
UCHWAŁA NR XXIII/458/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 - 
2017” za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr LVI/1312/14 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 
2015-2017"

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2015 roku „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015- 
2017”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Priorytet 1. Prawidłowo funkcjonująca rodzina. 

Cel szczegółowy nr 1: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych służące przywróceniu rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji.  

Zadanie 1. Objęcie rodziny systemem wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego. 

Rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi od wielu lat stanowią jedną z najbardziej 

licznych grup klientów Ośrodka. Aktywne wspieranie rodziny związane jest z wykorzystaniem przez 

pracowników Ośrodka różnorodnych metod i narzędzi pracy, mieszczących się w katalogu indywidualnej, 

grupowej oraz środowiskowej pracy socjalnej. Bogate doświadczenie pracowników Ośrodka w pracy                           

z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi wskazuje na potrzebę coraz bardziej pogłębionej                

i zindywidualizowanej pracy. Większe zaangażowanie osoby pomagającej może być jednym z warunków 

osiągnięcia sukcesu w pracy z rodziną.  

Rodzaje realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach działań w zakresie 

wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego rodziny:  

 praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi prowadzona przez 

pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach, nakierowana na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych 

dzieci,  

 usługa asystenta rodziny, skupiająca się między innymi na: wspieraniu rodziny w pokonywaniu 

trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania 

społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków 

rodziny, odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych, 

 pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi, 

 możliwość podjęcia terapii małżeńskiej/rodzinnej/indywidualnej, 

 mediacje w sprawach rodzinnych oraz rozwodowych i separacyjnych, 

 programy zwiększające kompetencje wychowawcze oraz spotkania grup wsparcia dla rodzin, 

 sieć lokalnych Świetlic Specjalistycznych i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych prowadzonych 

przez MOPS. 

 

Informacja o działaniach Świetlic Specjalistycznych i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych 

MOPS w zakresie pracy z rodzinami wychowanków: 

Realizowane zadania miały na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez 

wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. W tym zakresie w świetlicach i klubach 

realizowano następujące zadania: 

 bieżący monitoring zaspakajania podstawowych potrzeb socjalno-bytowych dziecka, 

 pracę z rodziną nastawioną na przezwyciężanie trudności opiekuńczo – wychowawczych, 

 działania na rzecz integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej 

rodziny, 

 pomoc w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, w tym kryzysów rodzinnych, 

 świadczenie specjalistycznego poradnictwa w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin 

wychowanków świetlic i klubów, 

 podnoszenie świadomości rodziców/opiekunów w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. 

 

Ilość rodzin objętych wsparciem w Świetlicach Specjalistycznych MOPS 

Nazwa, numer i adres Świetlicy 
Liczba rodzin objętych wsparciem 

(narastająco) 

Świetlica Specjalistyczna Nr 1, ul. Orkana 7a 14 

Świetlica Specjalistyczna Nr 2, ul. Powstańców 3 25 

Świetlica Specjalistyczna Nr 3, ul. Gliwicka 74a 23 

Świetlica Specjalistyczna Nr 4, ul. Świdnicka 35a 21 

Świetlica Specjalistyczna Nr 5, ul. Czecha 2 16 

                                                                       Razem 99 
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Ilość rodzin objętych wsparciem w Specjalistycznych Klubach Młodzieżowych MOPS 

Nazwa, numer i adres Klubu 
Liczba rodzin 

objętych wsparciem 
(narastająco) 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a 10 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138 27 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 3, ul. Czecha 2 10 

                                                                        Razem 47 

 

Zadanie 2. Monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności                    

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W celu ochrony praw dzieci, w tym przede wszystkim prawa do wychowania w rodzinie, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb dziecka 

przebywającego w rodzinie zagrożonej kryzysem bądź przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. Pracownicy socjalni podejmują intensywną pracę socjalną mającą na celu 

monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie oraz pomoc rodzinie w wypełnianiu swej funkcji. Każda rodzina 

może skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym zwłaszcza prawnego, psychologicznego                                

i pedagogicznego oraz mediacji rodzinnych czy terapii. Rodzina może również zostać objęta wsparciem 

asystenta rodziny, którego zadaniem jest również monitorowanie sytuacji dziecka nawet po zakończeniu swojej 

pracy z rodziną. 

 

Zadanie 3. Praca z rodziną również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. 

W sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, rodzicom oferowana jest praca socjalna                

w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej, specjalistyczne poradnictwo w tym prawne, psychologiczne                     

i pedagogiczne, terapia rodzinna i indywidualna, mediacje oraz pomoc ze strony asystenta rodziny. Rodziny 

informowane są ponadto o działających organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych świadczących pomoc 

rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.  

Cel szczegółowy nr 2: Zapewnienie infrastruktury i dostępności do usług w zakresie opieki                                

i poradnictwa specjalistycznego. 

Zadanie: 1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w oparciu o zasoby instytucjonalne gminy.  

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Katowic (bez względu na ich sytuację dochodową), 

rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, dla młodzieży 

realizowane było przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii zatrudniające wysoko 

wykwalifikowaną kadrę merytoryczną: psychologów, pedagogów, mediatora i terapeutów, doradców 

zawodowych. Obejmowało ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie 

specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Poradnictwo specjalistyczne miało na 

celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności osób, rodziców za własną sytuację życiową, adekwatne 

spostrzeganie swoich problemów, a także zmianę stylu wychowania dzieci i zwrócenie uwagi na ich 

indywidualne potrzeby, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców. 

Poradnictwo w stosunku do młodzieży miało na celu wzrost umiejętności planowania swojej przyszłości oraz 

naukę budowania celów życiowych poprzez wykorzystywanie własnych zasobów. 

Oferta Ośrodka, obejmowała również działania w obszarze poradnictwa zawodowego oraz usługi 

trenera pracy, których głównym celem jest zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej, jak również 

przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia. Usługa skierowana była 

zarówno do osób bardziej aktywnych, samodzielnych, które wymagają stosunkowo niewielkiego wsparcia, jak 

i do tych, które nie potrafią wykorzystać własnych zasobów i możliwości przy korzystnych zmianach na rynku 

pracy. 
Liczba udzielonych specjalistycznych, indywidualnych porad psychologiczno – 
pedagogicznych dla rodzin i klientów w 2015 r. 

1 425 

Łączny wymiar godzin udzielonych porad w 2015 r.  1 625 

Liczba osób, które skorzystały z porad psychologiczno – pedagogicznych w 2015 r. 391 

Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa zawodowego w 2015 r. 62 
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Zadanie 2. Prowadzenie terapii i mediacji dla rodzin. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oferta 

poradnictwa specjalistycznego została poszerzona o wsparcie w formie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej 

w ujęciu systemowym oraz o mediacje. 

 

Terapia 

Głównym założeniem terapii jest traktowanie rodziny jako systemu całościowego, w którym problem 

czy choroba ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny. W procesie terapii rodzin 

psychoterapeuta koncentruje się na rodzinie jako systemie, uwzględniając wszystkich poszczególnych 

uczestników terapii. Jest zarówno obserwatorem, jak i komentatorem tego, co dzieje się pomiędzy 

poszczególnymi osobami.   

W okresie sprawozdawczym realizowane były działania z zakresu wsparcia psychoterapeutycznego                  

w formie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w ujęciu systemowym. 
 

Liczba osób biorących udział w terapii w 2015 r. 135 

Liczba przeprowadzonych sesji terapeutycznych w 2015 r. 1 121 

Liczba godzin przeprowadzonych sesji terapeutycznych w  2015 r.  1 144 

 

Mediacje 

Mediacje dają  możliwość wspólnego rozwiązania sporu przez strony, bez narzucania im rozwiązań, 

które nie zawsze są zgodne z ich potrzebami. Biorąc udział w mediacji strony mają możliwość przedstawić 

fakty z własnej perspektywy, wyrazić swoje obawy i uczucia, a przede wszystkim decydować w swojej sprawie 

i o sobie. Mediacje prowadzone są w sprawach rodzinnych oraz rozwodowych i separacyjnych. Mediacje 

prowadził mediator wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, uprawnionych do 

prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. 

Ilość osób biorących udział w mediacjach w  2015 r. 38 

Ilość spotkań dotyczących mediacji w  2015 r. 42 

Ilość godzin mediacji w 2015 r.  51 

 

Zadanie 3. Pomoc  prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego. 

Mieszkańcy miasta Katowice, w szczególności korzystający z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej mogą bezpłatnie korzystać z poradnictwa prawnego. Poradnictwo prawne świadczone jest 

nieodpłatnie i obejmuje w szczególności porady świadczone z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów. Porady świadczone są w poszczególnych dzielnicach 

miasta Katowice a stosowna informacja jest w placówkach Ośrodka i na stronie internetowej Ośrodka. 

 
Indywidualne konsultacje prawne dla podopiecznych Ośrodka  
w zakresie : 

Liczba porad  
w 2015 r. 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (rozwody i podział majątku, sprawy o ustalenie 
ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, przemocy w rodzinie, ustalenie alimentów)  

1 034* 

*porady udzielane poza rządowym programem bezpłatnych porad prawnych  

 

Ponadto, w 2015 roku wykonano kompleksowe działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom 

miasta Katowice korzystanie z „nieodpłatnej pomocy prawnej” na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Od stycznia 2016 roku 

w dzielnicach miasta uruchomionych zostanie 12 punków nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Zadanie 4. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz pomocy psychologicznej                                

i pedagogicznej adresowanych do  rodzin.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach wsparcia rodziny realizowano 

programy profilaktyczne i edukacyjne dla rodzin. Ponadto każda rodzina przeżywająca trudności                                

w wypełnianiu swych funkcji mogła skorzystać z pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
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Program „Trening Umiejętności Rodzicielskich (TUR)” 

Trening to cykl warsztatów związanych z podnoszeniem kompetencji rodzicielskich. Warsztaty 

kierowane były do rodziców, którzy w trakcie wychowywania dzieci napotykają na szereg trudności. Trudności 

te dotyczą zarówno porozumiewania się z dzieckiem, jak i egzekwowania ustalonych zasad, rozwiązywania 

pojawiających się konfliktów czy problemów wychowawczych. Warsztaty przeznaczone były też dla tych 

rodziców, którzy nie radzą sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w kontakcie z dzieckiem i których 

metody wychowawcze okazały się nieskuteczne albo nieprawidłowe. Uczestnicy warsztatów otrzymywali 

dyplomy ukończenia szkolenia, w przypadku ukończenia całego cyklu 8 spotkań. Spotkania odbywały się w 

systemie indywidualnym i grupowym. W systemie indywidualnym pełen cykl ukończyło 6 osób. Większość  

osób korzystała z 3-4 spotkań związanych z interesującymi je zagadnieniami. 

W okresie od lipca do listopada trwały też 2 cykle spotkań grupowych. W spotkaniach grupowych 

uczestniczyło w sumie 12 osób (5 pierwsza grupa, 7 druga grupa). W sumie 6 osób w tych grupach odbyło cały 

trening i otrzymało dyplomy ukończenia szkolenia. 

 

Liczba uczestników programu w  2015 r. 47 

Liczba spotkań w ramach programu w 2015 r. 164 

Liczba godzin programu w  2015 r. 168 

 

Rodzicielstwo - mój czas” 

W 2015 roku, w ramach Programu, kontynuowano realizację oferty wsparcia dla młodych, przyszłych 

rodziców (w wieku 15-25 lat), którzy oczekują narodzin dziecka, pod nazwą „Rodzicielstwo- mój czas”. 

Program był częścią projektu systemowego „Damy Radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej                      

w Katowicach", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do                        

30 kwietnia 2015r. Od lutego do kwietnia 2015 roku podczas jednej zrealizowanej edycji, ze wsparcia 

skorzystało 7 uczestniczek, które miały możliwość czerpać wiedzę na temat ciąży, jej przebiegu, potrzeb kobiet 

ciężarnych, zmian zachodzących w organizmie kobiety spodziewającej się potomstwa i zdobywać umiejętności 

w zakresie opieki nad noworodkiem i małym dzieckiem. Zapewniono profesjonalną pomoc oraz dostęp do 

poradnictwa realizowanego podczas warsztatów ze specjalistami tj.: położną, dietetykiem, psychologiem                             

i ratownikiem medycznym. Młode przyszłe mamy brały również udział w spotkaniach i wyjściach 

integracyjnych, korzystały z konsultacji w ramach tworzenia Indywidualnego Planu Pomocy, jak również                         

z pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup wyprawki dla noworodka oraz przyszłej mamy. Liczba osób 

objętych działaniami – 7 osób. 

 

„Misja: Bobas” 

Program „Misja: Bobas” jest kontynuacją zakończonego w kwietniu 2015 roku Programu 

„Rodzicielstwo – mój czas”. Obecnie realizowany jest w ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji 

zawodowej i społecznej w Katowicach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Głównym celem Programu jest szerokorozumiane wsparcie i pomoc przyszłym, 

młodym  rodzicom w wieku do 25 lat oraz ich najbliższemu otoczeniu w odnalezieniu się w nowej sytuacji 

życiowej związanej z oczekiwaniem na pierwsze dziecko, a w dalszej kolejności podejmowanie działań 

profilaktycznych i prorozwojowych nastawionych na wsparcie tej rodziny. I edycja Programu rozpoczęła się 

w II połowie października 2015r. Ze wsparcia skorzystało 5 dziewcząt, które brały udział w grupowym 

poradnictwie specjalistycznym, to jest: położna(11h), psycholog (3h), dietetyk (4h) oraz fizjoterapeuta(4h). Tak 

jak w pierwowzorze Programu młode przyszłe mamy brały również udział w spotkaniach i wyjściach 

integracyjnych, jak również z pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup wyprawki dla noworodka oraz 

przyszłej mamy. 

W 2016 r. oprócz naborów do trzech kolejnych edycji planuje się rozszerzyć działania Programu                       

o Klubik MIŚ Rodzic (MIŚ- Młody i Świadomy), cykliczne zajęcia edukacyjne,  kolejna odsłona, w której 

m.in. zaplanowany czas będzie poświęcony głównie na dziecku, pogłębianiu więzi z nim, uczeniu się 

wspaniałych sposobów na wspólne spędzanie czasu. Ponadto będzie możliwość spotkań edukacyjnych ze 

specjalistami, tak by jak najlepiej wesprzeć młodych rodziców. Liczba osób objętych działaniami – 5 osób. 
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„AMOR” 

Program „Amor” zmierza do przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do pełnienia ról 

osobistych w dorosłym życiu ze szczególnym uwzględnieniem sfery psychoseksualnej, jest odpowiedzią na 

problem dyskryminowania osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji praw osobistych w sferze intymnej. 

Jest skierowany do dwóch grup adresatów: osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców (opiekunów). Spotkania 

te prowadzone są we współpracy ze specjalistą – seksuologiem – pozwalają na dostęp do rzetelnej edukacji 

oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychoseksualnych. Spotkania te będą kontynuowane w 2016 r. 

Liczba osób objętych działaniami – 10 osób (uczestników programu „Teraz My!”) oraz 8 osób z ich otoczenia 

(rodzice). 

 

Zadanie 5. Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. 

Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku 

poprzez wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. 

W zakresie potrzeb bytowych, umożliwiają dzieciom pobyt w godzinach popołudniowych, zapewniając 

wychowankom w tym czasie poczucie bezpieczeństwa i właściwe warunki do odpoczynku, życia społecznego      

i nauki oraz wyżywienie składające się z dwóch posiłków dziennie. Głównym celem powyższych oddziaływań 

jest efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu m. in. poprzez 

nabycie praktycznych umiejętności życiowych i społecznych przy jednoczesnym wsparciu rodziny poprzez 

pracę nastawioną na przezwyciężanie trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenie 

specjalistycznego poradnictwa.  

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach prowadzone są placówki wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej jako:  

ŚWIETLICE SPECJALISTYCZNE  

 Nazwa, numer i adres Świetlicy 
Liczba dzieci, które skorzystały z 

placówki (narastająco) 

Świetlica Specjalistyczna Nr 1, ul. Orkana 7a 25+9* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 2, Pl. Powstańców 3 43+10* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 3, ul. Gliwicka 74a 39+8* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 4, ul. Świdnicka 35a 38+12* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 5, ul. Czecha 2 33+11* 

RAZEM 178+50* 

*liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie wakacji letnich 2015r. 

 

SPECJALISTYCZNE  KLUBY MŁODZIEŻOWE  

Nazwa, numer i adres Klubu 
Liczba dzieci, które skorzystały z 

placówki (narastająco) 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a                        15 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138 31+2* 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 3, ul. Czecha 2                        12 

RAZEM 58+2* 

 *liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie wakacji letnich 2015r. 

 

Placówki wsparcia dziennego prowadzone są także przez organizacje pozarządowe. Umowy                             

i finansowanie realizowane jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice: 

 

Lp. Nazwa i adres placówki Przez kogo prowadzona 
Liczba 
miejsc 

Placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

1. Świetlice Specjalistyczne 

1 
Świetlica Specjalistyczna 

ul. Kilińskiego 15, Katowice 
Katolicka Fundacja Dzieciom 70 

2 
Świetlica Specjalistyczna  

ul. Morcinka 19 a, Katowice 
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy 

GNIAZDO 
40 
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3 
Świetlica Specjalistyczna im. Św. Brata Alberta 

ul. Brata Alberta 4, Katowice 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 30 

4 
Świetlica Specjalistyczna im. Św. Jacka 

ul. Dębowa 23, Katowice 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 40 

5 
Świetlica Specjalistyczna im. św. Agaty 

ul. Solskiego 2, Katowice 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 30 

6 
Świetlica Specjalistyczna im. św. Barbary                   

ul. Młodzieżowa 10, Katowice 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 30 

7 
Świetlica Specjalistyczna 

ul. Gliwicka 148, Katowice 

Stowarzyszenie Pomocy  Dzieciom i Młodzieży 
„Dom Aniołów Stróżów”                                    

ul. Andrzeja 12a, Katowice 
55 

2. Kluby Młodzieżowe 

8 
Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego 

ul. Morcinka 19 a, Katowice 
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy 

GNIAZDO 
15 

9 
Młodzieżowy Klub Specjalistyczny 

ul. Kilińskiego 15, Katowice 
Katolicka Fundacja Dzieciom 25 

Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

1. Świetlice Opiekuńcze 

10 
Świetlica Opiekuńcza im. św. Wojciecha 

ul. Chopina 14/1, Katowice 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 25 

11 
Świetlica Opiekuńcza „NIKISZ”  

Polskiego Towarzystwa Kulturalnego 
pl. Wyzwolenia 18, Katowice 

Polskie Towarzystwo Kulturalne 
 

30 

12 
Świetlica Opiekuńcza dla dzieci w wieku 

przedszkolnym,  
ul. Mikusińskiego 8, Katowice 

Rzymsko-Katolicka Parafia  
św. Józefa Robotnika 

15 

13 
Świetlica Opiekuńcza zwana Klubem  

Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla każdego” 
ul. 3-go Maja 36/2, Katowice 

Stowarzyszenie  
„Szansa dla każdego” 

30 

2. Ognisko wychowawcze 

14 
Ognisko wychowawcze dla dzieci                            

w wieku  przedszkolnych                                       
ul. Kilińskiego 15, Katowice 

Katolicka Fundacja Dzieciom 15 

3. Koła zainteresowań 

15 
Koło zainteresowań pod nazwą                              

„Klub Profilaktyczny EKIPA” 
ul. Bednorza 20, Katowice 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 30 

16 
Koło zainteresowań „W Słonecznej Dolinie” 

ul. Dudy Gracza 6, Katowice 
umowa od 1.07.2014r. 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 15 

Placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 

17 
Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 

ul. Gliwicka 148, Katowice 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
„Dom Aniołów Stróżów”  

ul. Andrzeja 12a, Katowice 

brak 

określonego 
maksymalnego 

limitu 

18 
Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 

w dzielnicy Katowice Bogucice 
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy 

GNIAZDO 

brak 

określonego 
maksymalnego 

limitu 

  RAZEM: 495 

 

Cel szczegółowy nr 3:  Rozwój prorodzinnych form opieki nad dzieckiem. 

Zadanie 1. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania dziecka w rodzinie naturalnej poprzez 

kompleksową pomoc rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych i problemowych, w tym również 

poprzez objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny. 

Rodzinie przeżywającej sytuacje kryzysowe i problemowe udzielana jest kompleksowa pomoc służąca 

utrzymaniu dziecka w rodzinie. Każda rodzina może skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym 

zwłaszcza prawnego i psychologicznego oraz mediacji rodzinnych czy terapii. 

Rodziny przeżywające problemy w wypełnianiu swych funkcji mogły skorzystać także ze wsparcia asystenta 

rodziny. Celem usługi asystenta rodziny była poprawa sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności 
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stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, 

nabycie i doskonalenie  umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.  

 
Liczba rodzin objętych usługą 
asystenta rodziny w 2015 r. 

Liczba rodzin, w których zakończono 
usługę asystenta rodziny w 2015 r. 

Liczba zatrudnionych asystentów 
rodziny w 2015 r. 

269 60 21 

 

Zadanie 2. Zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych poprzez objęcie jej pomocą rodziny wspierającej. 

