UCHWAŁA NR L/1179/14
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 28 maja 2014 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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 2014.
§ 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 L/1179/14
Rady Miasta Katowice

Część III. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

z dnia 28 maja 2014 r.
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

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
do pełnej informacji o obowiązujących rozwiązaniach prawnych i wynikających
istniejących możliwościach zaspakajania różnorodnych potrzeb, funkcjonujących
możliwościach
uzyskania
różnych
form
ze strony instytucji jak i organizacji pozarządowych. Osoby niepełnosprawne i ich
również możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu
pojawiających się w związku z niepełnosprawnością.

zapewniony dostęp
z nich uprawnieniach,
systemach wsparcia i
pomocy
rodziny powinny mieć
sytuacji kryzysowych

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 2014 roku, realizatorzy:
1) realizacja sieci specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem
ds. Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Prezydenta

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:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta
Katowice, Policją, Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
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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
w danym okresie skorzystały z poradnictwa specjalistycznego dla osób
niepełnosprawnych,
2) liczba jednostek świadczących poradnictwo,
3) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową,
4) liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej,
5) liczba obiektów/tras/kopert umieszczonych w informatorze dla osób 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.
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 2014 roku, realizatorzy :
Wielospecjalistyczne i kompleksowe działania wczesnego wspomagania rozwoju warunkiem optymalnego
rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego. Celem tego zadania będzie objęcie jak
największej liczby dzieci w wieku 0-6 lat – niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,
specjalistycznymi programami terapii i rewalidacji oraz przygotowanie rodziców do udziału w rewalidacji,
rehabilitacji i edukacji swoich dzieci.

Zadania:
1) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci realizowane najbliżej ich miejsca zamieszkania,
tj. w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez miasto Katowice.
Realizatorzy:
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach.
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:
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– 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.
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PROJEKT 3. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
1. Założenie: każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do nauki w
szkołach wspólnie ze swymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych lub szkołach ogólnodostępnych z
oddziałami integracyjnymi, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub nauczania
indywidualnego.
2. Cel: stworzenie dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
możliwości kształcenia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania.
Zapewnienie możliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową dostępu do edukacji.
Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
4. Zadania do realizacji w 2014 roku, realizatorzy:
a) Pełny udział w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie warunkiem prawidłowej integracji oraz
prawem każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka dzieci niepełnosprawnych
dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, zarówno w szkołach ogólnodostępnych oraz w szkołach
ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub
nauczania indywidualnego, życie dzieci niepełnosprawnych w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
Zadania:
1) zapewnianie realizacji zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
ogólnodostępnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, najbliższych dzieciom.
Realizator:
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
- szkoły ogólnodostępne,
- szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi.
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.
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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.
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PROJEKT 4. REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU
SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z dostępu do wszechstronnej rehabilitacji
mającej na celu adaptację społeczną, z dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu
społecznym.
2. Cel: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez
wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem
umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, ze schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych oraz dla
osób głuchych i głuchoniemych.
4. Zadania do realizacji w 2014 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, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Katowicach 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.
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PROJEKT 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI W
FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne
uczestnictwo w życiu społecznym oraz dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny.
2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej sprawności,
rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych przez osoby
niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego rodzaju barier.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd nie
korzystały.
Zwiększenie zainteresowania niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością uzyskania
dofinansowania na różne cele w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Zwiększenie
zainteresowania
podmiotów
możliwością
uzyskania
dofinansowania
do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób
niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2014 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 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, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON
w ramach barier w komunikowaniu się,
6) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON
w ramach likwidacji barier technicznych,
7) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON
na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
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8) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów
rehabilitacyjnych.
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PROJEKT 6. DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w
tym do godnego zamieszkiwania w lokalu odpowiadającym jej ograniczonym możliwościom.
2. Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich mieszkaniach oraz
umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez likwidację barier architektonicznych i
technicznych w miejscu zamieszkania.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Doprowadzenie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w mieszkaniach osób
niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności w mieszkaniach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
oraz poprawa ich warunków mieszkaniowych.
4. Zadania do realizacji w 2014 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 (zgodnie z par. 36 "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice", stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta
Katowice nr XLI/950/13 z dnia 30 października 2013 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 13 listopada 2013 roku, poz.
6549).
Realizator: Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice.
2) przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – wg zgłaszanych potrzeb.
Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
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.
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,
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 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.
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PROJEKT 7. DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w
tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu zbiorowego lub
specjalnego.
2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania się
po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb tych osób.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Kontynuowanie działań mających na celu:
1) dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta
Katowice.
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 KZK GOP (nr.
tel. 800 16 30 30).
3) realizacja systemu miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”.
4. Zadania do realizacji w 2014 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 bezkorytkowym w ramach prowadzonych prac
remontowych poszczególnych ulic; w ramach przebudowy i budowy sygnalizacji świetlnej zabudowywanie
buczków akustycznych; dostosowywanie przejść podziemnych i kładek dla osób niepełnosprawnych; oklejanie
żółtą taśmą odblaskową miejsc o ograniczonej widoczności; uwzględnianie koncepcji oraz wytycznych do
nowo projektowanych oraz remontowanych inwestycji miejskich pod kątem dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
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 uchwałą Nr XXXIV/755/13 Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013r.) 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 m.in. w pochylnie 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) uruchomienie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na wybranych przystankach komunikacyjnych.
Dzięki zamontowaniu dodatkowych urządzeń, system prezentował będzie w wersji fonicznej numer linii
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komunikacyjnej, kierunek jazdy środka transportu oraz czas pozostały do jego odjazdu z przystanku. Ponadto,
system zapewniał będzie dostępność bieżącej treści elektronicznej tablicy przystankowej (treści informacji o
rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu na dany przystanek) poprzez usługę wiadomości tekstowej (SMS).
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.
8) kontynuowanie kampanii społecznych, ukierunkowanych na uwrażliwienie pasażerów komunikacji miejskiej
na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Realizator: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
9) uruchomienie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, w skład którego wejdą m.in. stacjonarne automaty
doładowujące na przystankach, kasowniki w pojazdach oraz portal użytkownika. Wymienione wyżej elementy
posiadać będą udogodnienia, ułatwiające korzystanie z systemu osobom z niepełnosprawnością,
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 18 sztuk
nowych autobusów niskopodłogowych w 2014r.
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
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
16) połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w
Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
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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) rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego- etap I.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
20) przebudowa ul. Leszczynowej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
21) przedłużenie ul. J. Babilonia w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
22) przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
23) rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii
Krajowej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
24) przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
25) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
26) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej – osiedle Franciszkańskie.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
27) budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I – Przedłużenie
il. Ślęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
28) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
29) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
30) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Słoneczna Pętla”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
31) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
32) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”.
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.
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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
wykonanych
przez
Wydział
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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PROJEKT 8. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH, W
KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w
tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej.
2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie
dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i
w komunikowaniu się.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy
załatwiają mieszkańcy Katowic oraz w budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne miasta,
świadczące usługi na rzecz ludności: w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, placówkach
edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych,
administracyjnych budynków mieszkalnych itp.
4. Zadania do realizacji w 2014 roku, realizatorzy:
1) tworzenie zbioru danych dotyczących występowania barier architektonicznych w budynkach i obiektach
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 leżących osób niepełnosprawnych formalności związanych z
wystawianiem dowodu osobistego.
Realizator: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice.
4) modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
5) Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
6) Międzyokresowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
7) budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
8) na wniosek mieszkańców rozpatrywane są sprawy dotyczące wydzielenia miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych, wykonania podjazdów dla wózków inwalidzkich itp.
Realizator: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
9) likwidacja szamba i remont starych sanitariatów na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego
BUGLA, w ramach tego zadania zostaną dostosowane dwie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
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10) budowa zaplecza hali tenisowej wraz z wykonaniem 3 kortów zewnętrznych i 2 wewnętrznych przy ul.
Szopienickiej, w ramach zadania przewiduje się zamontowanie windy obsługującej parter i Pietro budynku,
toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkingowe.
Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
11) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice-projekt I.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
12) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice-projekt II.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
13) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice-projekt II.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
14) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice-projekt II.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
15) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice-projekt III.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
16) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice-projekt IV-VII.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
17) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice-projekt IV.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg.
6. Ocena efektywności:
1) liczba budynków i obiektów użyteczności publicznej skontrolowanych pod kątem dostępności dla osób
niepełnosprawnych,
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 wniosków złożonych w sprawie likwidacji barier architektonicznych u Pełnomocnika Prezydenta
ds. Osób Niepełnosprawnych,
5) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności związane z wydaniem
dowodu osobistego.
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PROJEKT 9. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU KULTURALNYM I
ARTYSTYCZNYM
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,
odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym
odpowiednich warunków do uczestnictwa w kulturze. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury w ramach miejskich
instytucji kultury.
3.Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i artystycznych. Promowanie i
prezentacje twórczości artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier
architektonicznych i barier w komunikowaniu się w obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury.
4. Zadania do realizacji w 2014 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.
W 2014 IPiUM „Silesia” planuje kontynuowanie działalności koncertowej dla tej grupy słuchaczy. Regularnie
koncerty odbywać się będą w następujących ośrodkach :
- Katowice, ul. Medyków 16, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka,
- Katowice, ul. Kołobrzeska 8, ZSS nr 12,
- Katowice, ul. Gościnna 8, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dzieci,
- Katowice, ul. Wojciecha 23, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dorosłych,
- Katowice, ul. Ścigały 17, ZSS nr 9,
- Katowice, ul. Zamkowa 2a, ZSS nr 7,
- Katowice, ul. Ułańska 5a, Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci,
- Katowice, ul. 3 Maja 36 Stowarzyszenie Szansa dla Każdego,
- Katowice, ul. Radockiego 280 Centrum Rehabilitacyjno- Oświatowe,
- Katowice, ul. Gliwicka 148a Szkoła Specjalna.
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 Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
W Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej regularnie – raz w miesiącu – w koncertach uczestniczyć
będą osoby starsze, pensjonariusze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Katowicach, osoby
niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Katowicach.
Z myślą o osobach starszych, nie mogących samodzielnie funkcjonować w środowisku swojego
zamieszkania, IPiUM „Silesia” zorganizuje koncerty w domach pomocy społecznej, między innymi:
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Katowice, ul. Wiślana 9,
- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Katowice, ul .Gliwicka 74a,
- Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Katowice, 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, siedzibie Polskiego Radia, Bazylice
Panewnickiej oo. Franciszkanów. Wstęp na wszystkie koncerty organizowane przez IPiUM „Silesia” jest
bezpłatny.
Realizator: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
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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 - 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, zachęcanie ich do samodzielnej aktywności twórczej – w 2014r. Galeria będzie je
kontynuować.
- Warsztaty ekspresji twórczej dla 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 Galeria 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
edykacyjno-artystycznego „DO SZTUKI GOTOWI START”. Planuje się, że współpraca będzie
kontynuowana,
- 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.
Koordynator projektu: Aneta Zasucha, 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.
Zadaniami do wykonania w 2014 r. jest opracowanie dla niewidzących i słabo widzących dzieci przy
pomocy techniki audio deskrypcji następujących, nowych przedstawień: „Biegnijcie do szopki” i „Jak krawiec
Niteczka został królem”.
Poza tymi tytułami Teatr będzie kontynuować prezentacje spektakli opracowanych tą techniką:
„Kopciuszek”, „Najmniejszy bal świata”.
Do realizacji nowych zadań, czyli opracowania scenariusza przedstawień metodą audio deskrypcji,
zaproszeni zostaną fachowcy z tej dziedziny. Przygotowanie odpowiednich skryptów zostanie powierzone pani
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Irenie Künstler, reprezentującej Fundację Kultury Teatr bez barier z Warszawy, z którą Teatr
współpracował do tej pory. Lokatorami podczas przedstawień będą wybrani aktorzy Teatru „Ateneum”.
Realizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”.
4) Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9

