Giszowieckiego Centrum
Aktywności Lokalnej (spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, odczyty, warsztaty wspierające terapię
zajęciową).
7. Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
Fajfrowskiej.

im. dr. M. Trzcińskiej-

Realizator: Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”
11) Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych planuje w roku 2013
następujące zadania:
1. „Wiosenny świat Pszczółki Mai” - impreza integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Pierwszego
Dnia Wiosny
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2. VI FESTIWAL BAJEK – warsztaty , projekcje, spotkanie z pisarzem., konkurs literacki i plastyczny,
Przegląd Dziecięcych Form Teatralnych
3. Plener malarski
4. VI Dzień Europejski - warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci
5. EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA - warsztaty integracyjne dla podopiecznych Katowickiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA z udziałem młodzieży
gimnazjalnej, integrujące pokolenia
6. DZIEŃ DZIECKA – program estradowy w wykonaniu zespołu zawodowego, konkursy, zabawy ( m.in. dla
dzieci niepełnosprawnych)
7. Plener malarski
8. MIKOŁAJ – program estradowy w wykonaniu zespołu zawodowego, konkursy, zabawy (m.in. dla dzieci
niepełnosprawnych)
Miejski Dom Kultury „Koszutka” planuje zrealizować w/w zadania dla następujących instytucji:
- Stowarzyszenie Wspomagania Twórczości i Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „UNIKAT”
w Katowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,
- Szkoły Specjalne i Integracyjne,
- Przedszkola Integracyjne w Katowicach.
Realizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka”
12) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych” na rok 2013 będzie realizowała następujące imprezy, które będą realizowane
w placówkach MBP przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, jako działania o zasięgu miejskim:
1. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych:
- Witryna artystyczna – prezentacja twórczości (malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa) osób niepełnosprawnych
(dzieci, młodzieży, osób dorosłych).
- Witryna poetycka – prezentacja dorobku piśmienniczego osób niepełnosprawnych.
2. Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie:
- Serduszko puka – impreza integracyjna z okazji święta zakochanych dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej
(12 edycja).
- Śmiechoterapia – impreza integracyjna dla uczniów ze szkół z oddziałami integracyjnymi oraz szkół specjalnych
z okazji dnia żartów (10 edycja).
- Człowiek bez barier – spotkanie integracyjne mające na celu przełamanie stereotypu niepełnosprawności, który
funkcjonuje wśród społeczeństwa; spotkania, z osobami niepełnosprawnymi które osiągnęły sukces i są
przedsiębiorcze, przeznaczone dla bibliotekarzy, czytelników i wszystkich zainteresowanych.
- Konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych związany z postaciami historycznymi, których życie,
działalność czy dorobek powinno być promowane i upowszechniane wśród społeczeństwa (rok 2013 będzie
Rokiem Powstania Styczniowego).
3. Spotkania organizowane w związku ze świętami oraz dniami szczególnymi:
- Światowy Dzień Chorego – imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i w szpitalu.
- Międzynarodowy Dzień Niesłyszących i Słabo Słyszących – impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży.
- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – imprezy integracyjne (m.in. wystawy, spotkania, konkursy) dla
seniorów.
- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – imprezy organizowane m.in. dla podopiecznych DDPS.
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- Boże Narodzenie – spotkania gwiazdkowe organizowane dla osób niepełnosprawnych (m.in. podopiecznych
DDPS)
4. Imprezy integracyjne dla dzieci:
- Powitanie wiosny – impreza integracyjna dla dzieci specjalnej troski w Ośrodku Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach-Giszowcu.
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – imprezy (konkursy, loterie, głośne czytanie, gry i zabawy) dla
dzieci oraz małych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
- Tydzień Bibliotek – spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane zgodnie z programem
realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Cała Polska Czyta Dzieciom – imprezy organizowane
przez Bibliotekę we współpracy z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.
- Dzień Dziecka – imprezy dla dzieci z przedszkoli oraz szkół z oddziałami integracyjnymi oraz szkół specjalnych
i ośrodków specjalnych.
- Lato z Książką – na zakończenie akcji plenerowa impreza integracyjna w Skansenie z udziałem dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci spędzających wakacje w mieście.
Sierpień
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.
- Urodziny Kubusia Puchatka – imprezy integracyjne, w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom,
przeznaczone dla dzieci przedszkoli, szkół oraz małych pacjentów szpitala.
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – imprezy integracyjne dla dzieci organizowane w rocznicę powstania
maskotki.
5. Pomoc w przysposobieniu osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy zawodowej (współpraca z warsztatami
terapii zajęciowych oraz stowarzyszeniami).
Cały rok
6. Inne imprezy integracyjne przeprowadzane cyklicznie i przez cały rok w filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach na terenie całego miasta, m.in. dla:
- dzieci ze szkół specjalnej troski,
- dzieci z przedszkoli z oddziałami integracyjnymi,
- pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka,
- seniorów,
- podopiecznych DDPS.
7. Zakup do zbiorów audiobooków.
Realizator: Miejska Biblioteka Publiczna.
13) Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”, plac Sejmu Śląskiego 2
Instytucja Kultury „Katowice - Miasto Ogrodów” na rok 2013 zaplanowała szereg wydarzeń, w których
mogą brać udział osoby niepełnosprawne. Wszystkie festiwale, które organizuje instytucja odbywają się
w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych i przeznaczone są także dla tej grupy widzów.
Ponadto instytucja będzie realizować projekt pod nazwą Ambasada Młodych. Ambasada jest miejscem dla
młodych ludzi, w którym pobudza się kreatywność i kształtuje wrażliwość na kulturę. Ambasada Młodych łączy
energię ważnych miejsc na mapie Katowic, promujących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego
młodzieży. Nie ma jednej siedziby, ma liczne „konsulaty”. Współorganizatorzy: Rondo Sztuki, Dom
Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Dobra Karma oraz KATO zaprezentują indywidualne, autorskie projekty
z zakresu sztuki, działań twórczych, aktywności społecznej oraz stylu życia. Do udziału w tym projekcie
zapraszamy wszystkich, także osoby niepełnosprawne. IK „Katowice – Miasto Ogrodów” jest instytucją
otwartą na współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, także tymi, które działają na rzecz osób
niepełnosprawnych, przez cały rok te podmioty mogą składać do Instytucja Kultury Katowice - Miasto
Ogrodów oferty współpracy.