Rodziny wspierające mają pomóc rodzicom, którzy mają problemy z wykonywaniem swoich 

obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie to ma polegać na sprawowaniu opieki nad dzieckiem                 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Funkcję rodziny wspierającej będą mogły pełnić rodziny                                 

z najbliższego otoczenia dziecka po odbyciu odpowiedniego szkolenia organizowanego przez gminę. Rodzina 

wspierająca otrzyma zwrot kosztów świadczonej pomocy, co zostanie określone w umowie. 

 

Priorytet 2. Zabezpieczenie socjalne rodziny 

Cel szczegółowy nr 1: Dostarczanie usług i świadczeń rodzinom żyjącym w trudnych warunkach 

materialnych. 

Zadanie 1. Diagnozowanie, monitorowanie warunków i jakości życia rodziny. 

Pracownicy socjalni dokonują systemowej diagnozy rodziny, badając jej możliwości samodzielnego 

przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, budują wraz z nią plan pomocy i podejmują różne formy pracy 

socjalnej, ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów i usamodzielnienie rodzin z różnymi dysfunkcjami. 

Ściśle współpracują ze specjalistami i konsultantami w opracowaniu diagnozy, planowaniu i prowadzeniu 

pracy socjalnej. 

Pracownicy socjalni tworzą i realizują programy dla grup z konkretnymi problemami, które mają 

charakter grup wsparcia lub grup samopomocowych, przy wykorzystaniu wolontariatu i zasobów dzielnicy. 

Pracownicy socjalni współpracują z działającymi w dzielnicy instytucjami, organizacjami, w celu lepszego 

rozeznania potrzeb i organizowania pomocy. Ważną formą aktywizacji społeczności lokalnej jest wspieranie                   

i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy socjalni wraz z organizacjami i grupami 

nieformalnymi współtworzą politykę społeczną w dzielnicy. 

 

Zadanie 2. Zaspakajanie potrzeb rodzin, które nie mogą być zaspakajane samodzielnie poprzez: 

 udzielanie pomocy materialnej, 

 prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na rodzinę, grupę i środowisko lokalne, 

 udzielanie specjalistycznych usług i form pomocy. 

W 2015 roku udzielana była przez Ośrodek pomoc materialna rodzinom w formie m.in. zasiłków 

okresowych, zasiłków stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków celowych na żywność i środki 

czystości, leki, wydatki mieszkaniowe i opał.  

W ramach tego zadania pracownicy Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii 

realizowali poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i pedagogiczne. Przeznaczone było ono dla 

mieszkańców Katowic (bez względu na ich sytuację dochodową), rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzin  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dla młodzieży. W zakres poradnictwa specjalistycznego 

wchodziło diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego 

wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także prowadzenie programów psychoedukacyjnych. 

Poradnictwo to miało na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności osób, rodziców za własną sytuację 

życiową poprzez spożytkowanie własnych zasobów. 

Inną formą wsparcia oferowaną przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii 

była terapia i mediacje dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Korzystając z tej 

oferty wsparcia, rodziny te miały możliwość pracy nad zmianą relacji, uświadamianiem sobie własnych potrzeb 

i potrzeb członków rodziny czy zmianą własnych postaw. 

Asystenci rodziny Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii – Zespołu ds. Asysty 

Rodzinnej realizowali formę usług skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
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Wsparcie asystenta rodziny skupione było m.in. na wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, 

pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrażaniu 

prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, odbudowaniu więzi i relacji 

rodzinnych. 

 

Zadanie 3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich wsparcia materialnego i edukacyjnego oraz 

stworzenie możliwości uczestniczenia w zorganizowanych formach spędzania wolnego czasu. 

W  ramach organizacji wsparcia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin Centrum 

Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii realizowało wolontariat w ramach Programu 

„Słonecznik”.  

 

Pomoc dzieciom i młodzieży w ramach Programu „Słonecznik”  

W 2015 roku udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży mającym problemy w nauce poprzez 

organizację wolontariatu w formie bezpłatnych korepetycji oraz organizacji czasu wolnego na terenie świetlic 

specjalistycznych. Wsparciem objęte były dzieci będące mieszkańcami Katowic, w wieku 6 – 13 lat 

uczęszczające do szkół podstawowych, których rodzice wyrazili zgodę na udzielanie korepetycji oraz 

korzystali ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 
Łączna liczba dzieci, które wzięły udział w programie w 2015 r. 34 

Łączna liczba wolontariuszy, którzy wzięli udział w programie w 2015 r. 11 

Łączna liczba godzin przepracowanych przez wolontariuszy w 2015 r. 328 

 

Zadnie realizowane jest także w ramach usług lokalnej sieci Świetlic Specjalistycznych                                     

i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Informacja o działalności Świetlic Specjalistycznych MOPS w zakresie pracy z wychowankami 

Świetlice adresowały swoją pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat, uczęszczających do szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, 

rozbitych, niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. 

Miały one na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez wsparcie funkcji 

opiekuńczych i wychowawczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych świetlice oferowały przez pięć dni                  

w tygodniu: 

 pobyt dzieci w placówkach w godzinach popołudniowych, 

 wyżywienie składające się z dwóch posiłków dziennie, 

 prowadzenie pracy wychowawczej z grupą, 

 organizowanie terapii zajęciowej i treningów umiejętności społecznych, 

 indywidualną pracę psychokorekcyjną z wychowankami, 

 zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, 

 organizowanie zajęć dla dzieci, w szczególności rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalno – oświatowych, 

 nadzór w zakresie przestrzegania przez dzieci norm i zasad współżycia społecznego, 

 kultywowanie zasad życia społecznego, 

 monitoring systematycznej realizacji obowiązku szkolnego oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności    

w nauce, 

 niezbędne kontakty z osobami, środowiskami, instytucjami znaczącymi dla dziecka. 

 

Głównym celem powyższych oddziaływań było efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego 

funkcjonowania w dorosłym życiu, m. in. poprzez nabycie praktycznych umiejętności życiowych                                  

i społecznych, przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy socjalnej oraz specjalistycznego 

poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.  
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Nazwa, numer i adres Świetlicy 
Liczba dzieci, które skorzystały  

z placówki (narastająco) 

Świetlica Specjalistyczna Nr 1, ul. Orkana 7a 25+9* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 2, ul. Powstańców 3 43+10*  

Świetlica Specjalistyczna Nr 3, ul. Gliwicka 74a 39+8* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 4, ul. Świdnicka 35a 38+12* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 5, ul. Czecha 2 33+11* 

Razem 178+50* 

         *liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie wakacji letnich 2015r. 

 

Informacja o realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków świetlic:  

Liczba dzieci, które otrzymały promocję do następnej klasy 138/142* 

          *liczba dzieci uczęszczających do świetlicy na dzień końca roku szkolnego 

 

 

Informacja o działalności Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych MOPS w zakresie pracy                                     

z wychowankami 

Działalność Klubów stanowiła kontynuację pracy socjoterapeutycznej Świetlic Specjalistycznych. 

Przeznaczone były dla młodzieży w wieku 12-18 lat, absolwentów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum                  

i szkół ponadgimnazjalnych wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, 

rozbitych, niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. Kluby 

działały w godzinach popołudniowych 5 dni w tygodniu. Cele i zadania Klubów były tożsame z zadaniami 

Świetlic Specjalistycznych. 

 

Nazwa, numer i adres Klubu 
Liczba wychowanków, 

którzy skorzystali z 
placówki (narastająco) 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a 15 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138 31+2* 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 3, ul. Czecha 2 12 

Razem 58+2* 

        *liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie wakacji letnich 2015r. 

 

 

Informacja o realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków klubów: 

Liczba wychowanków, którzy otrzymali promocję do następnej klasy 38/41* 

Liczba absolwentów klas III gimnazjum 4 

Liczba absolwentów gimnazjów, którzy złożyli podania do szkół ponadgimnazjalnych  4 

                       *liczba dzieci uczęszczających do klubu na dzień końca roku szkolnego 

 

 

Wolontariat w Świetlicach Specjalistycznych i Specjalistycznych Klubach Młodzieżowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej: 

Liczba wolontariuszy w okresie sprawozdawczym (narastająco) 27 

Liczba przepracowanych godzin przez wolontariuszy w okresie sprawozdawczym 676,50 
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Informacja o organizacji zajęć i imprez na rzecz wychowanków Świetlic Specjalistycznych                                     

i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych MOPS we współpracy z innymi organizacjami oraz 

instytucjami w roku 2015: 

 Akcja „Zima w mieście” – cykl zajęć dla wychowanków Świetlic Nr 1-5 i Klubów Młodzieżowych 

Nr 1-3 oraz dzieci ze środowiska w czasie ferii zimowych organizowanych we współpracy z MOSiR, 

CKK, MOS. 

 Akcja „Lato w mieście” – cykl zajęć dla wychowanków Świetlic Nr 1-5 i Klubów Młodzieżowych 

Nr1-3 oraz dzieci ze środowiska w czasie wakacji letnich organizowanych we współpracy z MOSiR, 

CKK, MOS. 

 Festyn z okazji Dnia Dziecka – impreza edukacyjno-rozrywkowa zorganizowana przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej dla wychowanków wszystkich katowickich placówek wsparcia 

dziennego. 

 Projekt „Future Artist” – wychowankowie wszystkich świetlic brali udział w comiesięcznych 

zajęciach artystycznych realizowanych na terenie Centrum Kultury Katowice przez edukatora sztuki 

Panią Ewę Kokot. Oprócz rozwoju zdolności plastycznych wychowankowie mieli możliwość na 

bieżąco śledzić wystawy i ekspozycje prezentowane na terenie CKK i BWA w 2015 roku. 

Realizowany projekt stanowił kontynuację zajęć organizowanych w latach ubiegłych. 

 Koncerty „Rodzinne Matinee” – wychowankowie świetlic wzięli udział w warsztatach muzycznych 

połączonych z koncertami organizowanymi przez Centrum Kultury Katowice w ramach cyklu 

„Rodzinne Matinee”. Dzieci miały możliwość poznania instrumentów wchodzących w skład orkiestry 

symfonicznej oraz wysłuchania standardów muzycznych wykonywanych na prezentowanych 

instrumentach. 

 Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego – wychowankowie Świetlicy nr 2, 4, 5 oraz Klubu 

Młodzieżowego nr 2 brali udział w comiesięcznych zajęciach edukacyjnych realizowanych na terenie 

Pałacu Młodzieży w Katowicach przez nauczyciela Pracowni Medialnej Pana Radosława Bryłkę. 

Dzięki udziałowi w projekcie wychowankowie mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań, 

poznać tajniki pracy dziennikarskiej, w tym związanej z pracą z kamerą i mikrofonem. 

 Mikołajki dla wychowanków – we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Rodzin 

„HORYZONT” świetlice i kluby młodzieżowe zorganizowały dla swoich wychowanków Imprezy 

Mikołajkowe. W trakcie spotkań z Mikołajem dzieci otrzymały upominki. 

 Wycieczka do Wesołego Miasteczka – we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Rodzin 

„HORYZONT” kluby młodzieżowe zorganizowały dla swoich wychowanków wycieczkę do Wesołego 

Miasteczka w Chorzowie. W imprezie wzięli udział wyróżnieni wychowankowie klubów. 

 Gala wręczenia nagród „Niegrzeczni 2015” – wychowankowie świetlic i klubów wzięli udział                    

w konkursie plastycznym zorganizowanym w związku z galą wręczenia nagród plebiscytu 

„Niegrzeczni 2015”. W trakcie zajęć świetlicowych rysowali karykatury znanych osób, między innymi 

Magdaleny Gessler, Mariusza Kałamagi, Cleo czy Czesława Mozila. Dzieci, których prace zostały 

wyróżnione, zaproszono na galę do katowickiego Pałacu Młodzieży, gdzie miały okazję osobiście 

poznać znane z telewizyjnych ekranów i internetowych portali osoby. 

 II Turniej Piłkarski dla wychowanków Świetlic Specjalistycznych w Katowicach - Liceum 

Ogólnokształcące nr 2 Im Marii Konopnickiej po raz kolejny zaprosiło wychowanków świetlic do 

udziału w turnieju piłki nożnej. Zawody zorganizowali uczniowie liceum wspierani przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. Organizację turnieju wsparło także Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin 

„HORYZONT”, które ufundowało nagrody dla każdej z drużyn. 

 Piknik Edukacyjny „Poznajmy Europę – poznajmy Europejczyków” – wychowankowie świetlic 

wzięli udział w imprezie organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej                         

w Katowicach. Dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych oraz grach i zabawach związanych                 

z tematyką projektu. 

 Konkurs literacko-plastyczny „BAZGROŁ” – wychowankowie Świetlicy nr 2 wzięli udział                      

w konkursie literacko-plastycznym „Bazgroł” organizowanym przez portal internetowy duzeka.pl - 

PapierowyPies.pl pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. Praca jednej                         

z wychowanek zakwalifikowała się do finału konkursu organizowanego na Stadionie Narodowym                   

w Warszawie w trakcie Warszawskich Targów Książki. Dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia 

Na Rzecz Dzieci i Rodzin „HORYZONT” możliwy był wyjazd wychowanki do stolicy, wzięcie 

Id: F5E9637D-8CE9-48EC-95DC-34B5F109E285. Podpisany Strona 12



 

udziału w zorganizowanej imprezie i osobiste odebranie przez laureatkę wyróżnienia z rąk 

organizatorów. 

  XIX Dni Szopienic – wychowankowie Świetlicy nr 2 aktywnie włączyli się w organizację XIX Dni 

Szopienic – lokalnej imprezy będącej „świętem dzielnicy”. Poza świetlicą w skład komitetu 

organizacyjnego wchodziły lokalne instytucje i organizacje – Miejski Dom Kultury, Rada Jednostki 

Pomocniczej UM, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia i fundacje. Wychowankowie świetlicy 

przygotowali występ artystyczny „Zwierzoki Ślązoki” oparty na rymowankach autorstwa Marka 

Szołtyska. W dzielnicowym konkursie na projekt plakatu promującego imprezę I miejsce zajęła jedna z 

wychowanek świetlicy. 

 I Gra Terenowa Szopienice-Burowiec „Wehikuł czasu” – Świetlica nr 2 i Klub Młodzieżowy Nr 2 

wzięły udział w inicjatywie lokalnej, której celem było zorganizowanie na terenie dzielnicy gry 

terenowej dla jej mieszkańców. Na terenie świetlicy i klubu znajdowały się punkty, w których 

uczestnicy mieli do wykonania zadanie związane z tematyką gry. Poza świetlicą i klubem w skład 

komitetu organizacyjnego wchodziły lokalne instytucje i organizacje – Miejski Dom Kultury, Rada 

Jednostki Pomocniczej UM, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia i fundacje. 

 Wolontariat pracowniczy ING Bank Śląski - we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci                

i Rodzin „HORYZONT” w Świetlicy nr 2 zorganizowana została akcja wolontariatu pracowników 

ING Banku Śląskiego. W ramach projektu pracownicy banku przeprowadzili w świetlicy remont jednej 

z sal oraz świetlicowej szatni, która została wyposażona w nowe, funkcjonalne i estetyczne meble. 

Stowarzyszenie „HORYZONT” pozyskało na ten cel środki finansowe od Fundacji „ING Dzieciom”. 

Pracownicy banku mieli także możliwość wzięcia udziału wraz z wychowankami                                            

w okolicznościowych zajęciach plastycznych, na których przygotowywano ozdoby świąteczne. 

 Dzień Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży – w ramach zajęć organizowanych w Świetlicy nr 2 

wychowankowie wzięli udział w kampanii Fundacji Dzieci Niczyje dotyczącej numeru Telefonu 

Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży. W świetlicy odbyły się zajęcia z wykorzystaniem materiałów 

promocyjnych przekazanych przez fundację. Wychowankowie stworzyli animację promującą numer 

telefonu zaufania, zaprojektowali plakaty i ulotki promujące tę możliwość uzyskania wsparcia przez 

dzieci i młodzież. 

 Piłkarski „Turniej Trzech Miast” – wychowankowie Świetlicy nr 2 po raz kolejny wzięli udział                   

w organizowanym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku turnieju 

piłkarskim dla wychowanków placówek wychowawczych z terenu Katowic, Chorzowa i Sosnowca. 

Głównym celem projektu było pokazanie wychowankom bezsensowności konfliktów 

międzyklubowych i między kibicami z wyżej wymienionych miast. 

 Świąteczna akcja dla wychowanków – dla wychowanków Świetlicy nr 2 w Szopienicach we 

współpracy z portalem internetowym Szopienice.org, firmą Public PR Agencja Kreatywna oraz 

Miejskim Domem Kultury zorganizowano imprezę połączoną z wręczeniem dzieciom paczek z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Poza tym, że wychowankowie zostali obdarowani 

paczkami, mieli także możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych oraz quizie z pytaniami                 

o tematyce świątecznej.  

 Turniej SPEED-BALL MASTER - wychowankowie Świetlicy Nr 1 i Klubu Młodzieżowego nr 1 

przez cały okres wakacji uczestniczyli w cotygodniowych treningach speed-ball, zorganizowanych na 

terenie kompleksu leśnego Muchowiec przez członków Stowarzyszenia Miłośników Sportu Speed-

Ball. W sierpniu wychowankowie obu placówek wzięli udział w TURNIEJU SPEED-BALL 

MASTER, będącym podsumowaniem dwu-miesięcznych zmagań na treningach. Wszyscy nagrodzeni 

otrzymali dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe i uwierzyli, że wytrwałość i konsekwencja mogą 

przynosić bardzo dobre efekty. 

 Wyjście do „AQUADROMU” w Rudzie Śląskiej - wyróżnieni za dobre zachowanie oraz aktywność 

i zaangażowanie wychowankowie Świetlicy Nr 1 oraz Klubu Młodzieżowego Nr 1 z Brynowa wzięli 

udział w wyjeździe do Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej. Przez ponad dwie godziny dzieci i młodzież 

korzystały z atrakcji Aquadromu. Wycieczka w całości sfinansowana została ze środków pozyskanych 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „HORYZONT”. 

 I Zimowy Turniej Amatorów Siatkówki - dnia 07.02.2015 odbył się I Zimowy Turniej Amatorów 

Siatkówki zorganizowany przez Klub Młodzieżowy Nr 1 na hali sportowej „Kolejarz” w Katowicach. 

W turnieju udział wzięło sześć zespołów w skład, których weszli wychowankowie klubu, absolwenci 

świetlicy i klubu, kadra placówki, sponsorzy i przyjaciele, rodzice wychowanków oraz zaproszeni 
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koledzy i koleżanki wychowanków placówki. Każdy ze zwycięzców oprócz medali i siatkarskiego 

pucharu otrzymywał pamiątkowy pendrive z grawerem z datą i nazwą Turnieju, ufundowany przez 

sponsorów - także uczestników turnieju. Dla drużyn, dodatkową atrakcję – naukę gry w petanque, czyli 

„boule”, poprowadzoną przez członków sekcji Petanque przy Stowarzyszeniu Domu Miasta Saint-

Etienne w Katowicach. Ponadto wszyscy uczestnicy i goście mogli skorzystać z poczęstunku 

przygotowanego przez wychowanków klubu. 

 Festyn z okazji „Dnia Sąsiada” – Świetlica nr 3 brała udział w festynie z okazji „Międzynarodowego 

Dnia Sąsiada”, którego organizatorem była Parafia św. Józefa z Katowic Załęża. Świetlica uświetniła tę 

imprezę występami artystycznymi wychowanków. 

 IV LIGOCKI FESTYN RODZINNY - wychowankowie oraz pracownicy Świetlicy nr 4 wsparli 

inicjatywę lokalną mieszkańców dzielnicy Ligota pomagając organizacji IV Ligockiego Festynu 

Rodzinnego „Środek Lata - Kto żyje zdrowo- wygląda szałowo”. Wychowankowie zaangażowali się         

w przygotowania terenu zielonego pod festyn, posiłków, oraz atrakcji. Pomagali także w roznoszeniu 

ulotek oraz rozwieszaniu plakatów informujących o festynie.  

 

Ponadto Ośrodek zorganizował dwie imprezy na rzecz dzieci o charakterze lokalnym:  

 W dniu 12 czerwca 2015r. z okazji Dnia Dziecka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 

imprezę sportową dla wychowanków katowickich placówek wsparcia dziennego. Impreza odbyła się           

w Katowicach na terenie Ośrodka Sportowego Szopienice. W festynie udział wzięło około 350 dzieci - 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Katolickiej Fundacji 

Dzieciom, Świetlicy Nikisz, Caritas Archidiecezji Katowickiej. Festyn miał formę Olimpiady 

Sportowej – dzieci uczestniczyły w rozmaitych konkurencjach sportowych. Odbyły się także gry 

zabawy, konkursy, warsztaty taneczne, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie itp. Uczestnicy 

imprezy obdarowani zostali symbolicznymi nagrodami oraz otrzymali poczęstunek. 

 W dniach od 28 i 29 sierpnia 2015 r. została zorganizowana impreza dla dzieci pod nazwą „Biwak dla 

dzieci i młodzieży dzielnicy Murcki Lato 2015”. W imprezie udział wzięło około 250 dzieci. 

Przeprowadzono zajęcia sportowe, plastyczne oraz rekreacyjne polegające na konkursach o wiedzy, 

malowanie twarzy, nauka jazdy na rowerze, znajomość znaków drogowych, poznawanie dziejów 

wojska polskiego, pokazy sprzętu wojskowego, pokazy sztuk walki, występy artystyczne, pokazy 

pierwszej pomocy oraz inne atrakcje. Każdemu uczestnikowi zapewniono poczęstunek. 