Projekty przygotowane przez Muzeum Historii Katowic na 2014 r., mające za zadanie
zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.
Zajęcia warsztatowe plastyczne „Jestem twórcą?”, adresowane do uczniów szkół specjalnych z
terenu Katowic. Celem zajęć jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym kontaktu z obiektem
muzealnym, akceptacja nowego środowiska (instytucja kultury) i nauczenie przyjaznego odbioru
sztuki poprzez poznawanie wybranych plakatów, ich sposobów tworzenia z wykorzystaniem
profesjonalnych środków plastycznych, przygotowanie do systematycznego odwiedzania muzeum w
grupie lub indywidualnie z opiekunem i korzystanie z innej oferty muzealnej, ukierunkowanej na
osoby niepełnosprawne.
Warsztaty planowane są w ramach wystaw czasowych („Śląska szkoła plakatu „Profesorowie i
uczniowie katowickiej uczelni artystycznej”. „Malarstwo Haliny Lerman”, „Ewa Rosiek Buszko –
Żywioły”; warsztaty realizują profesjonalni plastycy), miejsce realizacji: Muzeum Historii Katowic
przy ul. ks. J. Szafranka 9.
- Koordynator projektu: Beata Zięba, pracownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Historii
Katowic
2. Warsztaty teatralne i scenograficzne (zajęcia praktyczne); miejsce realizacji: Dział TeatralnoFilmowy Oddział Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11,
3. Lekcja muzealna „Teatr od kulis” (zajęcia teoretyczno-praktyczne); miejsce realizacji:
Dział Teatralno-Filmowy Oddział Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11.
Powyższe projekty (pkt 2 i 3) mają na celu 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 fizycznym i umysłowym (np. dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z
zespołem Downa oraz rozpoznanym ADHD). Realizowane zadania będą dostosowane do
predyspozycji psychoruchowych uczestników zajęć. Zajęcia teatralne i scenograficzne pobudzają
do przeżywania różnorodnych pozytywnych emocji, rozwijają i kształtują wrażliwość artystyczną
oraz wyobraźnię, wzbogacają poziom kulturalny. Podczas zajęć teatralnych dzieci pracują nad
własną ekspresją – uczą się uświadamiania, określania oraz wyrażania własnych stanów
emocjonalnych i uczuć poprzez działanie psychoruchowe. Dzieci zapoznają się z podstawowymi
pojęciami związanymi z teatrem, dowiadują się jak powstaje oraz na czym polega proces tworzenia
widowiska teatralnego.
- koordynator projektu: pracownicy Działu Teatralno-Filmowego
Katowic,