Id: 171B1005-0545-4BC6-AB3E-52D06CC20FB6. Podpisany

Strona 18

Realizator: Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”.
14) Wydział Kultury UM Katowice, ul. 3 Maja 7
Wydział Kultury UM 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.
15) budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
16) Miejski Dom Kultury „Koszutka” - filia „Dąb”
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności:
1) liczba imprez kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury dostępnych dla osób
niepełnosprawnych,
2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez Miasto Katowice.
PROJEKT 10 . ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
1. Założenie: osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymagająca pomocy osób
drugich w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych ma prawo do korzystania z odpowiednich form
opieki i wsparcia.
2. Cel: utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania,
a w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy społecznej,
mieszkaniach chronionych, rodzinnym domu pomocy oraz w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Włączenie do pomocy osobom niepełnosprawnym
coraz większej liczby wolontariuszy.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzącymi dzienne
domy pomocy społecznej, mieszkanie chronione i rodzinny dom pomocy w celu zapewnienia jak najwyższej
jakości świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 10).
Realizatorzy : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi lub
prowadzącymi ośrodki wsparcia i rodzinny dom pomocy.
2) dalsze wspieranie przez Miasto Katowice, w formie dotacji, poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób
starszych, niepełnosprawnych wymagających opieki, świadczonego przez organizacje pozarządowe (Dział 2,
Rozdział 10).
Realizator : organizacje pozarządowe, Wydział Polityki Społecznej.
3) kontynuowanie programu wolontaryjnego "Słonecznik" poprzez promocję programu w mediach, na stronie
internetowej MOPS Katowice, akcję rozwieszania plakatów na uczelniach oraz aktywizację środowiska
lokalnego w celu włączenia większej liczby wolontariuszy do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
Realizator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej,