 

Zadanie 4. Doskonalenie form współpracy z instytucjami, organizacjami w celu lepszego rozeznania potrzeb 

i organizowania pomocy rodzinie. 

Pracownicy Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii –psycholodzy i pedagog 

oraz asystenci rodziny w ramach wykonywania swoich zadań podejmowali również współpracę z licznymi 

instytucjami, organizacjami w celu lepszego rozeznania potrzeb i organizowania pomocy rodzinie. 

Współpracowali z następującymi instytucjami: 

 Poradnie Psychologiczno –Pedagogiczne z terenu Katowic – współpraca w ramach pracy z rodzinami      

z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi, 

 Kuratorzy sądowi, Policja – współpraca w ramach pracy z rodzinami z trudnościami opiekuńczo - 

wychowawczymi, 

 Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach - współpraca w ramach realizacji programów 

wolontaryjnych realizowanych na rzecz mieszkańców Katowic,  

 Przedszkola oraz szkoły podstawowe i gimnazjalne współpraca w ramach realizacji programów 

wolontaryjnych, zadania „Romowie – Polacy do dialogi i współpracy”, a także w ramach realizacji 

usługi asystenta rodziny, 

 Księgarnia „Świat ucznia”  w Katowicach - współpraca przy realizacji programu romskiego, 

 Dom Dziecka „Zakątek”, Dom Dziecka „Tęcza” oraz Dom Dziecka „Stanica” – współpraca w ramach 

usługi asystenta rodziny, 

 Przychodnie Rejonowe i Specjalistyczne, Poradnie Zdrowia Psychicznego – w sprawach dotyczących 

zdrowia i leczenia dzieci i dorosłych. 
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Cel szczegółowy nr 2: Rozwijanie aktywności własnej i umiejętności zaspokajania potrzeb rodziny. 

Zadanie 1. Tworzenie i realizacja grupowego wsparcia odpowiadającego na potrzeby rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz ze specyficznymi problemami: niepełnosprawności, uzależnień, przemocy, 

mniejszości etnicznych, narodowych i innych, we współpracy ze społecznością lokalną. 

W ramach tego zadania realizowane były przez pracowników Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 

Metodyki i Strategii następujące działania: 

 Program „SŁONECZNIK” - wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci oraz 

młodzieży; 

 Zadanie „Romowie - Polacy do dialogu i współpracy” w ramach Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

Pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Programu „Słonecznik” 

W roku 2015 realizowana była pomoc wolontariuszy dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach 

programu „Słonecznik”. Adresatami programu były osoby starsze, które z powodu swojego wieku oraz osoby 

niepełnosprawne, które z powodu swych ograniczeń wymagają wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach. Główny cel pomocy w ramach programu to:  

 utrzymanie więzi społecznych i bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania w odniesieniu do osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

 poszerzenie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych, 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

Usługi wolontariuszy realizowane były bezpośrednio w środowisku na rzecz osoby starszej, niepełnosprawnej 

wymagającej pomocy i wsparcia.  

 
Liczba wolontariuszy  11 

Liczba godzin wolontariatu 641 

Liczba osób korzystających z pomocy wolontariuszy 11 

 

Pomoc wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży opisana została w priorytecie 2, celu szczegółowym 1 

zadaniu 3. 

Zadanie „Romowie - Polacy do dialogu i współpracy” w ramach Programu integracji społeczności romskiej       

w Polsce na lata 2014-2020. 

Zadanie w ramach Programu skierowane było do rodzin romskich objętych pomocą społeczną                        

i realizowane przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii we współpracy z Wydziałem 

Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach, szkołami i z przedstawicielami społeczności romskiej. Celem zadania 

było wyposażenie dzieci romskich w wyprawki szkolne. Na realizację zadania w ramach Programu przyznane 

zostało przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowanie w wysokości 8 000 zł. Dotację wykorzystano 

w kwocie 5 599,30 zł (proporcjonalnie do ilości uczniów objętych pomocą). 

 
Łączna liczba uczniów romskich, dla których zakupiono podręczniki i artykuły 
szkolne  w 2015 r. 

14 

Łączna kwota wydana w 2015 r. na zakup podręczników i artykułów 
szkolnych dla uczniów romskich  

5 599,30 zł 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje następujące 

programy: 

- Z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 Program pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie pt.: „Grupa psychoedukacyjna dla 

osób doznających przemocy w środowisku rodzinnym”. 

Zajęcia odbywają się w formule grupowej i wzięły w nich udział 22 osoby. W ramach programu 

odbyło się 46 spotkań. 

 Program korekcyjno-edukacyjny przeznaczony dla osób stosujących przemoc w rodzinie pt.: „Program 

dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie”. 

Zajęcia odbywają się w formule grupowej i wzięło w nich udział 9 osób. W ramach programu odbyło 

się 16 spotkań. 
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 W mieście Katowice od 2011r. realizowany jest program pt.: „Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2011-2015”. Program ten został przyjęty Uchwałą Rady Miasta 

Nr XI/172/11 z dnia 22.06.2011r. i objęty jest odrębnym sprawozdaniem. 

- Z zakresu uzależnień: 

Konsultanci do spraw uzależnień realizują program edukacyjno-diagnostyczny pt.: ”Ja i alkohol” 

przeznaczony dla osób u których zaobserwowano fakty świadczące o możliwości występowania problemu 

alkoholowego. Celem programu jest rozpoznawanie przez klientów własnego stylu picia, negatywnych 

konsekwencji wynikających z używania alkoholu oraz edukacja na temat problematyki alkoholowej, a w 

efekcie rozpoznawanie problemu alkoholowego. Zajęcia odbywają się w formule grupowej a integralną ich 

częścią są spotkania indywidualne z prowadzącym konsultantem. 

W ramach programu odbyły się 98 spotkań, w których wzięło udział 104 osoby. 

 

Ponadto w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz 

My!” realizowanego w ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej                                 

w Katowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowane były m.in. następujące programy: 

 Program „AMOR”- program został opisany w priorytecie 1, celu szczegółowym 2, zadaniu 4. 

 Mieszkanie treningowe - polegające na przeprowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności 

społecznych oraz nauki prowadzenia gospodarstwa domowego zmierzającego do 

usamodzielnienia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W okresie lipiec – 

sierpień 2015 w treningu kompetencji i umiejętności społecznych w mieszkaniu treningowym 

udział wzięło 7 osób: pobyt miesięczny – lipiec (3 kobiety), pobyt miesięczny – sierpień (4 

mężczyzn). W okresie wrzesień – grudzień 2015 w treningu udział wzięło kolejnych 16 

uczestników  (2 damskie i 2 męskie grupy), każda z grup odbyła 2 pobyty trwające 1 tydzień, 

dodatkowo 2 grupy odbyły jeden pobyt trwający 2 tygodnie. W tym celu zatrudniono 2 

trenerów usamodzielniania na umowę zlecenie oraz 2 opiekunów nocnych na umowę zlecenie. 

Liczba osób objętych działaniami – 23 osoby (uczestnicy programu „Teraz My!”). 

 
Zadanie 2. Inicjowanie naturalnych grup wsparcia i grup samopomocowych przy wykorzystaniu 

wolontariatu i zasobów środowiska lokalnego oraz wsparcia asystenta rodziny. 

Wsparcie asystenta rodziny opisane zostało w priorytecie 1, celu szczegółowym 3, zadaniu 1. 

 

Zadanie 3. Tworzenie i realizacja projektów nakierowanych na zapobieganie zjawiskom bezrobocia, 

bezdomności i wykluczenia społecznego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach tworzy i realizuje programy i inicjatywy mające na 

celu zapobieganie zjawiskom bezrobocia i wykluczenia społecznego. Poradnictwo zawodowe świadczone przez 

specjalistów Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (CPS) nakierowane było na 

określenie i wykorzystanie posiadanych możliwości, zasobów i uprawnień osób poszukujących pracy 

(mieszkańców gminy, w szczególności klientów Ośrodka) oraz rozeznanie i dopasowanie zewnętrznej oferty 

wsparcia do potrzeb poszczególnych klientów.  

Pogłębiona praca indywidualna z klientem, w tym w formie poradnictwa specjalistycznego oraz 

współpraca ze środowiskiem lokalnym i podmiotami rynku pracy, stanowią działania nakierowane na aktywną 

integrację oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Realizowane były poprzez odpowiednie 

przygotowanie klienta do poszukiwania zatrudnienia, pomoc w znalezieniu ofert pracy, wspieranie w docieraniu 

do pracodawców, motywowanie do podjęcia nauki / uczestnictwa w kursach, monitorowanie i wspomaganie                  

w poruszaniu się po rynku pracy. 

Ponadto osoby korzystające z indywidualnych konsultacji  miały dostęp do informacji o bieżących ofertach 

zatrudnienia, targach i giełdach pracy oraz o bezpłatnych szkoleniach, kursach i projektach, w tym 

finansowanych ze środków unijnych. Oferta skierowana była również do osób niepełnosprawnych, które 

podczas konsultacji  wyposażone zostały w wykazy zakładów pracy chronionej oraz informacje o organizacjach 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
Liczb osób  korzystających  z konsultacji  w 2015 roku  62 

Liczba konsultacji  w   2015 r. 140 

Liczba godzin konsultacji  w  2015  r. 175 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działając we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podjął 

inicjatywę w zakresie objęcia bezrobotnych pakietem dedykowanych dla nich działań, łączących elementy 

aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Działania te były realizowane w ramach Programu Aktywizacja 

i Integracja (PAI). Działania w ramach PAI w bloku Integracja Społeczna miały na celu kształtowanie aktywnej 

postawy w życiu społecznym i zawodowym i były realizowane przez pracowników MOPS poprzez grupowe 

poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin oraz warsztaty trenerskie w wymiarze  również 40 godzin.  

W ramach współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery - OHP Ośrodek zaangażował się                            

w rozpropagowanie oferty warsztatów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferta warsztatów 

obejmuje:  

 - bilans umiejętności, kompetencji i preferencji zawodowych, 

 - warsztat efektywnego poszukiwania pracy, 

 - dokumenty aplikacyjne – tworzenie idealnego obrazu kandydata, 

 - skuteczna rozmowa kwalifikacyjna, 

 - pracuj bezpiecznie – elementy prawa pracy, 

 - własna firma – czy nadaję się na przedsiębiorcę, 

 - planowanie własnej kariery. 

Na szczególną uwagę zasługuje projekt systemowy realizowany w MOPS Katowice pt. „Damy radę – 

program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” współfinansowany ze środków unijnych. 

Działania podejmowane w ramach projektu obejmowały kompleksowe wsparcie rodzin, głównie poprzez 

zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Ofertę instrumentów aktywnej integracji tworzą: kontrakty 

socjalne oraz programy aktywności lokalnej oraz program integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych.  

W ramach kontraktów socjalnych realizowane były takie usługi jak: 

- usługa trenera pracy,  

- usługa Asystenta rodziny.  

- usługa Terapii Psychologicznej,  

- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne lub pedagogiczne), 

- organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia 

społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, 

- organizowanie staży.  

W ramach projektu systemowego realizowane były także w dzielnicach miasta Katowice Programy 

Centrum Aktywności Lokalnej (PCAL). Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach: Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu, Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach, Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu, Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach 

„Postaw Na Siebie”, Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”,  

Giszowieckiego Centrum Aktywności Lokalnej został zawarty w złożonych odrębnie sprawozdaniach                          

z realizacji programów.  

 

Od maja 2015 roku rozpoczęto realizację projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej 

i społecznej w Katowicach” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu realizowano następujące zadania: 

 Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu,  

 Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu,  

 Program Aktywności Lokalnej w Giszowcu, 

 Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”. 

  

W ramach kontraktów socjalnych realizowano następujące usługi: 

 usługi asystenta osoby bezdomnej, 

 usługi asystenta rodziny, 

 usługa streetworkera dla osób bezdomnych, 

 program „Młodzi i Samodzielni” dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 

 program „Misja: Bobas” dla młodocianych rodziców spodziewających się pierwszego dziecka oraz 

dla ich partnerów, 

 realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy,  

Id: F5E9637D-8CE9-48EC-95DC-34B5F109E285. Podpisany Strona 17

http://www.slaska-bip.ohp.pl/


 

 Klub Integracji Społecznej, 

 specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne i mediacyjne, 

 trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w formie niestacjonarnej.   

 

Dokładny opis oferty wsparcia dla osób z problemem bezrobocia znajduje się w „Sprawozdaniu z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2015 rok”, które przyjmowane jest w formie uchwały 

Rady Miasta Katowice. 

 

Zadanie 4. Tworzenie i realizacja grupowego wsparcia w zakresie nabywania umiejętności społecznych, 

opiekuńczo-wychowawczych, podwyższania kompetencji rodzicielskich. 

W ramach tego zadania realizowany był przez pracownika Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 

Metodyki i Strategii następujący program:  

 program „Trening Umiejętności Rodzicielskich” (TUR). 

Realizacja tego programu została opisana w priorytecie 1, celu szczegółowym 2 zadaniu 4. Program ten 

obejmował treści profilaktyczne i edukacyjne. Koncentrował się na treściach służących nabywaniu przez 

rodziców umiejętności społecznych i opiekuńczo – wychowawczych.  

Zadanie było także realizowane przez pracowników sekcji ds. realizacji projektu „Włącz się! Program 

aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez następujące działania: 

 program „Misja: Bobas”- program został opisany we wcześniejszej części sprawozdania; 

 Trening Umiejętności Społecznych - wyjazdowy rodzinny Trening Umiejętności Społecznych 

dla rodziców wraz z dziećmi, który odbył się w dniach 05-06.12.2015 w Jaworzynce, nakierowany 

był na kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych. Celem TUS było wzmocnienie 

kompetencji rodzicielskich, kształtowanie pozytywnych wzorców postaw rodzicielskich, rozwój 

umiejętności zapewniających prawidłowe wypełnianie roli rodzica. W 2016 roku planuje się 

zorganizowanie jeszcze dwóch wyjazdów. Liczba osób objętych działaniami w 2015 roku – 12 

rodzin, w tym 14 osób dorosłych oraz 27 dzieci. 

 

Priorytet 3. Edukacja podstawą rozwoju indywidualnego potencjału i zdolności dziecka  

Cel szczegółowy 1:  Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Na terenie miasta Katowice podjęto następujące działania mające na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży: 

- w przedszkolach prowadzona jest obserwacja dzieci przez wychowawców, pedagogów i psychologów w celu 

diagnozy pedagogicznej i realizacji stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

- organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku od 0-6 lat (lub dłużej, jeżeli wydana została 

decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego) przez miejskie przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz placówki, dla których organem 

prowadzącym nie jest miasto Katowice. W 2015 r. wydano 104 opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, 

które zostały sporządzone przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, prowadzone przez miasto Katowice 

oraz 434 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które zostały wydane przez niepubliczne Poradnie 

Psychologiczno – Pedagogiczne. Na dzień 30.09.2015 r. liczba realizowanych opinii o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju wynosiła 944. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice, wydały 219 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i 327 orzeczeń              

o potrzebie nauczania indywidualnego. 

W 2015 roku wydano 1 954 decyzji o przyznaniu stypendiów:  

- w szkołach podstawowych – 1 232, 

- w gimnazjach – 477, 

- w zasadniczych szkołach zawodowych – 71, 

- w liceach ogólnokształcących – 51, 

- w technikach – 120, 

- w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – 3. 

W 2015 r. wydano 30 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego dla uczniów miasta Katowice: 

- w szkołach podstawowych – 9, 
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- w gimnazjach – 8, 

- w szkołach ponadgimnazjalnych – 13. 

 

Dofinansowanie posiłków dla wychowanków/uczniów miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkoły przysposabiającej do pracy (stała współpraca wychowawców i pedagogów szkolnych 

placówek oświatowych z Terenowymi Punktami Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) 

– pomocą objęto 4 680 dzieci. 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Projektu Pomocy Uczniom 

„Wyprawka szkolna” – w 2015 r. pomocą zostało objętych 1 106 uczniów. 

 

Cel szczegółowy 2: Promowanie i wspieranie uzdolnionych uczniów. 

W roku szkolnym 2014/2015 w budżecie miasta Katowice na stypendia przyznawane w ramach 

Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” przeznaczono kwotę 

405 000 zł. Stypendium zostało przyznane 150 uczniom publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

- wyróżnienia uczniów na poziomie szkoły, np. listy gratulacyjne, wyróżnienia, nagrody, 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, 

- przygotowanie uczniów do turniejów, mistrzostw i konkursów na poziomie szkolnym, międzyszkolnym, 

miejskim, wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym. 

 

Wspieranie uczniów zdolnych przez udział w programach realizowanych z funduszy europejskich: 

- Eduscience 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu  

Społecznego ,,Człowiek najlepsza inwestycja”. Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk 

matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii.                        

W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów 

metodyków,w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk. 

Celem projektu jest zmiana procesu nauczania, uwzględnienie indywidualnych stylów uczenia się, zachęcanie 

do autonomii w procesie nauki. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała tablice interaktywną wraz               

z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa 

Nr 22 im. J. Słowackiego. 

- Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę – innowacyjny program nauczania dla szkół gimnazjalnych                         

i ponadgimnazjalnych 
 Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami  przyrodniczymi poprzez 

opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania przedmiotów: fizyka i przyroda w formule 

interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkołach gimnazjalnych                  

i ponadgimnazjalnych w latach 2012-2015. W projekcie uczestniczą Gimnazjum Nr 19 im. H. Sławika, Zespół 

Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Ziętka oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic. 

- Baltic Sea Project  
 Międzynarodowy, ekologiczny program edukacyjny dla szkół regionu Morza Bałtyckiego został 

zainicjowany w 1989 roku jako jeden z priorytetowych programów dla uczniów Szkół Stowarzyszonych 

UNESCO. Jego celem jest mobilizowanie uczniów szkół państw  regionu Morza Bałtyckiego do podejmowania 

działań na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz środowiska naturalnego człowieka. Program ma za zadanie 

nie tylko uświadamiać uczniom zagrożenia, wynikające z oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, 

ale także pomóc im zrozumieć naukowe, społeczne i kulturowe aspekty zależności między człowiekiem                        

a naturą. Ponadto przyczynia się on do stałej wymiany informacji na temat metod nauczania pomiędzy 

nauczycielami szkół państw regionu Morza Bałtyckiego. Do projektu należą: Finlandia, Szwecja, Dania, 

Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja. Młodzież oraz nauczyciele szkół realizujących projekt biorą 

udział w warsztatach, konferencjach, letnich obozach umożliwiających stałą współpracę i wymianę 

doświadczeń, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju programu. Projekt jest realizowany w II Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. 
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- Aby start był łatwiejszy 2 

  Projekt jest kontynuacją, a  nawet rozszerzeniem działań podjętych w 2011r., w ramach  

inicjatywy „Aby start był łatwiejszy”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, w ramach Priorytety IX. Uczestnikom zostały udostępnione odpowiednio przygotowane 

gabinety i sale lekcyjne. Zapewniono także niezbędne materiały pomocnicze. Realizacja projektu obejmowała 

terapię logopedyczną, zajęcia z psychologiem, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, a także gimnastykę 

korekcyjną. Zajęcia były  prowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1. Programem objęci byli 

uczniowie klas 1-6. 

- Back to School 

 Projekt polegający na realizacji jednodniowych wizyt pracowników Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego w ich macierzystych szkołach średnich. Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży 

sprawami związanymi z Unią Europejską, dzięki przedstawieniu ich z osobistej perspektywy. W ramach 

projektu pracownicy UE pomagają uczniom szkół średnich lepiej zrozumieć role i działanie instytucji unijnych. 

W projekcie uczestniczyło VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic. 

Cel szczegółowy 3: Wzbogacanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. 

 Na terenie miasta Katowice podjęto następujące działania mające na celu wzbogacanie oferty 

edukacyjnej dla dzieci i młodzieży: 

- zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Środowiskowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Środowiskowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

- udział katowickich uczniów w zajęciach, w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską, m.in. 

Program Comenius (7 projektów), Leonardo da Vinci (2 projekty), Erasmus + Akcja Mobilność Edukacyjna 

(10 projektów) eTwinning (9 projektów) 

- W 2015r. 1243 katowickich uczniów skorzystało z wyjazdu na Zielone Szkoły. 

 

Priorytet 4. Sport, rekreacja i wypoczynek. 

Cel szczegółowy 1: Rozbudowa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej oraz 

uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. 