Oddziału Muzeum Historii

4.
Lekcje muzealne; miejsce realizacji: Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic,
Nikiszowiec, ul. Rymarska 4:
- „Przybieżeli do Betlejem pasterze...” – kolędowanie przy choince,
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- „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 co się bawić? Dawne dziecięce gry, zabawy i zabawki” (podczas zajęć dzieci poznają zabawy
podwórkowe swoich rodziców i dziadków, uczą się ich zasad i grają m.in. w kestle, cymbergraja,
kulanie felgi, oglądają stare zabawki).
W wyżej wymienionych zajęciach mogą brać udział zarówno osoby niesprawne ruchowo, jak i o
lekkim upośledzeniu umysłowym; zajęcia prowadzone są we wnętrzach muzealnych przez
pracowników merytorycznych Działu Etnologii Miasta we współpracy z opiekunami. Uczestnicy
zapoznają się z kulturą materialną i duchową Górnego Śląska. Zakłada się osiągnięcie następujących
celów: zapobieganie alienacji osób niepełnosprawnych poprzez stycznością z eksponatami, poznanie
nowej przestrzeni (muzeum), w której osoby niepełnosprawne mogą czuć się bezpiecznie,
rozwijanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa wśród uczestników zajęć, doskonalenie
koncentracji uwagi, umiejętności słuchania, kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
nawiązywanie pozytywnych więzi w grupie, wdrażanie do aktywnej pracy i współpracy w grupie
rówieśniczej i społeczności.
- koordynatorzy i realizatorzy projektu: pracownicy merytoryczni Działu Etnologii Miasta Bożena
Donnerstag, Justyna Jarosz, Agnieszka Fedorów- Skupień.
Muzeum Historii Katowic proponuje ponadto zwiedzanie wystaw stałych i czasowych,
mieszczących się w Dziale Etnologii Miasta ul. Rymarskiej. Wystawy stałe:
- „Mistrzowie Grupy Janowskiej. Ociepka, Wróbel, Gawlik, Sówka”,
- „U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania,
- „Woda i mydło najlepsze bielidło.W pralni i maglu na Nikiszowcu”.
Budynek mieszczący się przy ul. Rymarskiej 4 jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
ruchowo, posiada windę oraz toaletę. Zwiedzanie wymienionych wystaw jest stałą ofertą dla osób
niepełnosprawnych fizycznie.
5) Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek nie przewiduje w roku 2014 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.
Budynek CKK jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wydarzeniach
organizowanych w sali koncertowej CKK, Centrum na Mariackiej oraz w imprezach plenerowych
uczestniczą także osoby niepełnosprawne.
Realizator : Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
6) Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Katowice, pl. Wolności 12a
Siedziba Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” znajdująca się
w dawnym Pałacu Goldsteinów przy placu Wolności nie ma barier architektonicznych
dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich. Koncerty miejskie Zespołu Śpiewaków Miasta
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Katowice „Camerata Silesia” są zawsze bezpłatne dla publiczności, dlatego 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.
Dyrektor Instytucji proponuje kontynuowanie udostępnianie MOPS-owi w formie mailowej
informacji przed koncertami dla mieszkańców Katowic. Dyrektor będzie także informował o
każdym koncercie dla mieszkańców Katowic w innych lokalizacjach. Proponuje się uzgodnić z
MOPS możliwość ekspozycji plakatów koncertowych tak, aby skutecznie informować także osoby
niepełnosprawne (w takim wypadku Dyrektor prosi o informację, aby wcześniej móc przygotować i
przekazać afisze).
Realizator : Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
7) Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33
W 2014 roku MDK „Ligota” nie przewiduje organizacji imprez kulturalnych skierowanych
wyłącznie do osób niepełnosprawnych. W programie imprez na 2014 rok znajdują się jednak
przedsięwzięcia związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, w których mogą wziąć
udział również osoby niepełnosprawne:
- ogólnopolski konkurs plastyczny „Czar kwiatów” adresowany również do szkół
z Oddziałami Integracyjnymi. Konkurs połączony jest z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród,
- konkurs fotograficzny pt. „Wakacje w mieście Katowice” z okazji 149. urodzin Miasta,
adresowany również do szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Konkurs połączony
jest z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród,
- XVIII Miejski Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Mikrofon”, adresowany również do
przedszkoli z Oddziałami Integracyjnymi,
- konkurs literacki z okazji Jubileuszu 20-lecia Święta Kwitnących Głogów, adresowany również do
szkół z Oddziałami Integracyjnymi,
- comiesięczne Spotkania Grupy Samopomocowej dla osób opiekujących się osobami starszymi i
niepełnosprawnymi,
- współorganizacja „Europejskiego Dnia Seniora” – występy zespołów artystycznych z MDK
„Ligota” w pobliskich Klubach Seniora i Domach Pomocy Społecznej.
Ze względu na bariery architektoniczne utrudniające dostęp i poruszanie się po budynku
MDK „Ligota”, jednostka nie jest w stanie poszerzyć zakresu zadań ujętych w poprzednich
programach. Budynek, w którym mieści się siedziba domu kultury, nie jest przystosowany
do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową. Zbudowanie podjazdu dla wózków
lub windy naruszyłoby secesyjny wygląd obiektu, który pozostaje pod opieką konserwatora
zabytków.
Osoby z lekką niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz niewidome w 2014 r. będą
mogły wziąć udział w imprezach cyklicznych: koncertach z cyklu „Niedziela z muzyką”, występach
artystycznych w ramach Sceny Młodych Artystów, spotkaniach Koła Dziennikarsko-Literackiego,
Klubu Dyskusyjnego czy spotkaniach Koła Miłośników Śląskiej Pieśni.
Wszystkie osoby bez względu na rodzaj niepełnosprawności mogą uczestniczyć
w licznych imprezach plenerowych w Amfiteatrze – Park Zadole tzn. w XX edycji „Święta
Kwitnących Głogów”,
X edycji „Pikniku z kulturą”, środowych atrakcjach dla dzieci
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w ramach akcji „Lato w mieście” oraz sobotnich imprezach w ramach cyklu „Lato z rozrywką
w amfiteatrze” dostępnych dla wszystkich.
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 oraz imprez, w których mogą
uczestniczyć osoby niepełnosprawne:
1. w dziale „Zawodzie” (Katowice, ul. Marcinkowskiego 13):
- koncert charytatywny
- VII edycja konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych "Podróż moich marzeń",
- koncerty Rodzinne dla III Pokoleń,
- Europejski Dzień Sąsiada,
- festyn i impreza plenerowa „Pożegnanie lata”,
- warsztaty twórcze, warsztaty plastyczne i malarskie dla dzieci i seniorów (m.in. „Kram
z pomysłami”, „Kreatywny Przedszkolak, warsztaty regionalne w ramach cyklu „Górnośląski Rok
Obrzędowy”),
- koncerty solistyczno-kameralne dla dzieci oraz spektakle teatralne dla dzieci (m.in. Mikołaj,
Dzień Dziecka),
- działalność Klubu Seniora „Zakątek”,
- cykl wystaw „Imaginacje”,
- działalność sekcji plastycznej dla seniorów – warsztaty malarskie, plenery, wystawy,
- współpraca ze Stowarzyszeniem „SANIS” – Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych i
Seniorów,
- współpraca ze Stowarzyszeniem „Skarbek” – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.
Budynek filii „Zawodzie” przystosowany
oraz wyposażony w schodołaz.