Id: 171B1005-0545-4BC6-AB3E-52D06CC20FB6. Podpisany

Strona 19

2) liczba prowadzonych miejsc mieszkaniach chronionych,
3) liczba prowadzonych miejsc w rodzinnym domu pomocy,
4) liczba osób niepełnosprawnych, starszych objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z dziennych domów pomocy społecznej,
6) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z mieszkań chronionych,
7) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z rodzinnego domu pomocy,
8) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające opieki.
PROJEKT 11. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE I TURYSTYCE
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych
zainteresowań i potrzeb.
2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków do
uczestnictwa w sporcie i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do imprez sportowych i turystycznych.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych i turystycznych. Przystosowanie
miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży w dziedzinie
współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

sportu,

turystyki

i rekreacji

oraz

Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach oraz inne podmioty.
2) dotacja dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne.
Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice.
3) organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych:
a) biegi przełajowe GRAND PRIX MOSiR (5 edycji) – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie (dzieci
z domów dziecka),
b) bieg Korfantego – regulamin przewiduje 3 kategorie, w których nagradzane są osoby niepełnosprawne tj:
kategoria, niepełnosprawni na wózkach (z napędem bezpośrednim) – klasyfikacja ogólna dla kobiet
i mężczyzn /jedna łączna kategoria/.
kategoria – niepełnosprawni z dysfunkcją ruchową kończyn górnych i dolnych, porażenia, usztywnienia,
skrócenia (udokumentowane ważną legitymacją, kobiety i mężczyźni jedna łączna kategoria).
kategoria – inne schorzenia niepełnosprawności udokumentowane ważną legitymacją (kobiety i mężczyźni
jedna łączna kategoria).
c) Turniej Tenisa Stołowego GRAND PRIX MOSiR
d) Rajd Rowerowy Ścieżkami Rowerowymi Miasta Katowice
Realizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
4) ścieżki rowerowe.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
5) budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
6) Bulwary Rawy – budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na odcinku od ul. Bankowej do ul.
Bogucickiej wraz z obiektami małej architektury przebiegać będzie w terenie wolnym od zabudowy
kubaturowej wzdłuż uregulowanego koryta rzeki Rawy.
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Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
7) Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i Kąpieliskowy.
Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
8) Miasto Ogrodów-strefy aktywnego wypoczynku.
Realizator : Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, w zakresie dofinansowania
imprez ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1)

liczba imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych
dofinansowywanych przez Miasto Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w powyższych
imprezach.

PROJEKT
12.
PROGRAMY
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
I ZAWODOWEJ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

OSÓB

1. Założenie: Aktywność osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym ma istotny wpływ na ich sytuację
społeczną, zdrowotną i zawodową. Wsparcie osób niepełnosprawnych powinno w perspektywie długoczasowej
prowadzić do pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
2. Cel: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez integrację społeczną i zawodową
oraz zaprezentowanie pozytywnego obrazu osób niepełnosprawnych i ich problemów wśród mieszkańców
Katowic.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Poprawa warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym maksymalne wykorzystanie zdolności
i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności. Wzmocnienie aktywności
osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, wzrost zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz
konsolidacja środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wzmocnienie i zwrócenie uwagi ogółu
mieszkańców Katowic na ich problemy.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) instrumenty aktywnej integracji, czyli działania o charakterze wsparcia:
a) zawodowego,
b) społecznego,
c) edukacyjnego,
d) zdrowotnego
skierowane do bezpośrednich uczestników programu, wybrane z listy instrumentów zamieszczonej
w dokumencie pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR
i ROPS”. Wybór form wsparcia jest dokonywany na podstawie wniosków z ewaluacji programu
przeprowadzanej na zakończenie każdego roku realizacji.
2) działania o charakterze środowiskowym, których odbiorcami są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby
z ich otoczenia. Realizacja działań o charakterze środowiskowym opiera się na współpracy z instytucjami
i organizacjami pozarządowymi, których działania skierowane są do osób niepełnosprawnych, a także na
promocji i organizacji wolontariatu oraz wspieraniu inicjatyw oddolnych. Celem działań jest nie tylko
bezpośrednia poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, ale też poprawa znajomości ich problemów i potrzeb
wśród ogółu mieszkańców Katowic.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba spotkań integracyjnych wraz z programem aktywizacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,

Id: 171B1005-0545-4BC6-AB3E-52D06CC20FB6. Podpisany

Strona 21

2) liczba zaplanowanych i zrealizowanych oddolnych inicjatyw lokalnych,
3) liczba osób korzystających z instrumentów aktywnej integracji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/818/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

CZĘŚĆ IV. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ
I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projekt 1. Pośrednictwo pracy.
1. Założenie: zapewnienie bezpłatnych usług pośrednictwa pracy osobom niepełnosprawnym oraz
pracodawcom.
2. Cel:
- udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
- świadczenie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
zawodowych.