Realizacja przedmiotowych założeń w Wydziale Sportu i Turystyki w 2015 r. odbywała się poprzez 

wykonywanie zadań zawartych w systemie pokrywających się z zadaniami, do których został powołany 

Wydział. Wspieranie działalności katowickich klubów i stowarzyszeń sportowych w 2015 roku odbywało się w 

drodze otwartych konkursów ofert o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych  w celu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w celu realizacji następujących 

zadań:  

 „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji” w 2015 r.- kwota                  

997 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 ); 

 „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych” w 2015 r. - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii, zadanie 

realizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe - kwota 799 436,50 zł; 

 „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca               

2015 r.”- kwota 46 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 ); 

 „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.” -   

46 974,36 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 ); 

 „Akcja Zima 2015 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”- kwota 26 250,39 zł                   

(Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 ); 

 „Akcja Lato 2015 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”- 26 441,40 zł (Dz. 926 

Rozdz. 92605 § 2360 ); 

 „Organizacja uprawiania sportu” - I edycja- 999 980,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360); 

 „Organizacja uprawiania sportu” - II edycja- 1 840 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360). 
Ponadto Wydział Sportu i Turystyki wspiera działalność katowickich klubów i stowarzyszeń 

sportowych  klubów poprzez: 

 Małe Granty 2015 rok – kwota 150 785,50 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360); 
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 Wspieranie różnych form turystyki krajowej – kwota 18 719,85 zł (Dział 630 Rozdział 63003 § 4300) 

oraz 11 852,89 zł (Dział 630 Rozdział 63003 § 4190); 

 Wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży – kwota                         

153 881,18 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4190) oraz 2 205,18 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4210); 

 Wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży – kwota                         

214 197,14 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300). 
 Środki finansowe przekazywane katowickim klubom sportowym pozwalają im na prowadzenie 

bieżącej, całorocznej działalności szkoleniowej. Z dotacji pokrywane są min. koszty stałe (czynsze, wynajmy, 

obsługa techniczna itp.), sprzęt sportowy, stroje sportowe, akcesoria i urządzenia sportowe, wynagrodzenia 

trenerów i księgowych, transport na turnieje i obozy,  wyżywienie i zakwaterowanie na turniejach i obozach, 

napoje i drobny poczęstunek itp. Ponadto Miasto w formie dotacji współfinansuje również  organizację imprez 

sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, a także wspomaga w znaczący sposób organizację zajęć dla dzieci                 

i młodzieży pozostającej w mieście w trakcie ferii zimowych (Akcja Zima) oraz wakacji letnich (Akcja Lato).    

W zajęciach organizowanych przez kluby i stowarzyszenia uczestniczą tysiące dzieci i młodzieży, dla których 

uprawianie sportu i rekreacji stanowi alternatywny  sposób na spędzanie czasu wolnego,  rozwijanie  swoich  

umiejętności i zainteresowań  oraz zabawę. Obserwujemy ciągły wzrost liczby dzieci i młodzieży trenujących 

w klubach w stosunku do lat ubiegłych. Dzięki dotacji ze strony miasta katowickie kluby i stowarzyszenia 

sportowe mogły realizować wymienione zadania przedstawiając bogatą ofertę sportową dla katowickich dzieci 

i młodzieży zarówno pod względem różnorodności zajęć, jak ich powszechnej dostępności.  

 

W 2015 roku w  ramach zadań realizowanych przez Wydział Sportu i Turystyki: 

 41 podmiotów – Uczniowskich Klubów Sportowych, otrzymało dotację, 

 3 785 osób było uczestnikami zadania pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowych Programów 

Profilaktycznych    w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych”, 

 wysokość środków finansowych – dotacja – przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą 

„Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych” wyniosła 799 436,50 zł. 

 

W 2015 roku na terenie Miasta Katowice również zorganizowano różnego rodzaju imprezy rekreacyjno-

sportowe, plenerowe, festyny, mitingi, a także promowano rozwój różnorodnych form aktywnego wypoczynku. 

Do najważniejszych tego rodzaju przedsięwzięć zaliczyć można m.in.: 

 

1. Turniej piłki nożnej rocznika 2005 Junior Cup 2015 

2. Zawody strzeleckie w ramach Akcji Zima 

3. Mistrzostwa Polski w zimowym pływaniu Silesia Winter Swimming 

4. III Turniej Szachowy Przyjaźni Polsko - Węgierskiej 

5. XVII Spartakiada Sportowa Przedszkolaków dzielnic południowych 

6. V trzeźwościowy turniej siatkarski 

7. Współzawodnictwo sportowe szkół miasta Katowice 

8. XI Mistrzostwa Katowic w narciarstwie alpejskim szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

9. IV międzynarodowy turniej w gimnastyce artystycznej Carramba Cup 

10. Charytatywny turniej piłki siatkowej „Gramy dla Franka” 

11. Turniej piłki nożnej G9 Cup 

12. Turniej piłki siatkowej PCK 

13. VII turniej piłki nożnej im. K. Kossoka 

14. Turniej piłki siatkowej szkół gimnazjalnych 

15. MP wydziałów konwojowych w halowej piłce nożnej „Konwój Cup” 

16. VIII Memoriał im. Jerzego Janikowskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców 

17.  Turniej półfinałowy o awans do I ligi siatkówki 
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18. Turniej piłki ręcznej szkół podstawowych  

19. V miejski turniej piłki nożnej męskiej Old Boys 

20. Śląska liga Sztyrech Fusbalplaców 

21. Katowicki puchar darta 2015 

22. VI Przedszkolandia pływacka 

23. III Międzyszkolny bieg zadaniowy 

24. Turniej piłki nożnej Kobieca liga orlika 

25. Turniej piłki nożnej z cyklu Krwiodawcy kontra reszta Świata 

26. IV wielka zabawa rodzinna 

27. Mistrzostwa Katowic w szachach błyskawicznych 

28. Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn półfinał D 

29. Turniej finałowy o awans do I ligi siatkówki mężczyzn 

30. V miejski turniej piłki nożnej mężczyzn „Liga dla młodych duchem” 

31. Zawody sportowe w ramach AWF-aliów 

32. II Śląskie zawody Capoeira 

33. Zawody sportowe „Postaw na lewka” 

34. Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju sportowym 

35. Mini turnieje piłkarskie dla dzieci organizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki 

36. Zawody sportowe w ramach Jubileuszu 35-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia 

37. 57 wojewódzki zlot ognisk i klubów TKKF  

38. VIII edycja katowickiego festiwalu biegowego 

39. Wiosenna konkursowa jazda samochodem 

40. Bieg Patrolowy 2015 

41. Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka 

42. Turniej piłkarski Fair Play Załęże 2015 

43. Festiwal pn. „Miasto, ogród, ciało” 

44. Blok rekreacyjno-sportowy – Minifestyn 

45. Turniej przyjaciół Klubu Biznesu 

46. Projekt „Zagraj na Bukowej” 

47. Mistrzostwa Polski w badmintonie 

48. Impreza MTB „Bike Atelier Race” 

49. VII Mistrzostwa Śląska szkół w brydżu sportowym 

50. Memoriał Tadeusza Sajdy  

51. Liga piłki nożnej „Nike Play Arena” 

52. Piknik Rodzinny organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice – Burowiec 

53. II osiedlowy bieg integracyjny im. braci Turskich organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa  

54. Mistrzostwa Śląska w ju-jitsu 

55. VII turniej piłki nożnej im. Ernesta Wilmowskiego 

56. III ogólnopolski turniej piłki nożnej Rozwój Cup rocznika 2005 

57. Turniej piłki nożnej z okazji powitania wakacji 

58. Turniej koszykówki ulicznej Streetball „Sportowy powiew wakacji z miastem Katowice” 
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59. X Regionalny Miting Kolarski 

60. Zawody hippiczne osób niepełnosprawnych organizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów Nikiszowiec  

61. Zawody strzeleckie organizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki  

62. Blok rekreacyjno-sportowy Powitanie lata 

63. Turniej piłki nożnej G9 Cup 

64. I bieg im. Janusza Sidły 

65. Turniej piłki nożnej z cyklu Krwiodawcy kontra reszta Świata 

66. Mistrzostwa Polski dziennikarzy radiowych w plażowej piłce nożnej 

67. Zawody w wieloboju myśliwskim o Czarny diament Ziemi Śląskiej 

68. Streetballowe Mistrzostwa Śląska 

69. Wyścig kolarski Tour de Pologne 

70. Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych 

71. Turniej siatkówki plażowej organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki 

72. Turniej o Puchar Śląska w tenisie 

73. Miniturniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Katowice 

74. Sportowe turnieje piłka nożna, szachy, skat  

75. Turniej koszykówki ulicznej organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki 

76. Zawody strzeleckie o Puchar Puchar Prezydenta Miasta Katowice 

77. Katowickie biegi przełajowe o Puchar Puchar Prezydenta Miasta Katowice 

78. Turniej piłki nożnej Silesia Football Cup 

79. Turniej piłki nożnej o Puchar Rady Jednostki  organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec 

80. Bieg XV z Sosnowca do Katowic 

81. Turniej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Rady Dzielnicy organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice 

82. Turniej kyokushin karate  organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki  

83. Międzynarodowy turniej koszykówki kobiet „Komplido Cup” 

84. Bieg Kościuszki 

85. III edycja Pucharu Polski w gimnastyce artystycznej 

86. VII edycja Silesia Maraton 

87. Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna 

88. 
VI Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej „O złotą maczugę”organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej 

nr 12 Koszutka 

89. I Turniej Karate Kyokushin 

90. Międzynarodowe regaty kajakowe 

91. Zawody pływackie „Kosta Cup” organizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna 

92. Turniej piłki nożnej „Kosta Cup” organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna 

93. Turniej tenisowy o Puchar Śląska 

94. Otwarty Puchar Śląska w ju-jitsu 

95. Projekt „Zagraj na Olimpiadzie” 

96. Bieg przełajowy „Zdążyć przed rakiem” 

97. Turniej koszykówki im. Z. Klimontowicza 

98. Impreza plenerowa „Pogoń za lisem” 

99. Turniej goal ball 
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100. Eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w łyżwiarstwie 

101. Turniej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Rady Dzielnicy organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice 

102. I Ogólnopolski turniej szachowy Memoriał im. K. Zieleźnika 

103. Ogólnopolski turniej w halowej piłce nożnej Katowice Cup 

104. XX Memoriał szachowy im. E. Oleja 

105. XII Integracyjna Spartakiada Sportowa Przedszkolaków 

106. Turniej piłki nożnej – Kobieca Liga Orlika 

107. 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w łyżwiarstwie i Zawody o Puchar Prezydenta Miasta Katowice                                

w łyżwiarstwie 

108. Turniej piłki siatkowej mężczyzn dla amatorów 

109. XV Gimnazjada pływacka i XIV Delfiniada pływacka 

110. Katowicka liga piłkarska szóstek 

111. II GKS Junior Cup i XII Halowy turniej Domów Dziecka regionu Śląskiego 

112. Puchar Europy karate kyokushin 

113. Turniej piłki siatkowej organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże 

114. VI Mikołajkowy turniej przedszkolaków 

115. Turniej piłki siatkowej organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki 

116. Turniej piłki nożnej organizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże 

117. V turniej piłki ręcznej 

118. Mikołajkowy turniej szachowy RJP 22 

119. Turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży  

120. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w futsalu kobiet U14 

121. Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce 

122. Mistrzostwa Polski low kick seniorów 

123. Mistrzostwa Województwa Ślaskiego w jeździe szybkiej na lodzie szkół podstawowych  

124. Wojewódzka Spartakiada Młodzieży w jeździe szybkiej na lodzie szkół podstawowych 

125. Mistrzostwa Polski w curlingu 

126. Turniej półfinałowy o awans do I ligi siatkówki 

127. Turniej tenisowy osób niepełnosprawnych 

128. Mistrzostwa Polski młodzików w hokeju na lodzie 

129. Turniej finałowy o awans do I ligi koszykówki kobiet  

130 Międzynarodowy turniej hokeja na lodzie 

131. Turniej finałowy o awans do I ligi siatkówki mężczyzn 

132. Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Petrkovic 

133. VII Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

134. Maraton na rolkach 

135. Półfinał wojewódzkiej gimnazjady młodzieży szkolnej w piłce nożnej dziewcząt 

136. Turniej finałowy o wejście do 3 ligi kobiet w siatkówce  

137. Ogólnopolski drużynowy turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 

138. XI ogólnopolska gimnazjada w grach zespołowych 

139. Night Skating 

140. VI Miting Lekkoatletyczny 
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141. Mistrzostwa Polski w deskorolce 

142. XXI Ogólnopolski turniej mini siatkówki Kinder + Sport 

143. Katowicki piknik sportowy  

144. Balviten Baltic Challenge 

 Reasumując należy stwierdzić, że wszystkie działania  podejmowane przez Wydział Sportu i Turystyki 

w 2015 r. miały na celu  popularyzację sportu, aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia jako 

sposobu spędzania wolnego czasu przez rodzinę. 

 

Cel szczegółowy nr 2: Promocja form spędzania czasu wolnego przez młodzież, sprzyjających rozwojowi 

zainteresowań i przeciwdziałaniu nudzie. 

Zadanie 1: Realizacja projektów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom                          

i patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii oraz biernym formom spędzania wolnego czasu. 

Zadanie to było realizowane między innymi poprzez: 

- realizację treści edukacyjnych i profilaktycznych wynikających z podstawy programowej w ramach 

przedmiotów: biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne oraz lekcji wychowawczych 

(tzn. godzin do dyspozycji wychowawcy) i wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne o charakterze 

rekreacyjnym, 

- funkcjonowanie w szkołach oddziałów sportowych. W roku szkolnym 2014/2015 jednostki, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice prowadzą 43 oddziały sportowe do których uczęszczało 1 043 

uczniów. Dyscypliny, w których prowadzone jest szkolenie sportowe to: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka 

ręczna, koszykówka, pływanie i szermierka. 

Ponadto wszystkie szkoły, każdego roku, wdrażają szkolny program wychowawczy oraz szkolny 

program profilaktyki, które są opracowywane i dostosowywane do potrzeb środowiska danej placówki                        

i uwzględniają treści związane z  promocją  zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii – więcej na ten 

temat  w priorytecie 5, celu szczegółowym 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień. 

 

Zadanie nr 2. Zagospodarowanie w okresie wakacyjnym czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez ich 

udział w imprezach i zajęciach organizowanych w ramach „Akcji Lato” i „Akcji Zima”. 

Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

W 2015 roku w ramach organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Świetlicach 

i Klubach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe, jak również    

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach udzielonego dofinansowania do wypoczynku 

letniego poza miejscem zamieszkania, łącznie udział wzięło:    

- w ramach letniego wypoczynku 1 827 dzieci,  

- w ramach zimowego wypoczynku 966 dzieci.  

 Dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Katowice przygotowano liczne atrakcje i zajęcia np. konkursy              

i turnieje sportowe, dyskoteki, zajęcia w ramach kółek zainteresowań, quizy, zajęcia plastyczne, muzyczne, 

informatyczne, internetowe, kulinarne itp. 

Dzieci uczestniczyły w wielu świetlicowych i między-świetlicowych imprezach, imprezach 

organizowanych bądź dotowanych przez Urząd Miasta, Pałac Młodzieży, Domy Kultury, w imprezach 

plenerowych w Parku Kościuszki i Parku Śląskim (Wesołe Miasteczko, Planetarium, ZOO, Skansen). Dzięki 

współpracy tutejszego Ośrodka z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przez cały okres wakacji dzieci 

korzystały ze wszystkich kąpielisk otwartych oraz boisk i sal gimnastycznych. 

Wzorem lat ubiegłych Świetlice Specjalistyczne i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach limitu miejsc, przyjmowały dzieci ze środowiska lokalnego, nie będące 

dotychczas pod opieką Świetlic oraz Klubów. Dzieci nie spędzały samotnie czasu wakacji na swoich 

podwórkach lub w domach rodzinnych, tylko miały możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowanych 

przez Świetlice i Kluby. Dzięki temu miały zapewnioną właściwą opiekę, bezpieczeństwo oraz                                  

mogły aktywnie i konstruktywnie spędzić czas podczas ferii i wakacji.  Z tej formy opieki skorzystało 37 dzieci 

ze środowiska lokalnego. 

Id: F5E9637D-8CE9-48EC-95DC-34B5F109E285. Podpisany Strona 25



 

 

Realizacja zadania przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice 

W 2015 roku 55 katowickich placówek zorganizowało wypoczynek zimowy dla dzieci, w ramach 

którego uczniowie brali udział m.in. w zajęciach świetlicowych, w zajęciach sportowych, w półkoloniach. 

Organizowane były wyjścia do kina, do teatru, na basen, na lodowisko. Ponadto 42 placówki zorganizowały 

wypoczynek letni dla dzieci. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Planetarium, w parku wodnym, 

organizowane były wycieczki do ZOO i Wesołego Miasteczka. 

 

Realizacja zadania przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice 

Akcja „Zima w mieście 2015” w dniach od 2 lutego - 15 lutego 2015 r. w miejskich instytucjach kultury 

Podobnie jak w latach ubiegłych w czasie ferii zimowych Miejskie Instytucje Kultury przygotowały dla 

najmłodszych mieszkańców naszego miasta wiele rozmaitych form spędzania wolnego czasu w okresie 

przerwy od zajęć szkolnych. Zorganizowano m.in. warsztaty (plastyczne, muzyczne, teatralne), wycieczki, 

wyjścia do kina i teatru, zajęcia świetlicowe. Formy spędzania wolnego czasu były zależne od indywidualnego 

charakteru poszczególnych instytucji co pozwoliło na wybór zajęć w zależności od zainteresowań dzieci.  

Większość zajęć odbywała się bezpłatnie, za wyjątkiem niektórych wyjść do teatrów, kin czy wycieczek, które 

były częściowo lub w całości finansowane przez uczestników. 

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47 

Miejski Dom Kultury „Koszutka” podczas ferii zimowych zaproponował następujące zajęcia: 

- zajęcia plastyczne – kreatywne zajęcia inspirowane zimową tematyką, wykorzystujące techniki kolażowe –                  

8 zajęć, 

- zajęcia sportowe -  gry i zabawy ruchowe drużynowe oraz indywidualne – 2 zajęcia, 

- konkursy i turnieje – 1 drużynowy konkurs wiedzy pt. „Zwierzęta Antarktydy” oraz 1 turniej ping-ponga, 

- zabawy integracyjne – 4 zajęcia: gry i zabawy otwierające ferie, zabawy z animatorami, „W dzikie Himalaje” 

(gra terenowa) oraz „Morskie opowieści” (zajęcia teatralne), 

- spotkanie z alpinistą – prelekcja dla dzieci dot. bezpieczeństwa i survivalu w górach, 

- zajęcia muzyczne – 2 imprezy: koncert IPiUM „Silesia” oraz karaoke, 

- wycieczki – 2 wyjścia: Planet Cinema, Katowice oraz wycieczka do Skansenu w Chorzowie (kulig, warsztaty 

wypiekania chleba, ognisko). 

 

Filia „Dąb”: 

- gry i zabawy integracyjne, taneczne, dramowe, ruchowe, teatralne i arteterapeutyczne – 13 zajęć, 

- zabawy twórcze i plastyczne (tworzenie recyklingowych karmników dla ptaków, kartek walentynkowych, 

kryształów, obrazów z owoców) – 7 zajęć, 

- spotkania i pogadanki: spotkania: z pracownikiem schroniska dla zwierząt, z policjantem, z górnikiem, 

pogadanki na temat zdrowego stylu życia i dokarmiania zwierząt zimą – 6 zajęć, 

- konkurs na najciekawsze przebranie zainspirowane fauną i florą – 1 konkurs, 

- spacer po dzielnicy „Dąb”, podczas którego dzieci tworzyły mini-galerię na świeżym powietrzu – 1 wyjście. 

Razem: MDK „Koszutka” – 394 dzieci, filia „Dąb” – 285 dzieci, Iskierkowy Turniej Kinectowy odbywający 

się w dniach 9-13.02 (współorganizatorzy – Fundacja „Iskierka” i Gazeta Wyborcza Oddział Katowice) – 148 

dzieci, Ogółem w akcji „Zima w mieście” wzięło udział 827 dzieci. 

 

Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 

Akcja „Zima w mieście 2015” w MDK „Ligota” upłynęła pod hasłem: „Ferie ze smakiem”.  

Codziennie od 10.00 do 15.00 dzieci uczestniczyły w zajęciach: sportowych, rękodzieła artystycznego, 

muzycznych, plastycznych, dziennikarskich oraz kulinarnych. Dodatkowo w środy odbyły się warsztaty                     

z cyklu „Opowiadamy o świecie”. 4 lutego zorganizowano zajęcia pn. „O mleku” - przybliżenie dzieciom 

historii mleka, poznanie różnych wyrobów mlecznych oraz degustacja własnoręcznie wykonanego masła oraz 

11 lutego „Herbaciany szlak” - przybliżenie dzieciom historii herbaty oraz jej degustacja. 5 lutego dzieci wzięły 

udział w spotkaniu filatelistycznym z Romualdem Jeżewskim, który opowiedział im o historii znaczków oraz 

przeprowadził dla nich konkursy z nagrodami. 9 lutego uczestników akcji odwiedziła sierż. Agnieszka 

Krzysztolik z III Komisariatu Policji, która zapoznała dzieci z podstawowymi zasadami bezpiecznego 

zachowywania się podczas ferii. Poza zajęciami przygotowaliśmy również wycieczki. 3 lutego uczestnicy 

odwiedzili Katowicką Manufakturę Bombonów, gdzie poznali technikę barwienia masy do produkcji 
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cukierków i lizaków oraz uczestniczyli w warsztatach wykonywania słodkich przysmaków. 5 lutego w Piekarni 

Bittmann dzieci zapoznane zostały z tajnikami sztuki piekarniczej oraz poznały procesy pieczenia różnych 

rodzajów pieczywa i ciast. 6 lutego grupa obejrzała w Teatrze Lalek i Aktora „Ateneum” spektakl pt. „Tylko 

jeden dzień”, a następnie zwiedziła pracownie stolarską, krawiecką, lalkarską oraz magazyn rekwizytów. 10 

lutego dzieci uczestniczyły w warsztatach własnoręcznego formowania oraz wypieku podpłomyków                         

w Chlebowej Chacie w Górkach Małych a 12 lutego odwiedzili Fabrykę Danone w Bieruniu degustując 

własnoręcznie wykonane jogurty i Strusią Fermę w Bieruniu, w której dzieci zostały wprowadzone w tajniki 

hodowli strusi. 13 lutego dzieci zobaczyły seans w Kinie Kosmos pt. „O chłopcu, który chciał być 

niedźwiedziem”. Na zakończenie ferii odbył się walentynkowy bal.  