jest

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych

2. w dziale „Bogucice” (Katowice, ul. Markiefki 44 a):
- „Festyn Bogucicki”,
- koncerty "Bogucicka scena muzyczna",
- imprezy z cyklu "Barwy ziemi",
- warsztaty twórcze, warsztaty rękodzieła i biżuterii,
- działalność klubów seniora działu Bogucice – koła nr 6 Związku Emerytów
i Rencistów, koła seniorów „Bogucice”, koła seniorów „Solidarność” KWK Katowice,
- cykl wystaw w Galerii „G44a”,
- współpraca ze okolicznymi szkołami, w tym ze szkołą integracyjną, stowarzyszeniami
i związkami (SANIS, Bona Fides, Związek Górnośląski, Stowarzyszenie RAZEM
na Rzecz Gminy Psary i Gmin Województwa Śląskiego) i świetlicami środowiskowym.
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”.
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Realizator: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
9) Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Boya Żeleńskiego 83
Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach planuje organizację następujących
przedsięwzięć związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych:
- plener malarski „Zarzeczańskie obrazki” w obiekcie w Katowicach – Zarzeczu. Na plener
corocznie są zapraszane są dzieci niepełnosprawne z SP nr 21 z oddziałami integracyjnymi oraz
Zespołu Szkół Specjalnych z Siemianowic Śl.,
- koncerty umuzykalniające w obiekcie w Katowicach – Podlesiu. W 10 koncertach organizowanych
we współpracy ze IPiUM „Silesia”, uczestniczy m.in. grupa ok. 30 dzieci z SP nr 21 z oddziałów
integracyjnych,
- cotygodniowe spotkania Grupy wsparcia MOPS z udziałem osób niepełnosprawnych
w obiekcie w Katowicach – Piotrowicach,
- cotygodniowe spotkania Grupy wsparcia MOPS z udziałem osób niepełnosprawnych
w obiekcie w Katowicach – Murckach.
Realizator : Miejski Dom Kultury „Południe”
10) Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, Katowice, ul. gen. Hallera 28
Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” poprzez swoje 3 placówki będzie
w roku 2014 współpracował i organizował imprezy dla następujących instytucji i organizacji
działających na rzecz osób niepełnosprawnych:
Imprezy artystyczne ujęte w planie na rok 2014:
- 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,
- wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia
Wspierania Działań Twórczych UNIKAT, MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. gen. J. Hallera 28,
- VII Festiwal Twórczości Religijnej Szkół Specjalnych – współorganizacja z Zespołem Szkół
Specjalnych nr 7 w Katowicach – impreza skierowana dla dzieci i młodzieży, MDK „SzopieniceGiszowiec”, ul. gen. J. Hallera 28,
- Bal Karnawałowy dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach, Filia
nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. Obrońców Westerplatte 10,
- warsztaty Terapii Zajęciowej „PROMYK” dla osób upośledzonych – współorganizacja z
Warsztatami Terapii Zajęciowej „PROMYK”, Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”,
pl. Pod Lipami 1; 3-3a,
- bal charytatywny Fundacji „ISKIERKA” dla dzieci z chorobami nowotworowymi,
współorganizacja z Fundacją „ISKIERKA”, Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. Pod
Lipami 1; 3-3a,
- 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”, pl. Pod Lipami 1; 3-3a,
- Konkurs Tańca Dyskotekowego Szkół Specjalnych – współorganizacja z Zespołem Szkół
Specjalnych nr 10 w Katowicach, Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. Pod Lipami 1; 3-3a.
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Ponadto Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” angażuje się w przedsięwzięcia
podejmowane wraz z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych:
- 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”,
- udział niepełnosprawnych w imprezach organizowanych przez MDK „Szopienice – Giszowiec” –
koncerty, spektakle teatralne, koncerty umuzykalniające, imprezy plenerowe,
- udział dzieci i młodzieży w konkursach i przeglądach organizowanych przez MDK,
- 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.,
- udział w aukcji na rzecz osób niepełnosprawnych organizowanej przez Stowarzyszenie „Pomagam,
więc jestem”,
- cykl spotkań z rodzinami osób niepełnosprawnych w ramach projektu Giszowieckiego Centrum
Aktywności Lokalnej (spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, odczyty, warsztaty wspierające
terapię zajęciową),
- współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. dr M. TrzcińskiejFajfrowskiej.
Realizator: Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”
11) Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
1. Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
- „Wiklinowa Zatoka budzi się z zimowego snu” - impreza integracyjna dla dzieci
z przedszkoli z oddziałami integracyjnymi z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, marzec 2014,
- Festiwal Bajek – warsztaty, projekcje bajek, spotkanie z bajkopisarzem, konkurs literacki
i
plastyczny,
Przegląd
Dziecięcych
Form
Teatralnych.
Adresowany
również
do przedszkoli i szkół integracyjnych, 07.04. – 13.04.2014r.,
- „Co w trawie piszczy?” – ekologiczny konkurs plastyczny również dla osób niepełnosprawnych
połączony z wręczeniem nagród oraz wystawą pokonkursową organizowany w ramach Dni Polsko
- Czeskich, kwiecień 2014,
- „KociSONG” – konkurs piosenki ekologicznej dla przedszkolaków. Adresowany również do
przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, organizowany z okazji Dnia Ziemi, kwiecień 2014,
- „Kolorowy świat owadów” - warsztaty artystyczne dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, maj 2014,
- współorganizacja imprez z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Miejski Dom Kultury „Koszutka – Filia Dąb”, ul. Krzyżowa 1
- P.A.Sz.O.N. – Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych, maj 2014,
- współorganizacja imprez z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka”
12) Miejska Biblioteka Publiczna, Katowice, ul. Kossutha 11
Miejska Biblioteka Publiczna będzie realizowała zadania w pięciu blokach:
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I.
Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych – organizowanie w 2014 r. wystaw i spotkań
z twórcami niepełnosprawnymi.
II.
Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie - spotkania o zasięgu miejskim organizowane
w związku ze świętami oraz dniami szczególnymi.
III. Spotkania integracyjne organizowane w filiach MBP we współpracy z instytucjami
edukacyjnymi i opiekuńczymi.
IV. Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci i dorosłych.
V. Zakup zbiorów dla osób niewidomych i niedowidzących.
I. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych – organizowanie w 2014 r. 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, który funkcjonuje wśród społeczeństwa; spotkania, z osobami
niepełnosprawnymi które osiągnęły sukces i są przedsiębiorcze – przeznaczone
dla bibliotekarzy, czytelników i wszystkich zainteresowanych.
II. Kalendarium imprez integracyjnych organizowanych cyklicznie - spotkania o zasięgu miejskim
organizowane w związku ze świętami oraz dniami szczególnymi:
Luty
- Serduszko puka - impreza integracyjna dla uczniów szkół integracyjnych i specjalnych. Filia nr 32,
- Światowy Dzień Chorego – imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i w
szpitalu.
Kwiecień
- Śmiechoterapia – impreza integracyjna dla uczniów ze szkół z oddziałami integracyjnymi oraz
szkół specjalnych z okazji dnia żartów (12 edycja). Filia nr 32.
Wrzesień
- Międzynarodowy Dzień Niesłyszących i Słabo Słyszących – impreza integracyjna dla dzieci i
młodzieży. Filia 11.
Październik
- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – imprezy integracyjne (m.in. wystawy, spotkania,
konkursy) dla seniorów. W wybranych filiach,
- Międzynarodowy Dzień Białej Laski (50 rocznica) – impreza poświęcona osobom niewidomych i
niedowidzącym. Filia nr 1.
Grudzień
Międzynarodowy
Dzień
Osób
Niepełnosprawnych
m.in. dla podopiecznych DDPS. W wybranych filiach,
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- Boże Narodzenie – spotkania gwiazdkowe organizowane dla osób niepełnosprawnych
(m.in. podopiecznych DDPS).W wybranych filiach.
III. Kalendarium spotkań integracyjnych organizowanych w filiach MBP we współpracy
z instytucjami edukacyjnymi i opiekuńczymi.
Styczeń
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Dla prywatnego
Przedszkola Językowego z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Gdy na dworze skrzypi śnieg – impreza literacko-plastyczna o tematyce zimowej połączona z
zabawą. Dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
- Laurka dla Babci i Dziadka – impreza dla seniorów połączona z zabawą i wręczeniem laurek
wykonanych przez dzieci w ramach zajęć popołudniowych. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4.
Filia nr 16,
- Karnawałowe niespodzianki – gry i zabawy edukacyjne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr
7. Filia nr 21,
- Bałwankowa rodzinka – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. Filia nr
21,
- Kochajmy naszych dziadków – zajęcia plastyczne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7.
Filia nr 21,
- Maleńka przyszła miłość – spotkanie świąteczne połączone z przedstawieniem jasełek przez
zaproszone przedszkole. Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci
Niepełnosprawnych. Filia nr 25,
- Spotkanie literacko-muzyczne o tematyce zimowej. Spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego
Przedszkola nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- Dzisiaj wszystkie smutki precz, święto dziadków ważna rzecz - zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci z klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
Luty
- Światowy Dzień Chorego – impreza integracyjna w Niepublicznym Zakładzie OpiekuńczoPielęgnacyjny „Karolinka”, ul Barlickiego 5. Filia nr 12,
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Dla Prywatnego
Przedszkola Językowego z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Kocham… jak to łatwo powiedzieć – impreza z okazji Dnia Zakochanych. Dla Zespołu Szkół
Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
- To dla ciebie – to moje całe serce… – impreza z okazji Dnia Zakochanych. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 4. Filia nr 16
- Czy Wam nie przyszło nigdy do głowy, że śnieg powinien być kolorowy? – zajęcia
dla
niepełnosprawnych
w
Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
w Katowicach-Giszowcu Filia nr 19,
- Dzień Kota - spotkanie literacko-muzyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego Przedszkola
nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- Mój przyjaciel kot - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z klasy integracyjnej ze Szkoły
Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.