kwalifikacjach

3. Stan planowany do osiągnięcia: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy :
1) Nawiązywanie współpracy z pracodawcami zarówno z otwartego rynku pracy, jak i chronionego rynku pracy.
Realizator: pośrednik pracy.
2) Pozyskiwanie dla osób niepełnosprawnych ofert pracy stałej i subsydiowanej.
Realizator: pośrednik pracy.
3) Przedstawianie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Realizator: pośrednik pracy.
4) Przedstawianie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy
braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

możliwości pomocy wobec

Realizator: pośrednik pracy, doradca zawodowy, Lider Klubu Pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego.
5) Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób niepełnosprawnych z potencjalnymi pracodawcami (giełdy pracy,
targi pracy).
Realizator: pośrednik pracy.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba ofert pracy,
2) liczba podjęć pracy osób niepełnosprawnych.
Projekt 2. Poradnictwo zawodowe.
1. Założenie: przygotowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej poprzez
świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy.
2. Cel: przygotowanie osób niepełnosprawnych do uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.
3. Stan planowany do osiągnięcia : aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie
usług poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
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1) Udzielanie porad indywidualnych osobom niepełnosprawnym.
Realizator: doradca zawodowy.
2) Inicjowanie i prowadzenie porad grupowych.
Realizator: doradca zawodowy.
3) Udzielanie informacji zawodowych o rynku pracy, zawodach i możliwościach szkolenia zawodowego.
Realizator : doradca zawodowy, Lider Klubu Pracy.
4) Objęcie zarejestrowanych osób niepełnosprawnych pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Realizator: Lider Klubu Pracy.
5) Świadczenie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów na wolne miejsce pracy.
Realizator: pośrednik pracy, doradca zawodowy.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba osób objętych usługami poradnictwa zawodowego, w tym pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy,
2) liczba osób, które skorzystały z informacji zawodowej.
Projekt 3. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy.
1. Założenie: inicjowanie i organizowanie szkoleń zawodowych
dla zarejestrowanych
niepełnosprawnych w celu podniesienia/uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

osób

2. Cel: nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do
potrzeb otwartego i chronionego rynku pracy.
3. Stan planowany do osiągnięcia: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie
usług szkoleniowych.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku , realizatorzy:
1) Analiza zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy.
Realizator: specjalista ds. rozwoju zawodowego.
2) Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.
Realizator: specjalista ds. rozwoju zawodowego, pośrednik pracy, doradca zawodowy, Lider Klubu Pracy.
3) Udzielanie informacji o możliwościach szkolenia.
Realizator: specjalista ds. rozwoju zawodowego, doradca zawodowy, pośrednik pracy.
4) Organizacja i rozliczenie finansowe szkoleń.
Realizator: specjalista ds. rozwoju zawodowego.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych skierowanych na szkolenia zawodowe,
2) liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy skierowanych na szkolenia
zawodowe.
Projekt 4. Instrumenty rynku pracy.
1. Założenie: wspieranie podstawowych usług rynku pracy.
2. Cel: finansowanie aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.
3. Stan planowany do osiągnięcia: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez zastosowanie
instrumentów rynku pracy.
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4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) Wykorzystanie subsydiowanych form pomocy w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
a/ przyznanie jednorazowo środków na uruchomienie działalności gospodarczej,
b/ zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Realizator: pracownicy merytoryczni Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy, pośrednik pracy, doradca
zawodowy.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba osób, które skorzystały z subsydiowanych form pomocy.
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.
1. Założenie: wspieranie pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
2. Cel: zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagających
niepełnosprawnemu w pracy za czas poświęcony wyłącznie na tę formę pomocy.

pracownikowi

3. Stan planowany do osiągnięcia:
Umożliwienie pracownikowi niepełnosprawnemu pomocy w przystosowaniu się do środowiska pracy oraz
w wykonywaniu czynności powierzonych na stanowisku pracy.
4. Zadania do realizacji w 2013 roku, realizatorzy:
1) Udzielenie pracodawcy wsparcia finansowego w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
Realizator: pracownicy merytoryczni Referatu ds. Instrumentów Rynku.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba pracodawców którym udzielono wsparcia w zakresie zwrotu kosztów związanych z zatrudnieniem
pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu na stanowisku pracy.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/818/13
Rady Miasta Katowice z dnia 24.04.2013r.
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