W sumie odbyło się 21 zajęć i 6 wycieczek, w których uczestniczyło 305 osób. 

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13 

Akcja „Zima w mieście” z Miejskim Domem Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 

rozpoczęła się 2 lutego 2015 r. i trwała do 13 lutego 2015 r. W dziale „Bogucice” i „Zawodzie” zajęcia 

odbywały się w dniach od poniedziałku  do piątku w godz. 10.00 – 14.00.   

W trakcie trwania zajęć uczestnicy akcji wzięli udział w spotkaniach z funkcjonariuszem Komendy 

Miejskiej Policji w Katowicach oraz uczestniczyli w następujących zajęciach i warsztatach: teatralnych –                      

5 edycji, muzyczno-wokalnych – 3 edycje, multimedialnych – 1 edycja, plastycznych – 3 edycje, techniczno-

plastycznych – 1 edycja, grach i zabawach integracyjnych – 2 edycje, grach i zabawach edukacyjnych                 

– 1 edycja, turnieju sportowym – 1 edycja, zabawach z chustą KLANZY – 1 edycja, laboratorium naukowo-

doświadczalnym – 1 edycja., ruchowych - 1 edycja, warsztatach Origami - 2 edycje, warsztatach projektowania 

i wykonywania strojów jasełkowych - 1 edycja, warsztatach organizowanych przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Katowicach, Filię nr 31 - 4 edycje. Podczas akcji „Zima w mieście 2015” zorganizowany został                   

w dziale „Zawodzie” konkurs na najładniejszy strój jasełkowy oraz najpiękniejsze wykonanie kolędy pn. 

„Jasełkowy Korowód. Poza warsztatami stacjonarnymi organizowanymi w budynkach działów „Bogucice”        

i „Zawodzie”, dzieci wzięły udział w warsztatach fotograficznych organizowanych w Muzeum Historii 

Katowic, w zorganizowanym wyjściu do Kina IMAX oraz do siedziby NOSPR w Katowicach. Na zakończenie 

akcji zorganizowano bal karnawałowy, który w tym roku odbył się w Dziale „Bogucice”. Podczas balu dzieci 

biorące udział w warsztatach teatralnych zaprezentowały efekt finałowy swojej pracy – przedstawienie 

teatrzyku kukiełkowego pt. „Królestwo Bajki”. Dla uczestników akcji wystąpił również Magik Apollino. 

Każdy uczestnik Akcji otrzymał drobny upominek na jej zakończenie. 

Ogólna liczba dzieci biorących udział w Akcji w dziale „Bogucice” i „Zawodzie” wyniosła: 477 dzieci. 

 

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

Zajęcia w ramach akcji Zima w mieście” w MDK „Południe” odbywały się zgodnie z planem. 

Uczestniczyło w nich ogółem 1 239 dzieci. Z proponowanych form wykorzystano zajęcia plastyczne, zajęcia 

taneczne, zajęcia rzeźby ceramicznej a także spotkania otwartego klubu młodego przyrodnika. Bardzo 

atrakcyjne okazały się warsztaty kulinarne, warsztaty szycia oraz warsztaty tańca irlandzkiego. Odbyły się 

również prowadzone przez wolontariuszki z koła emerytów – „Poranki z bajką” czyli międzypokoleniowe 

spotkania przybliżające klasykę literatury dziecięcej. Dwukrotnie przygotowano wyjazdy autokarem                

do sali zabaw „Nibylandia”, w których brały udział dzieci ze wszystkich południowych dzielnic, każdy 

uczestnik został poczęstowany pączkiem i sokiem. W piątki dzieci mogły uczestniczyć w spektaklach 

teatralnych. Teatr „Tripp” zaprezentował dwa spektakle „W krainie zaginionej opowieści” oraz  „Zuzanka                   

i Utopce”. MDK „Południe” gościł także muzyków z IPiUM „Silesia” z dwoma koncertami oraz zagadkami 

muzycznymi dostosowanym do poziomu uczestników. W obiekcie w Murckach akcja obejmowała różnorodne 

aktywności. Poniedziałki były zarezerwowane na warsztaty teatralne oraz zajęcia świetlicowe. W trakcie 

warsztatów uczestnicy poznawali pod okiem instruktora podstawy technik aktorskich. Trwał również nabór do 

sekcji teatralno - szczudlarskiej działającej przy domu kultury. We wtorki odbywały się zajęcia taneczne, 

również połączone z naborem do nowej sekcji tańca. W środy dzieci brały udział w warsztatach obejmujących 

słuchanie bajek, tworzenie do nich ilustracji oraz zabawy ruchowe. W Zarzeczu i Podlesiu odbywały się 

warsztaty plastyczne na których dzieci wykonywały filcowe maskotki oraz maski karnawałowe. Na zajęciach              

z robotyki uczestnicy składali z klocków lego oraz mini roboty, którymi następnie poruszali się na specjalnej 

macie. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. MDK „Południe” gościł instruktorów ZHP, którzy 

prowadzili zabawy z linami oraz uczyli wiązania węzłów marynarskich.  
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Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. gen. Hallera 28 

Podczas dwutygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły zarówno w zajęciach stacjonarnych, jak                         

i wyjazdach zorganizowanych. Zimowe spotkania rozpoczęły zajęcia integracyjne, które umożliwiły 

współpracę między dziećmi, a także wspólne stworzenie regulaminu. Kolejne dni to dwukrotny udział                        

w kreatywnych warsztatach w BWA w Katowicach, udział w koncercie muzyki poważnej dla dzieci                            

i warsztatach twórczych w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej oraz wspólna wyprawa do Centrum Sztuki 

Filmowej na film pt.: Gdzie jest Mikołaj?”. Dużą radość sprawiła wizyta w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej, gdzie dzieci poznały nowe techniki artystyczne origami i kirigami. Dzieci chętnie brały udział 

także w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu, ciesząc się z uroków zimy. Wiele wrażeń przyniósł 

zimowy spacer na Borkach z instruktorem z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Podczas zajęć 

dzieci obserwowały przyrodę, wsłuchiwały się w różne odgłosy próbując je rozpoznać, a także poznawały 

gatunki ptaków przy użyciu lornetek. Dwutygodniowe spotkania to także zajęcia stacjonarne: zajęcia 

plastyczne, taneczne z instruktorem, zabawy (twister), quizy i gry planszowe oraz zawody drużynowe (z piłką, 

hula-hop). 

 

Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice–Giszowiec”, ul. Obr. Westerplatte 10, Katowice 

Tegoroczne zajęcia odbywały się pod hasłem „W krainie śniegu”. Podczas proponowanych różnych 

zajęć np. plastycznych i zabaw drużynowych, dzieci miały okazję rozwinąć zdolności interpersonalne. 

Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy plastyczne i sprawnościowe, w których dzieci mogły wykazać 

się różnymi umiejętnościami (artystycznymi, sportowymi). Najlepszą aktywnością okazały się zmagania 

drużynowe: turniej gry w piłkarzyki, zabawy na skakance. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnikom 

zaproponowano bogatą ofertę zajęć wyjazdowych, w tym: zwiedzanie siedziby Urzędu Wojewódzkiego                   

w Katowicach, zimowe zajęcia przyrodnicze nad akwenem Morawa prowadzone przez pracownika Centrum 

Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, warsztaty plastyczne w BWA, a także zajęcia na basenie w Gimnazjum 

nr 13 w Szopienicach. Dodatkową atrakcją był dwukrotny wyjazd do kina: do Cinema Planeta na bajkę 

„Samoloty 2” oraz do Centrum Sztuki Filmowej na film „Gdzie jest Mikołaj?”. Na zakończenie zajęć odbyła 

się pożegnalna dyskoteka, a dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

 

Filia nr 2 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice–Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1, 3 – 3a, Katowice 

Podczas dwutygodniowych zajęć dzieci brały udział w zajęciach świetlicowych oraz                                     

w zorganizowanych specjalnie dla nich wyjazdach. Była to m.in.: wyprawa do Kinoteatru Rialto na film 

„Wielka Szóstka” oraz wyjazd do Centrum Sztuki Filmowej na warsztaty filmowe i projekcję klasycznych 

animacji czeskich, uczestnictwo w spektaklu Teatru Ateneum pt.: „Krawiec Niteczka”, w warsztatach w Domu 

Oświatowym Biblioteki Śląskiej, w warsztatach plastycznych w Muzeum Historii Katowic oraz w BWA. 

Zajęcia świetlicowe również obfitowały w liczne atrakcje. Dla uczestników przygotowano mnóstwo konkursów              

i zabaw (quizy, questing śladami Zillmannów, konkurs na wybudowanie najwyższego bałwana, konkursy 

plastyczne oraz turnieje gier planszowych). Świetna zabawa, dzieci uczestniczących w półkoloniach, łączyła 

się z możliwością wykazania się wiedzą, a współzawodnictwo nagrodzone było dyplomami i drobnymi 

upominkami.  Zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście 2015” organizowano w dniach od 2 do 15 lutego 2015 

roku, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00. Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych było 

bezpłatne. W zajęciach brały udział dzieci w wieku szkolnym. Duża rozbieżność wiekowa nie utrudniła 

uczestnikom współpracy, wręcz przeciwnie, jedni pomagali drugim.  

Łącznie w trzech placówkach w akcji „Zima w mieście 2015” brał udział ok. 560 uczestników. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11 

W dniach od 2 do 13 lutego 2015 r. zorganizowano dla najmłodszych czytelników, w dziewiętnastu 

filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach akcję „Ferie z książką”. Od poniedziałku do piątku, 

odbywały się w Filiach nr: 3, 6, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 38 zajęcia pod 

hasłem Fedrowanie z Biblioteką. Były one poświęcone śląskiemu wzornictwu, kulturze, gwarze, legendom                  

i zwyczajom. Dzieci mogły poznać przeszłość miejsc w których żyją, dowiedzieć się więcej na temat 

zwyczajów i tradycji naszego regionu. Poznawanie mitów związanych kulturowo ze Śląskiem, miało na celu 

wyjaśnienie tego, co choć bliskie i nieodmiennie związane z otoczeniem dziecka, nie zawsze jest dla niego                  

w pełni zrozumiałe. Zajęcia nie tylko pomagały budować tożsamość związaną z przestrzenią, w jakiej dziecko 

żyje, dostarczyły również wskazówek, jak odnajdować we współczesnej sztuce echa dawnych obyczajów.  

Uczestnicy akcji „Ferie z Książką” bawili się śląskimi słowami, budowali familoki z materiałów 
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recyklingowych, projektowali szyb kopalni oraz banę. Poznawali również dzieła literackie związane ze 

Śląskiem. Zajęcia organizowane przez Bibliotekę skupiały się na niemalże każdym aspekcie życia dawnego 

Śląska. Mówiono o tradycyjnych strojach, dyskutowano o tym, co się jadało i jada w śląskich domach. Dzieci 

samodzielnie zaprojektowały byfyj kojarzony ze śląską kuchnią, zwiedzały osiedla górnicze, śpiewały 

tradycyjne śląskie pieśni. W czasie trwania akcji zrealizowano 190 zajęć. Frekwencja wyniosła 1 316 

uczestników, zaś liczba dzieci 510, w wieku od 6 do 18 lat. Największą frekwencję zanotowano w Filii nr 33 

(143 dzieci) oraz Filii nr 26 (131 dzieci).  

Dzięki współpracy, jaką Miejska Biblioteka Publiczna nawiązała z instytucjami ważnymi dla kultury 

współczesnego Śląska, uczestnicy akcji odwiedzili m.in. nową siedzibę Muzeum Śląskiego i Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, księgarnię muzyczną „Bookiestra”, Park Tradycji w Siemianowicach 

Śląskich, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz siedzibę Radia Katowice. 

W czasie akcji odbyły się ciekawe imprezy dla wszystkich uczestników akcji – wyjścia do obiektów, na 

warsztaty oraz do innych filii Biblioteki na koncerty i różne wspólne zajęcia, m.in.: 

- Szlakiem czarnych diamentów architektury – wizyta w Muzeum Śląskim na warsztatach; 

- Szychta na grubie oraz muzyczne wariacje w NOSPR i księgarni BOOKIESTRA (81 dzieci); 

- Moje Miasto – warsztaty artystyczne z Joanną Czupryniak w Filii nr 16 (32 dzieci); 

- Śląski dizajn – warsztaty typograficzne w Akademii Sztuk Pięknych z Zofią Oslislo (50 dzieci); 

- Zimowe Zakamarki – warsztaty z Dagmarą Podczasiak, animatorką wydawnictwa Zakamarki w Filii 

26 (23 dzieci) i w Filii nr 19 (31 dzieci); 

- Zaginione Śląskie Słowa – gra osiedlowa w Filii nr 14 propagująca gryfne słowa, śląską tradycję 

i architekturę (53 dzieci);  

- Zaczytana bana -– zajęcia plastyczne w Filii nr 20 z Anną Woźniak (plastyczką) sprawiły, że przez 

trzy godziny dzieci z pasją tworzyły makietę tramwaju. W zaczytanej banie pojawiły się regały z książkami 

oraz inne ważne detale.  

- Historyje Ślōnzŏkōw – podróż w czasie do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, które 

zrobiło ogromne wrażenie na dzieciach. Miały tam okazję przyjrzeć się oryginałom i replikom broni oraz 

innym bezcennym eksponatom, a wszystko to w połączeniu z nowoczesnymi multimediami. Po Muzeum 

spaceruje się po zrekonstruowanej brukowanej ulicy, można wsiąść do zabytkowego tramwaju, znaleźć się w 

mieszkaniu powstańca, a także wykonać oryginalne pamiątkowe zdjęcie starym aparatem w zabytkowym 

atelier fotograficznym. W zajęciach muzealnych wzięło udział 20 dzieci z 4 filii MBP. 

Akcja „Ferie z książką” jest akcją cykliczną, organizowaną każdego roku, w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych. Oferta cieszy się niezmienną popularnością i gromadzi wokół filii Biblioteki liczne grono dzieci 

oraz młodzieży.  

  

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, ul. 3 Maja 31 a 

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w ramach akcji „Zima w mieście 2015” 

zrealizowała 19 koncertów zatytułowanych: „W karnawałowym nastroju”. Odbywały się one w przedszkolach, 

bibliotekach i domach kultury.   

W koncertach wystąpili:  

 Maksymilian Gruchlik- klarnet,  

 Michał Szkurienko - fortepian,  

 Alicja Kotyl- słowo, 

 Elżbieta Mazur – słowo, 

 Alicja Przytuła- Mucha-słowo, fortepian. 

W koncertach wzięło udział 910 słuchaczy. Koncerty dla uczniów szkół podstawowych odbyły się w MDK 

Giszowiec, MDK „Koszutka”, MDK Ligota, MDK Podlesie, MDK Zarzecze, MDK Załęże, w Domu 

Oświatowym Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej,  w Bibliotekach filia nr 16, filia nr 14, filia nr 32.  

Koncerty dla dzieci przedszkolnych zorganizowano w przedszkolach nr 26, nr 30, nr 50, nr 89, nr 15, nr 99, nr 

93, nr 78, nr 81. 

 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6 

 Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym 

roku aktywnie włączyła się w organizację akcji „ZIMA W MIEŚCIE”. Warsztaty, od lat niezmiennie cieszące 

się dużą popularnością, tym razem korelowały z wystawą „Cygańskie Królowe” Sebastien'a Cuvelier'a oraz 

„Źli chłopcy” Jean-Manuel'a Simoes'a. Zajęcia miały sprowokować uczestników do przemyśleń na temat 
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tolerancji. Czym jest tolerancja? Czy tolerancja oznacza również akceptację? Czy tolerancja ma jakąś granicę? 

Wspólnie z uczestnikami zajęć zastanowiliśmy się nad korelacją „ja-inni”, przejawami nietolerancji                            

w najbliższym środowisku. Wszelkie formy kwestionowania (lub aprobacji) panujących (lub wymarzonych) 

stosunków społecznych zostały wyrażone podczas działań twórczych w formie wielkoformatowych grafik.  

Łącznie odbyło się 10 warsztatów, w których wzięło udział 175 osób.  

 W ramach Akcji „Zima w Mieście” Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach umożliwiła   

również darmowe zwiedzanie wystawy „Cygańskie Królowe”, „Źli chłopcy” oraz wystawy Krzysztofa 

Maniaka „30 sekund wiszenia na gałęzi zanim pękła” w Małej Przestrzeni - dla grup dzieci i młodzieży                        

z Katowic oraz okolicznych miast. Wystawy zwiedziło 36 osób. 

Łącznie w akcji „Zima W Mieście 2015” w Galerii Sztuki Współczesnej BWA wzięło udział 211 osób.  

 

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. św. Jana 10 

 Teatr Ateneum w ramach Akcji Zima w Mieście 2015 zagrał 15 spektakli, w tym jeden w terenie,                      

w ramach 18. Bajkowych Spotkań Teatralnych Zima 2015 w Żywcu. Przedstawienia grane na obu scenach 

przeznaczone były dla widza przedszkolnego i szkolnego; cieszyły się dużym  powodzeniem. W czasie ferii 

odbywały się również lekcje teatralne dla dzieci, które prowadziła p. Bogumiła Kurcab - Karkoszka. Tematami 

lekcji były: lalki teatralne - rodzaje lalek i techniki animacji, scenografia - co to jest, kto ją projektuje, jaką ma 

funkcję w teatrze, muzyka w teatrze - jaką rolę odgrywa muzyka w spektaklach teatralnych, historia teatru lalek 

na przestrzeni wieków oraz ćwiczenia z dykcji. Grupy dzieci mogły również  zwiedzić pracownię plastyczną. 

Mogły się tam zapoznać z pracą plastyków,  konstruktora lalek i przyjrzeć się produkcji dekoracji, lalek                    

i rekwizytów. W czasie tegorocznych ferii Zima w Mieście 2015 odbyły się 4 lekcje teatralne. Na 

przedstawieniach w czasie ferii były 62 osoby specjalnej troski ze Szkół i Ośrodków dla Niepełnosprawnych 

oraz dzieci – podopiecznych MOPS ze świetlic środowiskowych i Caritas. Odbyło się też przedstawienie                    

z audiodeskrypcją dla 48 dzieci. Dzieci wraz z opiekunami skorzystały z 50% zniżki na bilety. Podczas Akcji 

Teatr realizował programy: Nas Troje i Więcej, Babcia, Dziadek i Ja i Aktywni Seniorzy. Widzowie skorzystali  

z 50% zniżki na bilety (spektakle zobaczyło 49 osób). Nie zabrakło również widzów indywidualnych. Łącznie 

przedstawienia obejrzało 1 182 widzów.  

 

Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2 
Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów zaprosiła dzieci w wieku od 7 do 12 lat na warsztaty 

teatralne zakończone wspólnym występem. Na uczestników zajęć czekało wiele atrakcji oraz dobrej zabawy. 

Zajęcia polegające na wspólnym czytaniu scenariusza z podziałem na role. Omawianie poszczególnych postaci 

bajki oraz wspólne dokonywanie skrótów w tekście. Przygotowane przez dzieci w formie rysunków propozycje 

projektów, które były wykorzystane w pokazie. Dzieci uczyły się pod okiem zawodowego scenografa –  

Lucyny Szymańskiej - Mroczek – w jaki sposób przygotować z butafory maski. Każde z dzieci wykonało 

samodzielnie maskotkę smoka, którą mogły zabrać ze sobą do domu. W trakcie zajęć uczyły się tekstu                    

i pracowały nad rola z reżyserem teatralnym Dariuszem Wiktorowiczem. Każde z dzieci uczyło się również 

piosenek, które były częścią spektaklu. Zajęcia muzyczne prowadził  kompozytor Michał Makulski. Spotkania 

odbywały się w siedzibie Miasta Ogrodów od 2 do 14 lutego, w godzinach 10.15 - 14.15. W piątek 7 lutego                 

w Pałacu Młodzieży odbyło się zamknięcie pierwszego tygodnia warsztatów. Przy tej okazji na scenie odbył się 

występ  Kai i Janusza Prusinowskich ze  spektaklem muzyczno-integracyjnym pt. „Gdzie się podział Kusy 

Janek”. Ze względu na potrzebę bliższego kontaktu z widzem, widownia była zbudowana na scenie                             

i ograniczana do 80 miejsc. Drugi tydzień warsztatów rozpoczął się przygotowaniami do zaprezentowania 

warsztatowych efektów  zajęć, zwłaszcza, że pojawili się nowi i do tego młodsi uczestnicy. Dzieci w trakcie 

zajęć uzupełniali brakujące elementy scenografii. Reżyser i opiekun zajęć warsztatowych przygotował                         

z dziećmi scenki aktorskie. 14 lutego, o godzinie 12:00 zakończyły się zajęcia warsztatowe wspólnej pracy 

zarówno dzieci, jak i opiekunów. Na cenie Pałacu Młodzieży (w podobnym układzie widowni jak tydzień 

wcześniej) odbył się pokaz  spektaklu pt. „Szewczyk Dratewka”. Po pokazie warsztatowym wystąpił Marek 

Woźniaka-Corelli , który zaprezentował mistrzowski pokaz iluzji. 