Id: 1FBEB9CC-1EED-45A8-8402-C179A68BE9E9. Podpisany

Strona 26

Marzec
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Dla prywatnego
Przedszkola Językowego z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Proszę o zielone! Zaklekotał bociek do zielonej żabki, co siedziała w błocie – impreza literackoplastyczna o tematyce wiosennej połączona z zabawą. Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła
II. Filia nr 16,
- Bo dzieciństwo to takie zaklęte, zaczarowane koło... – impreza wspomnieniowa
dla seniorów. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4. Filia nr 16,
- W poszukiwaniu wiosny - zagadki i rebusy na tematy wiosenne. Zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 7. Filia nr 21,
- Ze zwierzętami na ty - gry i zabawy edukacyjne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych
nr 7. Filia nr 21,
- Muzyka jest dobra na wszystko – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7.
Filia nr 21,
- Psoty wiosennego wietrzyku – gry i zabawy. Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy
dla Dzieci Niepełnosprawnych. Filia nr 25,
- Spotkanie literacko-muzyczne z okazji nadejścia wiosny – zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych
z Integracyjnego Przedszkola nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- Przyszła do nas Pani Wiosna - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z klasy integracyjnej ze
Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
Kwiecień
- Impreza integracyjna z okazji Świąt Wielkanocnych w Niepublicznym Zakładzie OpiekuńczoPielęgnacyjny „Karolinka”, ul Barlickiego 5. Filia nr 12,
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Dla Prywatnego
Przedszkola Językowego z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Kolorowe latawce, czyli jak radzimy sobie w sytuacjach, które wywołują strach – impreza
edukacyjna połączona z zajęciami ruchowymi. Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II.
Filia nr 16,
- Święta, wielkanocne idą święta! – spotkanie przy wielkanocnym stole. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 4. Filia nr 16,
- Światowy Dzień Książki - spotkanie literacko-muzyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego Przedszkola nr 67 w
Katowicach. Filia nr 33,
- Spotkanie literacko-muzyczne z okazji Świąt Wielkanocnych. Dla uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego
Przedszkola nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- Dzień Ziemi, czyli jak postępuje prawdziwy przyjaciel Ziemi (wręczenie orderów Małego
Ekologa) - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 45
w Katowicach. Filia nr 36.
Maj
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Prywatne Przedszkole
Językowe z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Moja mama czy wy wiecie, najwspanialsza jest na świecie! – impreza z okazji Dnia Matki. Zespół
Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
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- Biblioteka – miejscem pracy i rozrywki – zajęcia rozbudzające zainteresowanie książką,
przedstawiające różne formy zajęć i rozrywki w bibliotece. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4.
Filia nr 16,
- Kwiaty dla mamy - kompozycje plastyczne. Zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7.
Filia nr 21,
- Malujemy, stemplujemy – zajęcia plastyczne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. Filia nr
21,
- Bajkowo i baśniowo – spotkanie z bohaterami bajek. Samodzielny Ośrodek RehabilitacyjnoOświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych. Filia nr 25,
- Spotkanie literacko-muzyczne z okazji Dnia Europy i rocznicy przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci
niepełnosprawnych z Integracyjnego Przedszkola nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- Kochamy nasze MAMY - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z klasy integracyjnej
ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
Czerwiec
- Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania – zabawa integracyjna dla dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
oraz z przedszkolakami z jednego z przedszkoli, z którymi współpracujemy. Filia nr 11,
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Prywatne Przedszkole
Językowe z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Chcę mieć przyjaciela – impreza literacko-plastyczna. Zespół Szkół Specjalnych nr 9
im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
- Kiedy ktoś zapyta jak się czuję... – impreza literacka dla seniorów w oparciu o wiersz
W. Szymborskiej: Jak się czuję. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4. Filia nr 16,
- Kolorowo i bajkowo - zajęcia dla niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym w Katowicach-Giszowcu. Filia nr 19,
- Krajoznawczy konkurs literacko-plastyczny. Dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w
Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego Przedszkola nr 67
w Katowicach. Filia nr 33,
- Światowy Dzień Smerfa. Konkurs plastyczno-literacki dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr
9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego Przedszkola nr 67 w
Katowicach. Filia nr 33,
- Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z klasy
integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
Lipiec
- Co latem piszczy w trawie – układamy puzzle. Zajęcia integracyjne. Samodzielny Ośrodek
Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych. Filia nr 25.
Sierpień
- Letnie inspiracje teatralne – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu podopiecznych DDPS. Filia nr
25.
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Wrzesień
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Prywatne Przedszkole
Językowe z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Wiatr pogłaskał złoty kasztan... – impreza literacko-plastyczna o tematyce jesiennej połączona z
zabawą. Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
- Nie bójmy się jesieni, wszak ona złota jest – impreza literacko-plastyczna dla seniorów połączona z
zabawą. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4. Filia nr 16,
- Wakacje marzeń - gry i zabawy edukacyjne. Zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7.
Filia nr 21,
- Wszystko o grzybach - gry i zabawy edukacyjne. Zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr
7. Filia nr 21,
- Jesień w sadzie – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. Filia
nr 21,
- Wesołe jesienne wierszowanie - Zajęcia integracyjne dla podopiecznych Samodzielnego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Oświatowego dla Dzieci Niepełnosprawnych. Filia nr 25,
- Spotkania literacko-muzyczne z okazji 149. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Dla
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z
Integracyjnego Przedszkola nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- Jesień – widzę, słyszę, czuję - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z klasy integracyjnej ze
Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
Październik
- Tydzień Demokracji Lokalnej – impreza integracyjna dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z którymi współpracujemy (Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 36). Filia nr 11,
- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - impreza integracyjna w Niepublicznym Zakładzie
Opiekuńczo- Pielęgnacyjny „Karolinka”, ul Barlickiego 5. Filia nr 12,
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Prywatne Przedszkole
Językowe z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Słodki podwieczorek u Kubusia Puchatka – impreza z okazji urodzin Kubusia Puchatka. Zespół
Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
- Starzy – to dzieci, które za szybko urosły… – impreza dla seniorów połączona z zabawą
z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4. Filia nr 16,
- W jesiennym ogródku - zajęcia dla niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego
w
Katowicach-Giszowcu
(imprezy
wyjazdowe).
Filia nr 19,
- Spotkania literacko-muzyczne o tematyce śląskiej – dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w
Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego Przedszkola
nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- A ja mam psa, małego psa (Światowy Dzień Zwierząt) - zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci z klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
Listopad
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Prywatne Przedszkole
Językowe z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Bo wróżby dziwną mają moc... – zabawa andrzejkowa. Zespół Szkół Specjalnych nr 9
im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
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- Bo dziś wróżb i magii moc... – impreza andrzejkowa dla seniorów. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 4. Filia nr 16,
- Misiowe opowieści – zajęcia literackie dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. Filia nr 21,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia - Kubuś czeka na gości. Zajęcia integracyjne. Samodzielny
Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych. Filia nr 25,
- Święto Misia - spotkanie literacko-muzyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9
w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Integracyjnego Przedszkola nr 67
w Katowicach. Filia nr 33,
- Mój przyjaciel Miś (Światowy Dzień Pluszowego Misia) - zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci z klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
Grudzień
- Dni przyjaźni z książką – impreza literacko-plastyczna połączona z zabawą. Prywatne Przedszkole
Językowe z Oddziałem Integracyjnym. Filia nr 16,
- Przygoda w bożonarodzeniowej cukierni – impreza literacko-plastyczna o tematyce świątecznej.
Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II. Filia nr 16,
- Podzielmy się opłatkiem – impreza dla seniorów o tematyce świątecznej. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 4. Filia nr 16,
- Zimowe opowieści - zajęcia dla niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym w Katowicach-Giszowcu Filia nr 19,
- Spotkanie literacko-muzyczne z okazji nadchodzących świat Bożego Narodzenia - dla uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach oraz dla grupy dzieci niepełnosprawnych z
Integracyjnego Przedszkola nr 67 w Katowicach. Filia nr 33,
- Jest taki dzień ... (tradycje świąteczne) - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z klasy
integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Filia nr 36.
IV. Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki:
Filia nr 10
- głośne czytanie dla podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowym „Odrodzenie”
w Katowicach (raz w miesiącu). Ponadto, głośne czytanie i wspólna zabawa dla grupy dzieci
niedosłyszących „Krasnale” z Przedszkola nr 93 (raz w miesiącu).
Filia nr 12
- Bajka dla seniora,
- głośne czytanie dla podopiecznych Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego
"Karolinka" (każdy ostatni piątek miesiąca).
Filia nr 25
Spotkania integracyjne (co 2 miesiąc) dla dorosłych w ramach współpracy z:
- Rodzinnym Domem Pomocy Społecznej, Katowice, ul. Krupińskiego 11,
- Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, Dziennym Domem Pomocy Społecznej,
- Stowarzyszeniem Działającym na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin, Katowice, ul.
Tysiąclecia 41,
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- Ośrodkiem Wsparcia przy Stowarzyszeniu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych OPOKA
Katowice, ul. Tysiąclecia 33.
Spotkania integracyjne z dziećmi (co 2 miesiąc) w ramach współpracy z:
- Samodzielnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, Katowice,
ul. Ułańska 5,
- Przedszkolem nr 90, Katowice, ul. B. Chrobrego 39,
- Przedszkolem nr 34, Katowice, ul. Tysiąclecia 84a,
- Przedszkolem nr 21, im. Wesołej Ludwiczki, Katowice, ul. Tysiąclecia 21,
- Przedszkolem nr 25, im. Króla Maciusia, Katowice, ul. Mieszka I 13.
Filia nr 27
Spotkania w Rodzinnym Domu Opieki Społecznej, ul. Krupińskiego (co 2 miesiące):
- W programie: - występy artystyczne dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół, - czytanie literatury dla
dorosłych i dyskusje przy lekturze,
- Czytanie jak fruwanie,
- czytanie bajek dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi:
2 razy w miesiącu (środa),
- zajęcia literacko - edukacyjne w bibliotece dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi: 1 raz w miesiącu.
Filia nr 32
- Baśniowe uroczysko,
- Zajęcia z bajkoterapii dla dzieci z niepublicznego przedszkola Pro Comunications Gabinet Terapii i
Rozwoju. Specjalny Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny. 1 raz w miesiącu (poza lipcem i sierpniem)
Filie nr: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23
Nie tylko dzieci buszują w sieci, czyli zajęcia praktyczne z zakresu obsługi komputera i korzystania z
Internetu,
przeciwdziałająca
wykluczeniu
cyfrowemu
osób
starszych
i niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.
V. Zakup zbiorów dla osób niewidomych i niedowidzących:
W 2014 r. planuje się zakup audiobooków do Oddziału Książki Mówionej oraz Filii nr: 5Mł,
9, 11, 13, 25, 32, 35.
- Koordynator projektu: Sławomir Hordejuk, pracownik Działu Metodyki, Analiz i Promocji MBP
w Katowicach,
13) Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”, Katowice, plac Sejmu Śląskiego 2
Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów opracowała niżej wymienione projekty na rok
2014 w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
wpisujące się w „Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 –
Katowice bez barier”:
- Kontynuacja projektu Moje Miasto za tysiąc lat
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W czerwcu 2013 roku Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów organizowała warsztaty
plastyczne w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach (dzielnica Nikiszowiec) pod hasłem
„Moje miasto za tysiąc lat”! Przedsięwzięcia podjęli się studenci ASP : Maciej Skobel oraz Asia
Hrabia. Podczas warsztatów plastycznych uczniowie stworzyli prace oparte o projekty studentów.
Projekty zostały przeniesione na papier – w ten sposób powstał mural, który można oglądać w holu
szkoły. Podczas wakacji studenci ASP ozdobili mur otaczający szkołę rysunkami, które powstały wg
projektów uczniów.
W 2014 roku Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów planuje kontynuować projekt. Asia
Hrabia oraz Maciej Skobel ponownie stworzą mural, którego projekt powstanie na wcześniej
przeprowadzonych warsztatach plastycznych. Tym razem studenci ASP wraz z uczniami ozdobią hol
szkoły.
Planowany termin realizacji: styczeń – marzec 2014
- Mural na szkole 2014
Po udanych przedsięwzięciach (Zmysłowe Zakątki, Moje Miasto za tysiąc lat) w zakresie
rehabilitacji społecznej. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów ponownie realizuje projekt
mający na celu organizację warsztatów plastycznych z niepełnosprawnymi uczniami, których
zwieńczeniem będzie mural na szkole. Wybór placówki nastąpi po otwartym konkursie.
Planowany termin realizacji: kwiecień – lipiec 2014
14) Wydział Kultury UM Katowice, 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.
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.
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PROJEKT 10 . ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
1. Założenie: osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymagająca pomocy osób
drugich w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych ma prawo do korzystania z odpowiednich form
opieki i wsparcia.
2. Cel: utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania, a
w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy społecznej,
mieszkaniach chronionych, rodzinnym domu pomocy oraz w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Włączenie do pomocy osobom niepełnosprawnym
coraz większej liczby wolontariuszy.
4. Zadania do realizacji w 2014 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, 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).
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,
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.
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PROJEKT 11. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE I TURYSTYCE
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych
zainteresowań i potrzeb.
2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków do
uczestnictwa w sporcie i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do imprez sportowych i turystycznych.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych i turystycznych. Przystosowanie
miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2014 roku, realizatorzy:
1) dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji oraz
współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Katowicach oraz inne podmioty.
2) dotacja dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne.
Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice.
3) organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych:
a) bieg uliczny im. Wojciecha Korfantego,
b) Turniej Tenisa Stołowego GRAND PRIX MOSiR,
c) 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) Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i Kąpieliskowy.
Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
7) Miasto Ogrodów-strefy aktywnego wypoczynku.
Realizator : Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
5. Koordynator projektu: Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, 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.
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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 2014 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,
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 L/1179/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 maja 2014 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
kwalifikacjach