Łącznie w zajęciach uczestniczyło dziesięcioro dzieci. 

 

Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9 

 Muzeum Historii Katowic w ramach akcji „Zima w mieście 2015” przygotowało zajęcia warsztatowe 

plastyczne, teatralne i graficzne. Zajęcia odbywały się w budynku Muzeum Historii Katowic przy                      

ul. ks. J. Szafranka 9, w Dziale Etnologii Miasta Oddziale MHK przy ul. Rymarskiej 4, w Dziale Teatralno-
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Filmowym Oddziale MHK przy ul. Kopernika 11 i w Dziale Grafiki Oddziale MHK przy ul. Kościuszki 47. 

Warsztaty plastyczne „Fotoplastyczne czarno-białe” - tematem były plastyczne formy, których powstanie 

zainspirowała wystawa czarno-białej fotografii. Po zwiedzeniu wystawy „Czas u-płynął. Anna Chojnacka – 

fotografia” uczestnicy projektowali prace w postaci książeczek z obrazkami lub mini filmy, wykorzystując 

różnorodne techniki np. kolaż  z fotografii i klisz, monotypię, wyklejankę. Warsztaty fotograficzne 

„Odwrócona logika – z negatywem w tle”, które składały się z dwóch części, w pierwszej teoretycznej 

uczestnicy zajęć poznali wystawę „Czas u-płynął..”, w drugiej praktycznej każdy uczestnik wykonał 

indywidualnie w ciemni metodą kopii stykowej negatyw-pozytyw kultowe zdjęcie autorki. Warsztaty 

plastyczne „Poranne impresje przy stole” oraz  „Serduszka i koszyczki z masy solnej”, tematem warsztatów 

było projektowanie wystrojów stołów z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy , także karnawału, urodzin itp. 

Zajęcia były prowadzone w niedużych grupach z wykorzystaniem materiałów plastycznych i dekoracyjnych.       

W warsztatach „Serduszka..” dzieci wykonały trójwymiarowe serca i koszyki, które stały się prezentem                      

z okazji Walentynek. Warsztaty teatralne „Teatr gestem malowany” na których dzieci nauczyły się znaczenia 

gestu i wizerunku w tworzeniu teatru, „mowy ciała”, pokazywania emocji bez użycia słów; zajęcia łączyły 

podstawy pantomimy klasycznej z zabawą w teatr. Warsztaty graficzne „Walentynki w muzeum. Odbijanie 

kartek walentynkowych”  na zajęciach dzieci projektowały grafiki - kartki z okazji Walentynek, którą każdy 

uczestnik warsztatów wykonał indywidualnie. W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy zwiedzali wystawę 

grafik Sybilly Skałuby. W akcji „Zima..” odbyło się 58 zajęć, w których uczestniczyło 824 dzieci.  

 

Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, pl. Sejmu Śląskiego 2 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek uprzejmie informuje, iż w ramach akcji „Zima                     

w mieście 2015” zorganizowało następujące zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży: 

- Zimowe warsztaty muzyczne „ I Ty możesz wykonywać utwory mistrzów muzyki klasycznej” prowadzone 

przez Zdzisława Smucerowicza. Udział w 10 spotkaniach wzięło 200 osób oraz ich opiekunowie. Podczas 

warsztatów dzieci poznawały najbardziej popularne utwory muzyki klasycznej i próbowały na nowo je 

zinterpretować przy pomocy instrumentów perkusyjnych i fortepianu.  

- 2 koncerty w ramach cyklu Rodzinne Matinee w wykonaniu Dominiki Małeckiej oraz Bartłomieja Barwinka. 

Udział w koncertach wzięło 150 osób, w tym opiekunowie.   

- Zimowe warsztaty Future Artist  pt. „Pięć Pór Roku” inspirowane upływem czasu prowadzone przez Ewę 

Kokot. W 5 spotkaniach udział wzięło 124 osoby. Podczas warsztatów  pokazano dzieciom jaki wpływ ma na 

nas upływ czasu, jak odczuwamy zmiany w otoczeniu pod względem biologicznym jak i metafizycznym. 

Każdy dzień poświęcony został innej porze roku i innemu okresowi z życia człowieka. W trakcie zajęć zostały  

zaprezentowane reprodukcje dzieł sztuki badające problem czasu, między innymi Fontanna Rtęci- Alexandera 

Caldera, realizacja 1965/1 –∞  Romana Opałki. 

 

Ogółem w akcji „Zima w mieście 2015”w miejskich instytucjach kultury uczestniczyło ok. 8 335 osób. 

 

Akcji „Lato w mieście 2015” realizowana w dniach od 29 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. w miejskich 

instytucjach kultury 

W czasie wakacji Miejskie Instytucje Kultury przygotowały dla dzieci i młodzieży z naszego miasta 

wiele rozmaitych form spędzania wolnego czasu. Warsztaty (plastyczne, muzyczne, teatralne), wycieczki, 

zajęcia świetlicowe i w plenerze były organizowane w zależności od charakteru poszczególnych instytucji i 

pozwalały na wybór zajęć w zależności od zainteresowań dzieci. Większość wydarzeń miała charakter otwarty 

i bezpłatny. Informacje o akcji „Lato w mieście 2015” można było znaleźć w lokalnej prasie, gazecie miejskiej 

„Nasze Katowice”, na stronach internetowych UM Katowice i miejskich instytucji kultury w Katowicach, a 

także na plakatach i w siedzibach miejskich instytucji kultury.  

 

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47 

 Miejski Dom Kultury „Koszutka” podczas wakacji zaproponował dzieciom i młodzieży w wieku od 6 

do 15 lat różnorodne zajęcia: 

- zajęcia plastyczne – kreatywne zajęcia inspirowane śląską kuchnią, architekturą i górnictwem wykorzystujące 

techniki kolażowe – 4 zajęcia, 

- zajęcia sportowe - gry i zabawy ruchowe drużynowe oraz indywidualne – 4 zajęcia, 

- konkursy, turnieje, gry i zabawy – zajęcia inspirowane kulturą, krajobrazami oraz życiem na Śląsku –                      

13 zajęć, 
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- zajęcia integracyjne – m.in. o tematyce strojów, tańców i pieśni śląskich, o tematyce europejskiej oraz 

pożegnalny grill – 7 zajęć, 

- wyjścia na basen – Pałac Młodzieży w Katowicach oraz KS „Michał” w Siemianowicach Śląskich – 8 wyjść, 

- wycieczki i wyjścia – m.in. w ramach akcji „Znam Katowice – zdobywamy odznakę PTTK”, Zatorland, 

ferma strusi afrykańskich w Bieruniu, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, impreza plenerowa „Na 

ratunek” w filii „Dąb” oraz zwiedzanie Podziemi Będzińskich – 10 wyjść. 

W MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47 w akcji wzięło udział 463 dzieci. 

 

Filia „Dąb”: 
Filia „Dąb” Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”  podczas wakacji zaproponowała dzieciom w wieku 

od 5 do 11 lat bezpłatne zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne dotyczące zawodów związanych ze sztuką, 

sportem, służbami mundurowymi i gastronomią.  

W planie zajęć znalazły się: 

- gry i zabawy integracyjne, taneczne, dramowe, ruchowe, teatralne i literackie – 18 zajęć, 

- spotkania i pogadanki z ciekawymi osobami – 9 spotkań (m.in. z artystami teatru lalek, plastykami, 

iluzjonistą, gimnastyczką, zawodnikami MMA, ratownikiem medycznym, bibliotekarzem), 

- zabawy twórcze i plastyczne – 7 zajęć (m.in. zajęcia plastyczne „Kim chciałbyś być w przyszłości” oraz 

warsztaty literackie), 

- zajęcia sportowe – 3 warsztaty (m.in. warsztaty zumby i olimpiada sportowa), 

- warsztaty edukacyjne – 4 spotkania (m.in. warsztaty gwary śląskiej, warsztaty dot. zdrowego odżywiania         

i umiejętności kulinarnych), 

- wyjazdy na basem - Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich - 6 wyjazdów, 

-  wycieczki i wyjścia (Zatorland, Ferma strusi afrykańskich, firma „ALSTOM Konstal” SA w Chorzowie, 

stadion GKS w Katowicach, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie). 

Podczas akcji „Lato w mieście” zorganizowano ponadto 5 konkursów (m.in. „Quiz wiedzy o sporcie”, 

konkurs taneczny i sprawnościowy), oraz imprezę plenerową „Na Ratunek”.  

W wydarzeniach akcji „Lato w mieście’2015” uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 oraz ze 

świetlicy środowiskowej Św. Wojciecha w Katowicach.  

W MDK „Koszutka” – filii „Dąb” w akcji wzięło udział  615 dzieci. 

Ogółem w MDK „Koszutka” – 1 078 dzieci i młodzieży 

 

Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 

Akcja „Lato w mieście 2015” rozpoczęła się 29 czerwca i trwała przez osiem tygodni do 21 sierpnia 

2015 roku. Tematem przewodnim pierwszych czterech tygodni akcji było: „Z przyrodą na Ty”. W pierwszym 

tygodniu dzieci uczestniczyły w tematycznych zajęciach plastycznych, teatralnych, dziennikarskich oraz 

muzyczno-ruchowych. We wtorek 30 czerwca uczestnicy wybrali się na wycieczkę do Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego w Mikołowie. Dzieci spacerowały z przewodnikiem po ścieżkach edukacyjnych, poznały różne 

okazy flory i fauny oraz obejrzały wystawę zdjęć przyrodniczych z Międzynarodowego Konkursu 

Fotograficznego. Na zakończenie wycieczki uczestnicy wzięli udział w warsztatach ogrodniczych, podczas 

których poznali różne zioła oraz posadzili nasionka nasturcji we wcześniej samodzielnie przygotowanych 

ekologicznych doniczkach. W czwartek 2 lipca dzieci odwiedziły Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie 

gdzie obejrzały różne gatunki dzikich zwierząt. Pobyt w ZOO zakończono bawiąc się w kotlinie dinozaurów.  

W drugim tygodniu dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, muzyczno-ruchowych, 

teatralnych oraz dziennikarskich. We wtorek 7 lipca odbyła się wycieczka pociągiem do Zagrody Żubrów w 

Pszczynie. Dzieci poznały historię i zwyczaje żubrów oraz innych gatunków zwierząt mieszkających w 

zagrodzie. W czwartek 9 lipca uczestnicy wybrali się do Cinema City w Katowicach na film animowany pt. „W 

głowie się nie mieści”. W piątek 10 lipca dzieci odwiedził p. Romuald Jeżewski - Prezes Polskiego Związku 

Filatelistów okręgu katowickiego. Uczestnicy obejrzeli znaczki o tematyce przyrodniczej, projektowali własne 

znaczki oraz uczyli się poprawnego adresowania listów.  

W trzecim tygodniu odbyły się zajęcia plastyczne, sportowe oraz muzyczne. We wtorek 14 lipca dzieci 

pojechały do miejscowości Koziegłowy, by w „Osikowej Dolinie” wziąć udział w warsztatach 

rękodzielniczych. Uczestnicy nauczyli się samodzielnie wykonywać różne rodzaje koszyków i kwiatów                      

z wiórków drewna osikowego. W czwartek 16 lipca dzieci odwiedziły Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie. 

Poznały historię i warunki życia ówczesnych ludzi – oglądając drewniane chaty, narzędzia rolnicze oraz inne 

zabudowania gospodarcze.  
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W czwartym tygodniu uczestnicy wzięli udział w zajęciach plastycznych oraz muzyczno-ruchowych. 

We wtorek 21 lipca dzieci pojechały na wycieczkę do Jaskini Wierzchowskiej. Spacerowały krętymi, wąskimi 

ścieżkami poprzez Salę z Kotłami i Hotelik do największej komory jaskiniowej - Sali Balowej i dalej do Sali 

Człowieka Pierwotnego. Dzieci zobaczyły fragmenty naczyń, narzędzi wykorzystywanych przez człowieka 

pierwotnego oraz kości niedźwiedzi jaskiniowych, hien i innych zwierząt występujących na tym obszarze                    

w epoce lodowcowej. W czwartek 23 lipca uczestnicy odwiedzili  Katowickie Nadleśnictwo w Panewnikach. 

Zwiedzili ekspozycję stałą, zobaczyli różne gatunki zwierząt, które zamieszkują pobliskie lasy oraz obejrzeli 

film edukacyjny pt. „Cztery pory roku”. W piątek 24 lipca dzieci odwiedziły policjantki z Komendy Głównej 

Policji w Katowicach. Rozmawiały z uczestnikami na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Na zakończenie 

spotkania dzieci wręczyły policjantkom własnoręcznie wykonany album z pracami plastycznymi o tematyce 

codziennej pracy policjanta wraz z życzeniami z okazji „Święta Policji”.  

Od piątego do ósmego tygodnia akcji w Miejskim Domu Kultury „Ligota” odbywały się zajęcia 

otwarte w pracowni: muzycznej, mażoretek, dziennikarskiej, tanecznej, plastycznej oraz rękodzieła. W środę 

19 sierpnia przeprowadzone zostały warsztaty tworzenia latawców we współpracy z Instytucją Kultury 

Katowice - Miasto Ogrodów. Celem warsztatów było wykonanie latawca przez każdego uczestnika. Dzieci 

poznały zasady budowy różnych modeli latawców oraz wykonały ozdoby według własnych pomysłów. 

Gotowe latawce dzieci zabrały do domu. W czwartek 20 sierpnia odbyło się spotkanie z Waldemarem 

Cichoniem autorem książek dla dzieci: „Cukierku ty łobuzie”, „Nie martw się cukierku”, „Jak się masz 

cukierku”, „Popraw się cukierku” oraz „Gdzie jesteś cukierku”. 

W sumie odbyło się 46 zajęć i 9 wycieczek, w których uczestniczyły 842 osoby. Na zajęcia stacjonarne 

oraz wycieczki MDK „Ligota” zapewnił każdemu uczestnikowi zimne napoje.  

W każdą środę lipca w amfiteatrze w Parku Zadole zorganizowano dla dzieci przedstawienia 

interaktywne oraz gry, zabawy i konkursy z nagrodami. W środowych imprezach wzięło udział ogółem 1 130 

dzieci wraz z dorosłymi.  

We wszystkich warsztatach, zajęciach oraz imprezach w plenerze uczestniczyło łącznie 1 972 osób.  

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13 

 

Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44a 

Akcja „Lato w mieście 2015” w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 

rozpoczęła się 06.07.2015 r. i trwała do 25.08.2015 r. W dniach od 06.07.- 24.07.15 w godz. 11.00 – 13.00 

odbywały się zajęcia świetlicowe, plastyczne, gry i zabawy sportowe, turnieje gier planszowych, tenisa 

sportowego itp. (15 zajęć). Od 03.08.15 r. zajęcia warsztatowe odbywały się w godz. 10.00 – 14.00. Po 

organizacyjnych zajęciach uczestnicy akcji wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszkami Komendy 

Miejskiej Policji w Katowicach, podczas którego zapoznali się z zasadami bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu. Następnie dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: gry i zabawy integracyjne – 1 zajęcia, 

warsztaty ogrodnicze (1), zajęcia sportowe (1),  zabawy z chustą KLANZY (1), relaksacyjne (1), pogadanki      

o zdrowiu z zagadkami (1), wokalne (1), taneczne (1), lekcja savoir vivre’u (1), zajęcia z autoprezentacji (1), 

warsztaty Iris folding (1), tworzenie papieru czerpanego (1), warsztaty tkackie (1), florystyczne (1), kulinarne 

(1), zabawy plenerowe (2), warsztaty plastyczne (2) (w czasie których przygotowywano prace konkursowe do 

konkursów „Moje miasto Katowice” oraz „Wakacje moich marzeń”), turniej gier planszowych (1), pokaz 

filmowy w ramach projektu „Kulturowy tygiel filmowy” (1), spotkanie z bajkopisarzem p. Waldemarem 

Cichoniem (1). Poza warsztatami stacjonarnymi organizowanymi w siedzibie MDK dzieci miały możliwość 

wzięcia udziału w zorganizowanym wyjściu do Kina IMAX na film pt. „W głowie się nie mieści”, do nowej 

siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, na lekcję muzealną w Centrum Scenografii Polskiej oraz                           

w wycieczce do Doliny Osikowej. Na zakończenie i podsumowanie akcji na parkingu przy siedzibie MDK 

„Bogucice - Zawodzie” zorganizowano koncert kameralny dla dzieci i ich opiekunów współorganizowany         

z IPIUM „Silesia” pt. „Mamo, Tato, chodź na koncert!” oraz koncert w wykonaniu Stanisława Wodnickiego, 

solistów Zespołu Akordeonistów „Katowice – Kleofas” oraz Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego 

„Zawodzianki”. Po koncercie najmłodsi słuchacze mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Mój ulubiony 

utwór muzyczny” organizowanym przez IPIUM „Silesia”. Dodatkowo w dniu 25 sierpnia zorganizowano 

warsztaty tworzenia latawców we współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Ogólna liczba 

dzieci i młodzieży biorących udział w tegorocznej Akcji „Lato w mieście 2015” w dziale „Bogucice” wyniosła: 

718 dzieci.   

 

Id: F5E9637D-8CE9-48EC-95DC-34B5F109E285. Podpisany Strona 33



 

Dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13: 

W lipcu w dziale Zawodzie została przeprowadzona akcja „Lato w Mieście 2015” rozpoczęta 

spotkaniem z Policjantem na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji. W tym czasie przeprowadzane 

były: warsztaty plastyczne, pokaz bezpiecznych eksperymentów naukowych, warsztaty muzyczne oraz 

sportowe, które miały na celu urozmaicenie wolnego czasu dzieciom mieszkającym w dzielnicy Zawodzie. 

Zajęcia były prowadzone w godzinach od 10:00 do 14:00. W ramach tych zajęć uczestnicy mieli okazję zagrać 

w podchody na terenie dzielnicy Zawodzie. Odbyła się również wycieczka do Śląskiego Planetarium, 

Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Działania, które były podejmowane w ramach Akcji 

zakończone były rodzinnym festynem, który odbył się 26.07.2015 r. Uczestnicy festynu mieli możliwość 

wysłuchania koncertu i wspólnej zabawy w ogrodzie działu Zawodzie. W sierpniu w dziale Zawodzie 

odbywały się zajęcia świetlicowe. Dzieci na terenie Domu Kultury mogły spędzać czas i urozmaicić sobie 

wakacje. W tym miesiącu zajęcia odbywały się w godzinach od 11:00-13:00. Do atrakcji należały także 

wszelkiego rodzaju zabawy w zawodziańskim ogrodzie. Dzieci grały w gry planszowe, uczestniczyły                         

w zajęciach muzycznych i ruchowych. Miało miejsce również wspólne czytanie książki pod tytułem „Cukierku 

ty łobuzie”, natomiast w dniu 21 sierpnia brały udział w spotkaniu autorskim z pisarzem Waldemarem 

Cichoniem. Odbyły się również dwa Bajkowe Poranki Filmowe, podczas których oglądano bajki z Bielskiej 

Wytwórni Filmów Rysunkowych. Podczas Akcji Lato w dziale Zawodzie odbyła się następująca liczba zajęć: 

sportowe - 8, plastyczne - 9, muzyczne - 5, gry planszowe - 2, czytelnicze – 3, warsztaty z MBP Filia 31- 5. 

Ogólna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w tegorocznej Akcji „Lato w mieście 2015” w dziale 

„Zawodzie” wyniosła: 624 dzieci.  

W sumie w MDK „Bogucice-Zawodzie” w Akcji „Lato w mieście 2015” frekwencja wyniosła 1 342 dzieci. 

 

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

Akcja „Lato w mieście 2015” w MDK „Południe” w Katowicach przebiegła zgodnie z planem. We 

wszystkich obiektach uczestniczyło w niej 5 320 osób. 

 

Obiekt Kostuchna ul. Boya - Żeleńskiego 83 

W Katowicach-Kostuchnie realizowane były m.in. mini-festyny dla dzieci polegające  na animacjach, 

konkursach, zabawach edukacyjnych utrzymanych w określonej tematyce np. „Morska przygoda z piratami” 

czy „Zabawy z klaunem”. Dodatkową atrakcją były urządzenia dmuchane: zjeżdżalnie, tory przeszkód, 

trampoliny. Imprezy odbywały się w każdy wtorek przez całe wakacje. Łącznie obyło się ich dziewięć ze 

średnią frekwencją ok. 100 dzieci na każdym festynie. Atrakcją w Kostuchnie były również spektakle teatralne 

organizowane w każdy piątek. Realizowały je dwie grupy teatralne: Teatr „Tripp” z Siemianowic Śląskich oraz 

Agencję Art. „Kanon” z Krakowa. Spektakle autorskie, bajki śląskie oraz adaptacje znanych powszechnie baśni 

cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych odbiorców. Łącznie zorganizowaliśmy 9 spektakli, na każdym 

ok. 140 osób. Ponadto 385 osób skorzystało z sali do gry bilard i tenisa stołowego a także pracownie 

komputerowe w czterech obiektach (Kostuchna, Piotrowice, Murcki i Zarzecze).  

 

Obiekt Piotrowice ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 136 

Filia w Piotrowicach zrealizowała dziewięć festynów dla dzieci „Słoneczne Środy z MDK”. Festyny 

odbywały się na terenach współpracujących z nami instytucji: okolicznych przedszkoli, szkół i parafii. Dzieci 

korzystały z zabaw animacyjnych, warsztatów dizajnu przygotowanych przez studentów ASP w Katowicach 

oraz warsztatów tanecznych. Do dyspozycji najmłodszych było stoisko z popcornem i watą cukrową, 

dmuchańce, basenik z piłeczkami oraz możliwość przejażdżki na koniu oraz konikach na kółkach, pokazy 

baniek mydlanych oraz warsztaty żonglerki. Podczas każdego z festynów uczestnicy mogli obejrzeć 

przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru „Kikimora” z Krakowa. Łączna frekwencja podczas festynów 

wyniosła ok. 1 000 osób. 

 

Obiekt Murcki ul. Kołodzieja 42 

Filia w Murckach przygotowała m.in. festyniki dla dzieci z teatrem „Trip”, w których programie 

festyny znalazły się warsztaty teatralne, przedstawienia oraz gry i zabawy. Ponadto uczestnicy akcji mogli 

skorzystać z zajęć komputerowych, warsztatów tanecznych (hip – hop, salsa), warsztatów kuglarskich 

(malowanie buziek, wielkie bańki, zwierzątka z baloników, skakanie przez wielką skakankę, nauka chodzenia 

na szczudłach, kręcenie talerzami  na patyku), biwaków-pikników oraz zabawy na dmuchańcach. W sumie we 

wszystkich zajęciach wzięło udział ok. 500 uczestników. 
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Obiekt Zarzecze ul. Stellera 4 

Filia w Zarzeczu przygotowała warsztaty plastyczne, wycieczki, pokazy ze świata nauki, zajęcia 

rytmiki dla najmłodszych, warsztaty survivalowe, zajęcia sportowe  (boks, karate i  nauka jazdy na rolkach), 

warsztaty budowy latawców, warsztaty teatralne. Dzieci uczestniczyły też w 7 wycieczkach turystycznych. 

Odwiedziły m.in.: Wioskę indiańską  w Jaworznie, Ogród Botaniczny w Mikołowie, Muzeum Pożarnictwa      

w Mysłowicach. W obiekcie Zarzecze w akcji „Lato w Mieście” uczestniczyło razem 975 osób. 

 

Obiekt Podlesie ul. Sołtysia 25 

W filii Podlesie zajęcia odbywały dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, sportowych, 

warsztatach teatralnych. Dzięki współpracy MOSiR Katowice, dzieci brały udział grały w piłkę nożną, berka, 

puszczały samoloty z papieru przygotowane na zajęciach plastycznych. Jednym z gości w Podlesiu była 

studentka z Indonezji, która przeprowadziła prezentację o swoim kraju. Łącznie w filii Podlesie w akcji 

uczestniczyło ok. 300 dzieci. 

 

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. gen. Hallera 28 

 „Podróże młodego człowieka” to hasło pod którym odbywały się tegoroczne półkolonie dla dzieci               

w ramach akcji „Lato w mieście”. Hasło nawiązywało zarówno do podróży w ciekawe miejsca, jak również              

w podróże w odnajdywaniu swoich ukrytych talentów. Wśród najciekawszych miejsc znalazła się między 

innymi Stadnina koni „ARETA” w Chorzowie-Batorym, Sztygarka, Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium              

i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę              

o krajach Unii Europejskiej w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, jak również 

poznawali historię Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach. Wrażliwość i talent odkrywali w warsztatach 

między innymi w Galerii BWA, w Teatrze Śląskim Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Ponadto 

uczestniczyły w zajęciach sportowych, grach, zabawach świetlicowych dzięki czemu miały możliwość 

zintegrowania się z rówieśnikami. Seanse w kinie Cinema City – „ Minionki”, „W głowie się nie mieści”                     

i „Mały książę” – budowały wyobraźnię i poszerzały ich horyzonty. Miejski Dom Kultury „Szopienice-

Giszowiec” współorganizował miedzy innymi jednodniową akcję „60 dni dookoła wsi” wraz z Muzeum 

Górnośląskiego Parku Etno-graficznego  w Chorzowie – 648 osób; „Piknik z Latawcem”, czyli warsztaty 

plastyczne dla dzieci z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów – 19 osób, jak również spotkanie                    

z autorem książek dla dzieci – Waldemarem Cichoniem – 52 osoby. Po zakończeniu akcji „Lato w mieście” 

organizowane były również bezpłatne otwarte warsztaty tańca break dance w wykonaniu grupy „The Kids 

Team” oraz warsztaty plastyczne – 59 osób. 

 

Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”,ul. Obr. Westerplatte 10, Katowice 

W 2015 akcja „Lato w mieście” odbywała się pod hasłem „W świecie sztuki”.  Dzieci miały okazję 

wziąć udział w zajęciach plastycznych, sportowych, edukacyjnych, a także w zabawach drużynowych. Każde               

z nich cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci odwiedziły kilka instytucji, w których brały udział                      

w proponowanych przez nie zajęciach. Byliśmy na wystawie Art-Najf w Galerii Szyb Wilson, w Galerii BWA 

w Katowicach, w Muzeum Śląskim czy na zajęciach plastycznych w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej. 

Pojechaliśmy także do kina do Punktu 44 na film pod tytułem. „Minionki”. Z wielkim zaangażowaniem dzieci 

pracowały nad scenografiami do własnych przedstawień teatralnych, do których same wymyślały zarówno 

scenariusz jak i rekwizyty. Wielką inspiracją do tego przedsięwzięcia były warsztaty lalkarskie w Dziale 

Teatralno – Filmowym w oddziale Muzeum Historii Katowic. Dzieci skorzystały również z bezpłatnych wyjść 

na basen do Gimnazjum nr 13 w Szopienicach, gdzie pod okiem ratowników mogły nauczyć się pływać. 

Odbyły się również różnego rodzaju konkursy (plastyczne, gry w piłkarzyki), a także zabawy i gry na świeżym 

powietrzu. Na zakończenie akcji „Lato w mieście” dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, dodatkowo 

uczestniczyły między innymi w warsztatach plastycznych – 135 osób. 

 

Filia nr 2 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1, 3 – 3a, Katowice 

  Podczas akcji „Lato w mieście” dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych i świetlicowych, a także 

w różnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje. Zajęcia w sali przy Miejskim 

Domu Kultury obfitowały w różne atrakcje (warsztaty plastyczne, konkursy wiedzy o bohaterach komiksów, 

zagadki związane z kosmosem, warsztaty aktorskie, turnieje gier planszowych i gry w tenisa stołowego),                   

a także w warsztaty poświęcone Unii Europejskiej, zorganizowane wraz z Punktem Informacji Europejskiej, na 

których  dowiedziały się: czym jest Unia, jakie są jej symbole, kto rządzi Unią i jaką rolę pełni w niej Polska. 
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Na terenie giszowieckiego parku dzieci miały możliwość doskonalić swoją sprawność fizyczną poprzez 

uczestnictwo w grach i zabawach zespołowych, dużo radości dostarczyła też gra w podchody oraz spacer do 

wybranych miejsc na Giszowcu związanych z jego historią. Poza Domem Kultury najmłodsi uczestniczyli                    

w seansach filmowych w Kinoteatrze Rialto, Multikinie i Planet Cinema, w warsztatach Działu Teatralno-

Filmowego Muzeum Historii Katowic, w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej i Szybie Wilson. 13.08.                    

i 19.08. dzieci wzięły udział w całodniowych wycieczkach do Energylandii w Zatorze i Parku Nauki                            

i Rozrywki w Krasiejowie. Dodatkowo w dniach 18.08. i 25.08.2015 r. zorganizowano dla najmłodszych i ich 

rodziców, warsztaty gry w boule i zajęcia plastyczne – 30 osób.  

Zajęcia z dziećmi w ramach akcji „Lato w mieście” organizowane były od poniedziałku do piątku w godz. 

10.00–14.00 od 29.06. – 13.08.2015 r.: 

 W Miejskim Domu Kultury „Szopienice–Giszowiec” na ul. Gen. J. Hallera 28 w zajęciach brało udział 

ok. 16 dzieci dziennie, łącznie zaś tegoroczna akcja zgromadziła 533 uczestników. 

 W Filii nr 1 MDK „Szopienice–Giszowiec” na ul. Obr. Westerplatte 10 w zajęciach brało udział ok. 20 

dzieci dziennie, łącznie zaś tegoroczna akcja „Lato w mieście” zgromadziła 680 uczestników. 

 W Filii nr 2 MDK „Szopienice–Giszowiec” na Placu Pod Lipami 1 w zajęciach brało udział ok. 21 

dzieci dziennie, łącznie zaś tegoroczna akcja „Lato w mieście” zgromadziła 715 uczestników. 

Łączna ilość uczestników wraz z zajęciami dodatkowymi wynosiła 2 871 osób. 

            

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, ul. 3 Maja 31 a 

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w ramach akcji „Lato w mieście 2015” 

zrealizowała 8 koncertów pt: „Mamo, Tato chodźmy na koncert”, adresowanych dla dzieci z rodzicami lub 

opiekunami.  

W lipcu odbyły się 3 koncerty, w których wystąpili następujący wykonawcy: 

- Trio Klarnetowe w składzie: Maksymilian Gruchlik, Katarzyna Pala, Łukasz Morawski, 

- Ad Libitum Duo w składzie: Małgorzata Wojciechowska, Adam Potera.  

 W miesiącu sierpniu zorganizowano 5  koncertów, w których wystąpili: 

- Todo Art Trio w składzie: Grażyna Jursza, Dariusz Jursza, Dawid Smykowski, 

- Ad Libitum Duo w składzie: Małgorzata Wojciechowska, Adam Potera,  

- Czortet Quartet w składzie; Laura Bukowska, Magdalena Różycka, Weronika Skowrońska,  

   Monika Hartmann, 

- Accello Duo w składzie: Konrad Merta, Piotr Gach. 

Koncerty prowadzili: Alicja Kotyl, Lilianna Moll, Alicja Przytuła-Mucha, Aleksandra Rudzka. Ogółem 

frekwencja na wszystkich koncertach wyniosła 465 słuchaczy. 

Koncerty odbyły się w następujących miejscach: 

- 12.VII.2015 r.    godz. 16.00 Katowice-Koszutka, MDK Koszutka, ul. Grażyńskiego 47, 

- 19.VII.2015 r.    godz. 16.00 Katowice-Giszowiec, MDK, pl. Pod Lipami1, 

- 26.VII.2015 r.    godz. 16.00 Katowice-Zawodzie, MDK, ul. Marcinkowskiego 13, 

- 02.VIII.2015 r.   godz. 16.00 Katowice-Nikiszowiec, Oddział Muzeum Historii Katowic ul. Rymarska 4, 

- 09.VIII.2015 r.   godz. 16.00 KATOWICE-Dąb, Filia MDK „Koszutka”, ul. Krzyżowa 1, 

- 16.VIII.2015 r.   godz. 16.00 Katowice, Dział Oświatowy BŚ, ul. Francuska, 

- 23.VIII.2015 r.   godz. 16.00 Katowice - Bogucice, MDK, ul. Markiefki 44A, 

- 30.VIII.2015 r.   godz. 16.00 Katowice - oś. Witosa,  Kościół  pw. Krzyża Św.  i św. Herberta. 

 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach w ramach akcji „Lato W Mieście” przeprowadziła 

cykl warsztatów ekspresji twórczej oraz warsztaty i akcje artystyczne w ramach projektu „Do Sztuki Gotowi 

Start!”.  Głównym zadaniem warsztatów było stworzenie asumptu dla rozwoju samodzielnej aktywności 

twórczej dzieci i młodzieży. Zajęcia lipcowe, prowadzone w oparciu o wystawę „Dyplomy 2015”, 

nawiązywały tematycznie do elementów obecnych na wystawie prac tegorocznych absolwentów ASP                         

w Katowicach. Głównym tematem prac stało się miasto. Wielkoformatowe kolaże opowiadały o miejscach 

oswojonych. Sierpniowe warsztaty były prowadzone w oparciu o wystawę „Mocne stąpanie po ziemi”. 

Warsztaty pt.: „percepcja natury-natura percepcji” zachęcały do odszukania i nazwania zmysłów, które 

odbierają bodźce podczas kontaktu z przyrodą. Uczestnicy tworzyli wielowymiarowe prace, które były 

przełożeniem emocji widzialnych tylko w wyobraźni. W sumie odbyły się 23 warsztaty, w których 

uczestniczyło 500 osób. 
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 W ramach akcji „Lato W Mieście” Galeria BWA zaprosiła dzieci, młodzież i osoby dorosłe również do 

projektu edukacyjno-artystycznego „Do Sztuki Gotowi Start!”. W lipcu odbyły się warsztaty twórczego 

myślenia Loesje oraz akcja artystyczna na trzepaku z artystką Małgorzatą Markiewicz. W warsztatach i akcji 

uczestniczyło 45 osób, odbiorcami akcji było ok. 110 osób. 

Łącznie w akcji „Lato W Mieście 2015” w Galerii Sztuki Współczesnej BWA uczestniczyło ok. 655 osób. 

                  

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. św. Jana 10 

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach w ramach akcji „Lato w mieście 2015” 

przygotował wystawę lalek i środków inscenizacji ze zbiorów własnych w aranżacji Zbigniewa Mędrali. 

Ekspozycję można było odwiedzać w dniach od 6 do 31 lipca. Ponadto, odbyło się 18 warsztatów o tematyce: 

teatralnej, muzycznej i plastycznej. 

W tym roku, już 1 lipca w ramach warsztatów muzycznych aktorzy Teatru Ateneum przygotowali 

niespodziankę zapraszając uczestników akcji „Lato w mieście 2015” na pokazową próbę muzyczną z nauką 

piosenek ze spektakli teatralnych. Natomiast pani Dorota Dakszewicz, korepetytor muzyczny naszego teatru, 

zabrała uczestników warsztatów muzycznych w „Wakacyjną podróż po Europie z piosenką”, poprzez 

tworzenie małych etiud teatralnych na bazie różnych piosenek, przy zaangażowaniu dzieci i rodziców.  

Zajęcia „Warsztatów teatralnych” odbyły się pod kierunkiem Danuty Wyszogrodzkiej - Dindorf. 

Podczas tych warsztatów dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami lalek teatralnych i ich animacji. Wzięły 

udział w ćwiczeniach aktorskich: akcja – reakcja i praca z partnerem. Natomiast „Gawędę teatralną” oraz 

„Wakacje z pięknym słowem” prowadziła pani Bogusława Kurcab-Karkoszka, doświadczony pedagog, 

pracownik Pałacu Młodzieży. Zajęcia te polegały na zaznajomieniu się z pracą aktora oraz na ćwiczeniach ze 

scenariuszem teatralnym. Oprócz tego, odbyły się warsztaty plastyczne, które prowadziła pani Katarzyna 

Żagiel,  pracownik pracowni plastycznej Teatru Ateneum. W czasie tych zajęć dzieci projektowały                               

i wykonywały maski teatralne dowolnymi technikami. 

W tegorocznej akcji „Lato w mieście 2015” ogółem wzięło udział 445 osób, w tym 82 osoby specjalnej troski. 

 

Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9 

Muzeum Historii Katowic w ramach akcji „Lato w mieście 2015” przygotowało zajęcia warsztatowe 

plastyczne, teatralne i graficzne. Zajęcia odbywały się w budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. ks.                    

J. Szafranka 9, w Dziale Etnologii Miasta Oddziale MHK przy ul. Rymarskiej 4, w Dziale Teatralno-

Filmowym Oddziale MHK przy ul. Kopernika 11 i w Dziale Grafiki im. P. Stellera Oddziale MHK przy                    

ul. Kościuszki 47. 

Warsztaty plastyczne „W krzywym zwierciadle….portet” były połączone ze zwiedzaniem wystawy 

„Witkacy i kobiety. Nienasycenie”. Dzieci uczyły się rozpoznawać portrety wykonane różną techniką                            

i interpretować ważne cechy portretu, by w czasie zajęć plastycznych wykonać autoportrety. Samodzielne, 

indywidualne prace były kreacją wyobrażeń o własnej osobie, widzianej z przymrużeniem oka i z elementami 

autoironii. Dzieci były zapraszane w grupach zorganizowanych i indywidualnie z opiekunami  do gmachu 

Muzeum przy ul. Szafranka 9 - w 20 warsztatach uczestniczyło 424 osoby.  

Warsztaty  graficzne „ Letnia łąka w kalkografii”. Zajęcia rozpoczynały się od zwiedzania wystawy 

„Paweł Steller – katowiczanin z wyboru”. Uczestnicy zajęć poznali  drzeworyty katowickiego mistrza Pawła 

Stellera na wystawie stałej w oddziale Muzeum przy ul. Kościuszki. Następnie w salach oddziału MHK odbyły 

się warsztaty graficzne  - dzieci wykonały barwne rysunki na czarnym tle, uzyskane za pomoc kolorowych 

kredek świecowych, tuszu i dłutek. Warsztaty odbywały pod kierunkiem plastyka w grupach zorganizowanych, 

w tych zajęciach uczestniczyły także dzieci z niesprawnością umysłową ze szkoły specjalnej w Katowicach.             

W 15 warsztatach uczestniczyło 275 osób. 

Warsztaty plastyczne „ My katowiczanie – między trawą a cegłą”. Przed zajęciami plastycznymi dzieci 

poznały wystawę „Wiejskie korzenie, miejski szyk.   O tym, jak Francek z Podlesia górnikiem na Nikiszu 

został”. Na wystawie  dzieci poznały jej głównych bohaterów Dorkę i Francka, na warsztatach wykonały 

plastyczne, lalkowe wyobrażenia mieszkańców z różnych dzielnic Katowic. W 7 zajęciach uczestniczyły grupy 

zorganizowane, na ogół z dużą liczbą dzieci (ok.25-30 osób), w sumie razem było 168 osób.  

Warsztaty lalkarskie „Animacja klasycznych lalek teatralnych”. Warsztaty rozpoczęły się zwiedzaniem 

wystawy czasowej „Lalka – Forma - Figura”. Dzieci poznały podstawowe techniki lalkowe: kukła, pacynka, 

marionetka, jawajka, muppet, buraku i sposoby ich animacji. W czasie zajęć dzieci wykonały lalki, by 

zakończyć zajęcia zabawą w teatr lalek. Zajęcia odbyły się w Dziale Teatralno-Filmowym Oddziale Muzeum 

Historii Katowic przy ul. Kopernika 11. Odbyło się 20 zajęć, w których uczestniczyło 393 osób. 
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 W czasie akcji „Lato w mieście 2015” przeprowadzono także warsztaty plastyczne „Mały 

kostiumograf” i „Nowoczesna mozaika”, które są proponowane katowickim szkołom podstawowym                           

w całorocznej ofercie edukacyjnej Muzeum Historii Katowic. W 6 warsztatach uczestniczyło 118 dzieci. 

Zajęcia warsztatowe prowadzone były dla uczniów szkół podstawowych – uczestników półkolonii, 

organizowanych przez katowickie szkoły , kluby osiedlowe, domy kultury i świetlice środowiskowe; miały 

miejsce po wcześniejszej rezerwacji i były połączone z poczęstunkiem w pomieszczeniach muzealnych.  

Podsumowanie: w ramach akcji „Lato w mieście 2015” w Muzeum Historii Katowic odbyło się 68 warsztatów, 

w których uczestniczyło 1 358 dzieci. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11 

 Akcja Lato z Książką cieszy się nieustającym zainteresowaniem w 2015 r. odbyła się pod hasłem 

Lecimy Bibliolotem tropem Tytusa de Zoo - akcja była dedykowana komiksowi i grafice. Dla młodych 

mieszkańców Katowic zorganizowano podczas wakacji 2015 r. 486 spotkań w 19 Filiach nr: 3, 6, 10, 12, 14, 

16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 38. Frekwencja podczas tegorocznej akcji wyniosła 3 658 

osób, z czego w lipcu – 1 925 osób,  a w sierpniu – 1 733 osoby.  

Podróżując Bibliolotem poszukiwano w mieście ikon kojarzonych z komiksem bądź obrazem, dlatego 

dzieci odwiedziły Art Naif Festiwal odbywający się w Szybie Wilson, Gabinet Alfreda Szklarskiego, Muzeum 

Śląskie, Centrum Kultury Katowice, Muzeum Historii Katowic. Szlakiem Georga i Emila Zillmannów 

wędrowano po Nikiszowcu. Spacerowano ul. Krzywą z lokalnym graffiti, by usłyszeć niesamowicie mroczną 

meksykańską legendę w rytm gitary mariachi z Jalisco w Muzeum Historii Gitary. Całe dwa miesiące akcji 

skupiały się wokół ilustracji i obrazu. Warsztaty ilustratorskie z ilustratorką i malarką Marianną Sztymą 

rozbudziły wyobraźnię uczestników, którzy tworzyli miejską dżunglę z udziałem dzikich zwierząt (słoni, 

nosorożców, lwów). W warsztatach wzięło udział 52 dzieci. Podchody literackie z Tytusem de Zoo odbyły się 

w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Podchody cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie 

wzięło w nich udział 113 dzieci. Podczas literackich poszukiwań w ZOO tropiono rodzinę Tytusa de Zoo. 