zawodowych.
3. Stan planowany do osiągnięcia: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2014 roku, realizatorzy:
1) Nawiązywanie współpracy z pracodawcami z otwartego rynku pracy oraz chronionego rynku pracy.
Realizator: pośrednik pracy.
2) Przedstawianie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Realizator: pośrednik pracy.
3) Oferowanie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy możliwości innych form
pomocy w sytuacji braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Realizator: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego.
4) Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób niepełnosprawnych z potencjalnymi pracodawcami w ramach
giełd pracy, spotkań pn.”Twarzą w twarz”, targów 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.
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PROJEKT 2. PORADNICTWO ZAWODOWE.
1. Założenie: przygotowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej poprzez
świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego.
2. Cel: przygotowanie osób niepełnosprawnych do uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.
3. Stan planowany do osiągnięcia: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wyniku działań z zakresu
poradnictwa zawodowego.
4. Zadania do realizacji w 2014 roku, realizatorzy:
1) Udzielanie osobom niepełnosprawnym porad zawodowych w formie indywidualnej i grupowej.
Realizator: doradca zawodowy.
2) Świadczenie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów na wolne miejsce pracy spośród
zarejestrowanych niepełnosprawnych.
Realizator: doradca zawodowy, pośrednik pracy.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych,
2) liczba osób objętych usługami poradnictwa zawodowego.
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PROJEKT 3. SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.
1. Założenie:
inicjowanie i organizowanie szkoleń zawodowych
dla zarejestrowanych osób
niepełnosprawnych w celu podniesienia/uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
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 2014 roku , realizatorzy:
1) Analiza zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy.
Realizator: specjalista ds. rozwoju zawodowego.
2) Diagnoza potrzeb szkoleniowych zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.
Realizator: specjalista ds. rozwoju zawodowego, pośrednik pracy, doradca zawodowy.
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,
2) liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy skierowanych na szkolenia.
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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.
4. Zadania do realizacji w 2014 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 odpowiedzialni za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i
rozliczanie środków finansowanych przeznaczonych na realizację zadań w ramach projektu 4.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności:
1) liczba osób, które skorzystały z subsydiowanych form aktywizacji zawodowej,
2) kwota wydatkowanych środków finansowanych przeznaczonych na subsydiowane formy zatrudnienia.
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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.

1. Założenie: wspieranie pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
2. Cel: zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagających
niepełnosprawnemu w pracy za czas poświecony 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 2014 roku, realizatorzy:
1) Udzielenie pracodawcy wsparcia finansowego w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
Realizator: pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i
rozliczanie środków finansowanych przeznaczonych na realizację projektu 5.
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 L/1179/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 maja 2014 r.
CZĘŚĆ V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU NA 2014 ROK.
1. Program działań w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
projekt/zadani
e

źródło finansowania
środki z budżetu miasta

realizator
dysponent

kwota

MOPS

działalność bieżąca

WPS

2 000

klasyfikacja budżetowa

środki PFRON
dyspone
kwota
nt

Projekt nr 1 - PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA

Zadanie nr 1

MOPS Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób
Niepełnosprawnych, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Katowice

dz. 853 r. 85311 WP
przedszkola oraz zespół szkolno-przedszkolny)

Zadanie nr 2

MOPS

MOPS

działalność bieżąca

Zadanie nr 3

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Katowice

WPS

19 000

dz. 853 r. 85311 WP

Zadanie nr 4

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z
Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice, Policją, Strażą Miejską w
Katowicach, ZHP oraz organizacjami pozarządowymi.

WPS

6 400

dz.853 r. 85311

Zadanie nr 5

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Katowice

WPS

działalność bieżąca

Zespół Obsługi
Jednostek
Oświatowych

227 358

Projekt nr 2 - WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-6)

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, Przedszkola z oddziałami
integracyjnymi i specjalnymi, Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna (wydatki bieżące z wyłączeniem pomocy naukowych)

WG dz.854 r.85404 - 139 869,00 (miejskie
WP dz.854 r.85404 - 87.489,00 (SPPP)

Zespół Obsługi
Jednostek
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, Specjalistyczna Poradnia
Oświatowych oraz
Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach przy ul. Sokolskiej,
zespołey szkolnoPrzedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi (zakup sprzętu i
przedszkolne
pomocy naukowych)
prowadzące
samodzielnie
obsługę finansowoWydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, Przedszkola z oddziałami
Zespół Obsługi
integracyjnymi i specjalnymi, Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoJednostek
Pedagogiczna (wydatki bieżące z wyłączeniem pomocy naukowych)
Oświatowych

działalność bieżąca zgodnie z
zatwierdzonymi
akuszami
organizacyjnymi i
aneksami do arkuszy

28 980

Zadanie nr 4

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, niepubliczne jednostki
oświatowe (dotacje przekazywane przez WE na podst. art. 90 ustawy o
systemie oświaty - dla przedszkoli specjalnych oraz niepublicznej
specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Wydział Edukacji

2 675 202

Zadanie nr 5

MOPS Katowice, ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

MOPS

w ramach środków
finansowych ujętych w
projekcie 4 zadanie 2

Zadanie nr 6

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, organizacje
pozarządowe

WPS

20 520

WG dz. 854 rozdz. 85404 - 23 980,00 (dla
miejskich przedszkoli)
oraz WP dz. 854 rozdz. 85404 - 5.000,00 (SPPP)

WG dz.854 rozdz.85404 975 202,00
oraz WP dz.854, rozdz. 85404 1 700 000,00

dz.853 r.85395 WP - 2 176 911 zł

dz.853 r. 85311 WP

Projekt nr 3 - EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zespół Obsługi
Jednostek
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, szkoły ogólnodostępne oraz Oświatowych oraz
szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, prowadzone przez poszczególne szkoły
prowadzące
miasto
samodzielnie
obsługę finansowoksięgową
Zespół Obsługi
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
Jednostek
Oświatowych

działalność bieżącazgodnie z arkuszami
organizacyjnymi i
aneksami do arkuszy

40 000

WG dz. 801 rozdz. 80195 - dysponent ZOJO 40.000,00 dotyczy MP50

Projekt nr 4 - REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z
podmiotami prowadzącymi poszczególne placówki

dz.852 r. 85203 ZP 452 880
dz.852 r. 85203 ZG 1 042 800
dz.853 r. 85311 WP 271 260

WPS

1 766 940

MOPS

328 653

dz. 852 r. 85228 ZG

WPS

553 707

dz.853 r. 85311 WP 534 480
dz. 852 r.85218 WP 19 227

MOPS

2 176 911

MOPS Katowice, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice

MOPS

2 441 340

MOPS

999 119

MOPS

450 000

dz.853 r.85395 WP
(Ośrodki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej)

Projekt nr 5 - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI W FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ
Zadanie nr 1

MOPS

działalnośc bieżąca

MOPS Katowice
Zadanie nr 2
Projekt nr 6 - DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie nr 1

Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydział Budynków i
Dróg
KZGM

działalność bieżąca

Zadanie nr 2
Zadanie nr 3

MOPS Katowice we współpracy z administratorami lokali

MOPS

działalność bieżąca
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Projekt nr 7 - DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie nr 1
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

MZUiM

działalność bieżąca

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice

WPS

2 500

Zadanie nr 2
Zadanie nr 3

działalność bieżąca

Zadanie nr 4
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6

dz. 853 r. 85311 WP

4 241 128
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego

współfinansowany ze śr. Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

KZK GOP
działalność bieżąca

Zadanie nr 7
Zadanie nr 8
Zadanie nr 9

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego

KZK GOP

80 280 884

projekt współfinansowany ze śr.Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zadanie nr 10

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp z o.o.

PKM

19 958 147

środki własne spółki

Zadanie nr 11

Zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami

Zadanie nr 12

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

WPS

120 000

dz. 853 r. 85311 WP

Zadanie nr 13

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z
Policją i Strażą Miejską w Katowicach

WPS

działalność bieżąca

Zadanie nr 14

15 247 933

dz.600 r.60016 środki własne

Zadanie nr 15

99 876 560

dz.600 r.60016 w tym środki EBI 49 523 280 zł
dz.600 r.60016

Zadanie nr 16

347 000

dz. 600 r. 60016 środki własne

Zadanie nr 17

29 471 085

dz. 600 r. 60004 środki własne

Zadanie nr 18

2 403 000

dz. 900 r. 90095 środki własne

Zadanie nr 19

4 598 949

dz. 600 r. 60016 środki własne

Zadanie nr 20

200 000

dz. 600 r. 60016 środki własne

Zadanie nr 21

1 000 000

dz. 600 r. 60016 środki własne

Zadanie nr 22

600 000

dz. 600 r. 60016 środki własne

Zadanie nr 23

2 000 000

dz. 600 r. 60015 środki własne

Zadanie nr 24

400 000

dz. 900 r. 90095 środki własne

3 500 000

dz. 900 r. 90095 środki własne

Zadanie nr 26

1 000 000

dz. 900 r. 90095 środki własne

Zadanie nr 27

500 000

dz. 600 r. 60015 środki własne
dz. 600 r.60015 fundusze strukturalne

Zadanie nr 28

600 000

dz. 600 r. 60004 środki własne
dz. 600 r.60004 fundusze strukturalne

Zadanie nr 29

1 500 000

dz. 600 r. 60004 środki własne
dz. 600 r.60004 fundusze strukturalne

Zadanie nr 30

350 000

dz. 600 r. 60004 środki własne
dz. 600 r. 60004 fundusze strukturalne

Zadanie nr 31

225 000

dz. 600 r. 60004 środki własne
dz. 600 r. 60004 fundusze strukturalne

Zadanie nr 32

1 049 928

dz. 600 r. 60004 środki własne
dz. 600 r. 60004 fundusze strukturalne

Zadanie nr 25

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

Wydział Inwestycji
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Projekt nr 8 - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Zadanie nr 1

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z
Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Budownictwa

WPS

działalność bieżąca

Zadanie nr 2

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

WPS

działalność bieżąca

Zadanie nr 3

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice

WSO

działalność bieżąca

Zadanie nr 4

4 911 195

dz. 750 r. 75023 środki własne

Zadanie nr 5

13 358 045

dz. 854 r. 85407 środki własne

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

Wydział Inwestycji

Zadanie nr 6

199 513 284

Zadanie nr 7
Zadanie nr 8

2 585 000

dz. 710 r. 71020 pożyczki i kredyty 48 767 330 zł
dz. 710 r. 71020 f-sze strukturalne 93 641 425 zł
dz. 710 r. 71020 pozostałe środki krajowe 57 104
529 zł
dz. 801 r. 80110 środki własne

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

KZGM

działalność bieżąca

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Katowicach

325 000

dz. 926 r. 92604 środki własne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach

2 300 000

dz. 926 r. 92601 środki własne

Zadanie nr 9
Zadanie nr 10

Zadanie nr 11

198 000

dz.854 r.85495 środki własne 29 700 zł
dz.854 r.85495 f-sze strukturalne 168 300 zł

Zadanie nr 12

154 000

dz.852 r.85295 środki własne 23 100 zł
dz.852 r.85295 f-sze strukturalne 168 300 zł

Zadanie nr 13

32 000

dz.852 r.85201 środki własne 4 800 zł
dz.852 r.85201 f-sze strukturalne 27 200 zł

30 000

dz.852 r.85202 środki własne 4 500 zł
dz.852 r.85202 f-sze strukturalne 25 500 zł

Zadanie nr 15

431 000

dz.853 r.85305 środki własne 64 650 zł
dz.853 r.85305 f-sze strukturalne 366 350 zł

Zadanie nr 16

1 328 500

Zadanie nr 17

107 500

Zadanie nr 14

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

Wydział Inwestycji

dz.801 r.80195 środki własne 199 275 zł
dz.801 r.80195 f-sze strukturalne 1 129 225 zł
dz.801 r.80195 środki własne 16 125 zł
dz.801 r.80195 f-sze strukturalne 91 375 zł

Projekt nr 9 - UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU KULTURALNYM I ARTYSTYCZNYM
Zadanie nr 1

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia"

działalność bieżąca

Zadanie nr 2

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

działalność bieżąca

Zadanie nr 3

Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"

działalność bieżąca

Zadanie nr 4

Muzeum Historii Katowic

działalność bieżąca

Zadanie nr 5

Centrum Kultury Katowicach

działalność bieżąca

Zadanie nr 6

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice

działalność bieżąca

Zadanie nr 7

Miejski Dom Kultury "Ligota"

działalność bieżąca

Zadanie nr 8

Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie"

działalność bieżąca

Zadanie nr 9

Miejski Dom Kultury "Południe"

działalność bieżąca

Zadanie nr 10

Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"

działalność bieżąca

Zadanie nr 11

Miejski Dom Kultury "Koszutka"

działalność bieżąca

Zadanie nr 12

Miejska Bibloteka Publiczna

działalność bieżąca

Zadanie nr 13

Instytucja Kultury "Katowice - Miasto Ogrodów"

działalność bieżąca

Zadanie nr 14

Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice

działalność bieżąca

Zadanie nr 15

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

Wydział Inwestycji

61 793 322

dz. 921 r. 92108 fundusze strukturalne 28 356
693 zł
dz. 921 r. 92108 pozostałe środki krajowe 33 436
629 zł

MOPS

8 189 657

dz.852 r.85228 - 3 336 614 zł (Usługi) WG
dz.852 r.85203 - 3 958 748 zł (DDPS) WG
dz.852 r.85228 - 41 170 zł (usł.op-specj) ZG
dz.852 r.85202 - 235 200 zł (RDP) WG
dz.852 r.85220 - 617 925 zł (MCH) WP

Projekt nr 10 - ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Zadanie nr 1

MOPS Katowice we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi lub
prowadzącymi ośrodki wsparcia

Zadanie nr 2

organizacje pozarządowe, Wydział Polityki Społecznej

WPS

36 270

Zadanie nr 3

MOPS Katowice

MOPS

działalność bieżąca
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Projekt nr 11 - UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE I TURYSTYCE

Zadanie nr 1

Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Katowicach oraz inne podmioty

Wydział Sportu i
Turystyki

Zadanie nr 2

Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice

Zadanie nr 3

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach

Zadanie nr 4

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

Wydział Sportu i
Turystyki
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Katowicach
Wydział Inwestycji

Zadanie nr 5

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

Wydział Inwestycji

Zadanie nr 6

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice

Zadanie nr 7

Wydziiał Kształtowania Środowiska

działalność bieżąca

MOPS

31 061

działalność bieżąca
70 925

dz, 926 r. 92605 środki własne

800 000

dz. 600 r. 60016 środki własne

700 000

dz. 926 r. 92601 środki własne

Wydział Inwestycji

2 000 000

dz. 926 r. 92601 środki własne

Zakład Zieleni
Miejskiej

1 910 069

dz. 926 r. 92601

Projekt nr 12 - PROGRAMY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Zadanie nr 1
MOPS Katowice

MOPS

Zadanie nr 2

działalność w ramach
programu systemowego

Wykazany powyżej budżet Wydziału Inwestycji obejmuje całość zadań bez wyodrębnienia działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w 2014 roku
źródło finansowania
projekt/zadani
e

realizator

środki z budżetu miasta

środki PFRON
dyspone
kwota
nt

dysponent

kwota

PUP

bieżąca działalność

dz.853, rozdz.85333

PUP

bieżąca działalność

dz.853, rozdz.85333

PUP

bieżąca działalność

dz.853, rozdz.85333

MOPS
poprzez
PUP

10 000

Projekt nr 1 - POŚREDNICTWO PRACY
Zadanie nr
1,2,3,4

Powiatowy Urząd Pracy

MOPS
poprzez
PUP

14 000

Projekt nr 2 - PORADNICTWO ZAWODOWE
Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie nr 1,2

0

Projekt nr 3 - SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY
Zadanie nr
1,2,3,4

Powiatowy Urząd Pracy

Projekt nr 4 – INSTRUMENTY RYNKU PRACY
Zadanie nr 1,
w tym:

Powiatowy Urząd Pracy

PUP

bieżąca działalność

dz.853, rozdz.85333

MOPS
poprzez
PUP

700 000

a/ przyznanie
jednorazowo
środków na
uruchomienie
działalności
gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

PUP

bieżąca działalność

dz.853, rozdz.85333

MOPS
poprzez
PUP

300 000

b/ zwrot
kosztów
wyposażenia
stanowiska
pracy osoby
niepełnospra
wnej

Powiatowy Urząd Pracy

PUP

bieżąca działalność

dz.853, rozdz.85333

MOPS
poprzez
PUP

400 000

dz.853, rozdz.85333

MOPS
poprzez
PUP

19 200

Projekt nr 5 - ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU W PRACY
Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie nr 1

PUP

bieżąca działalność

22.04.2014r.

Id: 1FBEB9CC-1EED-45A8-8402-C179A68BE9E9. Podpisany

Strona 4