Warsztaty komiksowe z rysownikiem Szymonem Telukiem, w których łącznie wzięło udział 91 dzieci. Podczas 

spotkania uczestnicy akcji zaznajamiali się  z techniką i etapami tworzenia komiksu oraz  kreowali bohatera 

fikcyjnego. Efektem pracy był pasek komiksowy. Dzieci uczyły się również projektować gry planszowe razem 

z gośćmi portalu Mepel.pl. Gra planszowa może składać się z całego mnóstwa kart i pionków różnej wielkości, 

a plansza nie musi przedstawiać toru punktacji, tylko być np. mapą miasta, krainy czy wymyślonego przez 

autora świata. Uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane różne gry planszowe, aby mogli poznać rozmaite 

techniki i zaprojektować swoją planszówkę (według własnych zasad). Piknik w Ogrodzie - Sieciaki na 

Wakacjach 2015, w imprezie wzięło udział 43 uczestników z Filii nr: 12, 14, 16, 20, 25, 32. Piknik został 

zrealizowany w oparciu o ideę Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange w Ogrodzie Kulturalno – 

Edukacyjnym przy Filii nr 14. Jak co roku, podczas sieciakowych imprez, podkreślono najważniejsze cele                      

i problemy, które płyną z korzystania wirtualnego świata przez dzieci. Podczas wspólnej zabawy zwracano 

uwagę na takie kwestie, jak: anonimowość w sieci, bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczne pobieranie 

plików oraz niebezpieczeństwa płynące z przeszukiwania zasobów internetowych. Dla uczestników 

przygotowano quizy na temat bezpieczeństwa w sieci (stworzone w oparciu o materiały nadesłane na piknik 

„Sieciaki na wakacjach” oraz plener artystyczny (malowanie kredą na chodniku). Zwieńczeniem pikniku był 

spektakl „Opowieści Wagantów” Teatru Gry i Ludzie. Przedstawienie opowiadało o szczęśliwym chłopcu, 

który wędrując przez świat kierował się przyjętymi zasadami o bezpieczeństwie (poznawanie nowych osób, 

szukanie informacji). Podobne przełożenie sztuka ma na świat wirtualny, w którym panują określone zasady               

i reguły. 

 

Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek pl. Sejmu Śląskiego 2 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w ramach akcji „ Lato w mieście 2015”  

zrealizowało cztery  cykle edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz cykl Koncertów Promenadowych  

„Od Bacha do Beatlesów”. W ramach projektu Miasto-Przestrzeń Dla Sztuki zrealizowano  już po raz drugi 

warsztaty ekologiczne dla dzieci  z udziałem Katarzyny Kępskiej ze Stowarzyszenia „Źródła” oraz Małgorzaty 

Żydek – Architekta Krajobrazu z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Podczas warsztatów dzieci 

projektowały oraz wykonywały mandale artystyczne, na podstawie których  powstał wspólny  projekt rabaty, 

który zrealizowano w Katowicach – Park Bolina. Warsztaty odbywały się w terminie od 3 do 7 sierpnia br.                  

w Pokoju Sztuki Dziecka w CKK. W warsztatach udział wzięło 45 osób.  
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W okresie wakacyjnym, w miesiącu lipcu  zrealizowano warsztaty artystyczne w ramach projektu 

Future Artist – twórcza kontynuacja. Podczas warsztatów dzieci  zapoznawały się z  wybitnymi postaciami 

sztuki polskiej  i ich dorobkiem artystycznym, m.in. odwiedziły Pracownię Malarską Krzysztofa Rumina oraz 

Andrzeja Urbanowicza.  Ponadto zapoznały się z twórczością Jakuba Juliana Ziółkowskiego i Hansa Bellmera. 

W warsztatach udział wzięło ok. 295 osób. Zakończeniem warsztatów była wystawa finałowa sztuki dziecięcej 

w dniu 2 sierpnia br. pt.” „ Ukryte Pozory I Barwne Kompozycje”. 

W ramach Muzycznej Sceny Edukacyjnej odbyły się warsztaty muzyczne Zdzisława Smucerowicza 

„Muzyka jest wszędzie„ oraz cykl Rodzinne Matinee. Podczas warsztatów muzycznych dzieci zapoznawały się 

z twórczością największych kompozytorów świata, na żywo prezentowano znane dzieła twórców 

poszczególnych epok oraz dzieci aktywnie brały udział w zajęciach poprzez  zabawy z instrumentami i naukę 

piosenek połączoną z zabawami ruchowymi.  Warsztaty muzyczne odbywały się w terminie od 21 lipca do                   

1 sierpnia. Łącznie udział w warsztatach muzycznych oraz spotkaniach w ramach cyklu Rodzinne Matinee 

udział wzięło ok. 500 osób.   

Ponadto w terminie od 13 do 26 lipca br. zrealizowano warsztaty teatralne do spektaklu „Księżyc                

w misce”.  Premiera spektaklu odbyła się 26 lipca 2015 r. na Sali Grudniowej w Centrum Kultury Katowice. 

Spektakl teatralny był inspirowany płytą Grzegorza Turnaua, a wystąpiły w nim dzieci z warsztatów 

teatralnych – 20 osób. 

Dodatkowo w miesiącu lipcu i sierpniu zrealizowano w Parku Tadeusza Kościuszki w Katowicach 9 

koncertów w ramach cyklu Koncerty Promenadowe. ”Od Bacha do Beatlesów”. Widzowie usłyszeli 

najbardziej znane i lubiane arie operowo-operetkowe w wykonaniu znanych i lubianych zespołów muzycznych.  

W koncertach uczestniczyło ok. 9 000 osób w tym również dzieci i młodzież. 

Wszystkie poszczególne wydarzenia były realizowane nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży oraz 

mieszkańców Katowic.  

 

Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, al. W. Korfantego 6 

W ramach akcji „Lato w mieście 2015” Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów zorganizowała 

Kampus Dziennikarski, który odbył się w dniach od 29 czerwca do 3 lipca. W przedsięwzięciu wzięło udział 37 

osób w wieku od 16 do 25 lat. Utworzono 4 sekcje tematyczne: 

1. dziennikarstwo prasowe (tutor: Anna Stańczyk-Głogowska, Gazeta Wyborcza), 

2. dziennikarstwo radiowe (tutor: Adam Złotorowicz, CCM, Fest), 

3. dziennikarstwo telewizyjne (tutor: Alicja Waliszewska, Polsat News), 

4. sekcja fotograficzna (tutor: Dawid Chalimoniuk, Gazeta Wyborcza). 

Uczestnicy mieli także możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, obejmujących tematykę public 

relations (tutor: Waldemar Szymczyk, Imago PR). Bezpłatne warsztaty adresowane były przede wszystkim do 

licealistów, tegorocznych maturzystów oraz studentów, którzy zainteresowani są tematyką medialną, 

pragnących poznać specyfikę pracy dziennikarza od podstaw bądź doskonalić swój warsztat. Uczestnicy 

Kampusu zakwaterowani byli w katowickim hotelu („Gwarek”, al. Korfantego 71), zlokalizowanym                          

w dzielnicy Koszutka. Zajęcia odbywały się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. St. Maczka                            

w Katowicach, w redakcjach radia CCM i Fest, Polsat News oraz w terenie. Zadaniem poszczególnych grup 

było przygotowanie produktu dziennikarskiego, wykorzystującego potencjał dzielnicy. Połączenie programu 

warsztatów z życiem społeczno-kulturalnym Koszutki, zaowocowało powstaniem bogatej dokumentacji 

tematycznej. Grupa prowadzona przez dziennikarkę Gazety Wyborczej, wraz z grupą fotograficzną, 

przygotowała jednodniówkę pn. „Gazeta Warsztatowa” (nakład: 250 egz.). W dniach 1-2 lipca grupy prasowa 

oraz foto uczestniczyły ponadto w warsztatach edytorskich z Sylwestrem Witkowskim (skład, łamanie).  

Grupa, pod opieką dziennikarza radiowego, przygotowała m. in. reportaż na temat otwarcia nowego punktu 

rowerowego w Katowicach oraz polityki rowerowej miasta. Grupa telewizyjna przygotowała serwis 

informacyjny, w którym zogniskowała uwagę m.in. na otwarciu nowej siedziby Muzeum Śląskiego                            

w Katowicach. Grupa prowadzona przez fotoreportera Gazety Wyborczej przygotowała materiał do gazety oraz 

zrealizowała fotoreportaż, obrazujący życie Koszutki. Do każdej grupy, przez cały czas trwania warsztatów, 

przydzielony był opiekun z uprawnieniami pedagogicznymi oraz tutor (dziennikarz), który koordynował 

przebieg pracy grupy. Plan dnia, uwzględniający zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, opracowany został przez 

każdego tutora indywidualnie. Warsztaty odbywały się w godz. od 10.00 do 18.00 w dniach od 29 czerwca do       

2 lipca. 2 lipca miało miejsce oficjalne podsumowanie pracy poszczególnych grup oraz uroczyste zakończenie 

kampusu, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy.  
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Ogółem w akcji „Lato w mieście 2015” w miejskich instytucjach kultury uczestniczyło ok. 20 201 osób. 

 

Priorytet 5. Bezpieczeństwo i patologie społeczne. 

Cel szczegółowy nr 1: Doskonalenie systemu reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. 

 
Zadanie: 1. Koordynacja funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa.  

W ramach zadania koordynacji, w Miejskim Centrum Ratownictwa funkcjonują całodobowo służby 

miejskie odpowiedzialne za właściwe kształtowanie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic i osób w nim 

przebywających. Służbami tymi są dyspozytorzy: 

- Straży Miejskiej, 

- Państwowej Straży Pożarnej. 

Kontakt z osobami potrzebującymi pomocy nawiązywany jest drogą telefoniczną poprzez telefoniczne numery 

alarmowe 998 i 986.  

W 2015 roku:  

- średnia liczba odebranych zgłoszeń w ciągu doby w ramach MCR wniosła 116, 

- liczba interwencji w ramach MCR:  

 Straż Miejska- zgłoszeń 22 803; interwencji 22 203, 

 Straż Pożarna: zgłoszeń 8 810; interwencji 3 835. 
 

Zadanie 2. Analiza zagrożenia przestępczością (na podstawie informacji dziennych zgłoszonych przez KMP – 

w poszczególnych dzielnicach/rejonach miasta). 

Zestawienie przestępstw zgłoszonych przez mieszkańców w jednostkach KMP w 2015 roku: 

- liczba przestępstwa zgłoszonych przez mieszkańców w jednostkach miejskich -  7 153 przestępstwa 

kryminalne, w tym:  zabójstwa 6, znalezione zwłoki 29, samobójstwa 53, przestępstwa na tle seksualnym 23, 

rozboje 214, terroryzm (ładunki wybuchowe) 67, kradzieże z włamaniem do mieszkań i piwnic 466, kradzieże 

z włamaniem do firm, kiosków, sklepów 388, kradzieże kieszonkowe 789, kradzieże pozostałe 1 888, kradzieże 

z włamaniem do samochodów 517, kradzieże tablice rejestracyjne 0, uszkodzenia samochodów 310, kradzieże 

samochodów 312, przestępstwa związane z narkomanią 405, wybryki chuligańskie 316, pobicia 407, przemoc 

w rodzinie 105, przestępstwa gospodarcze 14, oszustwa lub fałszerstwa 482, wypadki komunikacyjne 242.  

 

Zadanie 3. Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców: skrócenie czasu realizacji interwencji Policji       

i Straży Miejskiej, zwiększenie liczby umundurowanych patroli w miejscach publicznych. 

Zadanie realizowane było w 2015 r. poprzez: 

- Dodatkowe służby patrolowe Policji finansowane z budżetu miasta. Głównym celem wprowadzenia służb 

dodatkowych było zwiększenie ilości umundurowanych pieszych patroli na ulicach miasta i ich aktywności, 

służby rozliczane były z efektywności (w cyklach miesięcznych);                                    

- Patrole szkolne Szkoły Policji w Katowicach – zrealizowano praktyki słuchaczy szkoły Policji                                   

z funkcjonariuszami KMP;                                                            

- Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach z siedziby szkoły przy ul. Jankego 276 do miejsca pełnienia 

służby. 

 

Zadanie 4. Utrzymanie sprawności systemu monitoringu wizyjnego miasta i jego rozbudowa. 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego nadzoruje i zarządza monitoringiem wizyjnym miasta Katowice. 

W 2015 roku liczba kamer monitorujących miasto wynosiła 155. 

 

Zadanie 5. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców             

w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Zadanie realizowane było w 2015 r. poprzez: 

 Rozbudowę i modernizację infrastruktury lokalowej służb porządkowych i ratowniczych oraz zakup 

wyposażenia usprawniającego funkcjonowanie jednostek, pracę funkcjonariuszy i obsługę mieszkańców: 

- wyposażenie Sali Operacyjnej na potrzeby KMP – nagłośnienie Sali z elektronicznymi urządzeniami do 

rejestracji i archiwizacji, 

- zakup pojazdu służbowego dla KMP na potrzeby Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową oraz 

motocykli na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego, 
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- zakup zestawów testów narkotykowych zakup aparatów fotograficznych, urządzeń Alcoblow na potrzeby 

KMP, 

- konserwacja i naprawa sprzętu ratowniczego oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP, 

- doposażenie strażaków w sprzęt, 

- zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP, 

- doposażenie OSP w umundurowanie i sprzęt, 

- zakup fotopułapki dla Straży Miejskiej, 

- zakup kamer inspekcyjnych służących do precyzyjnej lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych                   

z bezodpływowych zbiorników TZW, szamb dla Straży Miejskiej; 

- zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej przystosowanego do przewożenia osób ujętych, 

nietrzeźwych i bezdomnych. 

 Motywowanie i promowanie funkcjonariuszy szczególnie aktywnych w służbie: 

- nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta dla wyróżniających się funkcjonariuszy z okazji Święta Policji,  

- nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy OPP w Katowicach, 

- fundowanie nagród Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka,  

- fundowanie nagród Prezydenta Miasta dla strażaków – ochotników OSP z okazji Święta Strażaka,  

- fundowanie nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia strażnika Miejskiego. 

 Realizację ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 

1229 z późn. zm.). 

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez PSP lub miasto Katowice. 

 

Zadanie 6. Inicjowanie i koordynacja prewencyjnych programów / akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
W 2015 roku wszystkie katowickie szkoły objęte były programami profilaktycznymi na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa.  Miejskie Programy Profilaktyczne realizowane były przez nauczycieli i pedagogów w ramach 

godzin wychowawczych w:  

 szkołach podstawowych („Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”, „Kibicuję Fair Play”, 

„Florek w Małej Strażnicy”), 

 klasach I i II gimnazjów („Bezpieczny Gimnazjalista”), 

 zespołach szkół specjalnych (dla szkół specjalnych opracowano modyfikację programu, dostosowana 

do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów), 

 szkołach ponadgimnazjalnych („Bezpieczna młodzież”), 

 przedszkolach („Z bajką bezpieczniej”, „Bezpieczny Maluch”). 

Koordynatorem programu na terenie każdej szkoły był pedagog lub psycholog szkolny (w przypadku programu 

„Bezpieczny Maluch” koordynatorem był funkcjonariusz KMP). 

Adresaci programów profilaktycznych w 2015 roku: 

II półrocze roku szkolnego 2014/2015:  
 uczniowie szkół podstawowych: 12 874 osoby,  

 uczniowie szkół gimnazjalnych: 4 686 osób,  

 uczniowie zespołów szkół specjalnych: 1 028 osób. 

Razem: 18 588 osób. 

I półrocze roku szkolnego 2015/2016:  
 uczniowie szkół podstawowych: 13 825 osób,  

 uczniowie szkół gimnazjalnych: 5 280 osób,  

 uczniowie zespołów szkół specjalnych: 675 osób. 

Razem: 19 780 osób. 

 

Zadanie 7. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego. 

Zadanie realizowane było w 2015 roku poprzez: 

 promocję programów profilaktycznych i prewencyjnych, 

 spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta dot. bezpieczeństwa,  

 organizację i współorganizację imprez / akcji / przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (Święto 

Policji, Święto Wojska Polskiego, Święto Straży Miejskiej, Święto Straży Pożarnej, wsparcie Szkoły 

Policji w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo itp.), 

 materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności (ulotki, odblaski itp.),  
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 organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

 współorganizacja imprez: Spartakiada Szkół Specjalnych oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

 

Cel szczegółowy nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień. 

Działania zrealizowane w ramach: 

 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 

(Uchwała Nr LV/1284/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r. w sprawie przyjęcia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok), 

 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (Uchwała Nr LV/1285/14 Rady 

Miasta Katowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok). 

 

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym w  szczególności prowadzenie świetlic, 

klubów, grup profilaktycznych dla  dzieci i młodzieży, realizacja środowiskowych programów 

profilaktycznych prowadzonych na terenie szkół, a także organizowanie kampanii i festynów 

trzeźwościowych. 

  W 2015 roku w ramach zadania zrealizowane zostały: 

- środowiskowe programy profilaktyczne prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych mających na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wyrównywanie zaległości szkolnych:  w 52 szkołach 

dla  6 822 uczestników w ramach 19 787 godzin zajęć; 

- programy profilaktyki uzależnień realizowane w szkołach na zajęciach lekcyjnych dla 8 700 uczniów (w 

ramach: 295 edycji programów „Marihuana – prawdy i mity”, „Dopalacz – STOP”, 3 edycje programu 

„Archipelag Skarbów”, 30 edycji programu „Korekta”), 

- programy profilaktyczne realizowane przez organizacje pozarządowe na ich ternie lub w formie wyjazdów, 

którymi objęto 86 osób, 

- placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe i dotowane przez Urząd Miasta 

Katowice z których skorzystało 1 204 dzieci (narastająco). 

Szczegółowy opis placówek wsparcia dziennego zamieszczono w Priorytecie 1, celu szczegółowym 2, 

zadaniu 5. 
 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkotykowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez wpieranie 

działalności placówek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzonych przez organizacje pozarządowe: 

 W ramach zadania wpierana była działalność placówek przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj.: 

- Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w zakresie prowadzenia przez ww. organizację Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym. Usługi Ośrodka polegają na: zapewnieniu 

doraźnego całodobowego schronienia dla  kobiet i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych oraz świadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności: psychologicznego                    

i prawnego. Ponadto Ośrodek prowadzi telefon zaufania oraz punkt informacyjno-konsultacyjny z zakresu 

problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej; 

- Stowarzyszenie PO MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, które świadczy usługi polegają na: 

zapewnieniu całodobowego schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych, świadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego                            

i prawnego oraz zapewnieniu produktów żywnościowych umożliwiających całodzienne wyżywienie; 

- Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS w zakresie  realizacji zadania „LEX FAMILIA – wsparcie osób 

i rodzin w trudnej sytuacji życiowej” polegające na prowadzeniu porad psychologicznych, prawnych, 

socjalnych i doradztwa zawodowego; 

- oraz Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach prowadząca punkt konsultacyjny pn. „Porady 

przeciw przemocy”. 

W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach w 2015 roku konsultanci ds. uzależnień udzielili 432 konsultacje indywidualne dla 

Id: F5E9637D-8CE9-48EC-95DC-34B5F109E285. Podpisany Strona 42



 

klientów Ośrodka oraz 9 dla mieszkańców Katowic nie będących klientami MOPS. Ponadto pracownicy OIK 

udzielają wsparcia dla klientów z problemem przemocy w rodzinie oraz osób w różnych sytuacjach 

kryzysowych. Liczba usług w zakresie konsultacji indywidualnych i poradnictwa specjalistycznego w 2015 

roku przedstawiała się następująco: 

 

Konsultacje indywidualne Poradnictwo specjalistyczne Poradnictwo prawne 

1 820 794 462 

 

 Zadanie 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i członków ich rodzin:  

W ramach zadania w 2015 roku: 

 22 osoby ze znacznym upośledzeniem w funkcjonowaniu społecznym skorzystały ze specjalistycznej 

formy w ramach oddziału dziennego (na zlecenie Urzędu Miasta Katowice), 

 241 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego zostało rozpatrzonych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 realizowane były grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych: 

 grupa edukacyjno-motywacyjna prowadzona w Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od 

Alkoholu w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień, 

 grupa edukacyjna (50 godzin) dla uzależnionych prowadzona przez Polskie Towarzystwo 

Zapobiegania Narkomanii, 

 grupa (64 godziny) dla młodzieży eksperymentującej z środkami psychoaktywnymi prowadzona 

przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 

 grupy terapeutyczne w ramach 3 specjalistycznych placówek terapii uzależnienia                                         

i współuzależnienia zlokalizowanych na terenie Katowic, finansowane przez NFOZ, 

 działania służące zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 

i członków ich rodzin: 

 4 wyjazdy o charakterze rekreacyjno – terapeutycznym organizowane przez organizacje 

pozarządowe, 

 2 stowarzyszenia trzeźwościowe prowadzące całoroczne działania o charakterze wspierania swoich 

członków oraz udzielania informacji i motywacji do leczenia osobom szukającym pomocy. 

  

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez: wzmacnianie kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem, poprzez szkolenia 

wybranych grup zawodowych, w tym w szczególności pracowników socjalnych, pracowników domów pomocy 

społecznej, domów dziecka. 

W ramach zadania zrealizowane zostały w 2015 roku: 

 szkolenie pt. „Trudności rozwojowe w perspektywie psychosomatycznej” (8 godzin dydaktycznych 

prowadzone przez dwoje specjalistów z Włoch, a zorganizowane przez Fundację FASTRYGA):                     

w ramach programu sfinansowano udział 7 wychowawców z placówek wsparcia dziennego 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe,  

 szkolenia zorganizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych 

od Alkoholu, prowadzone przez psychologów i terapeutów, dla różnych grup zawodowych:  

 we współpracy ze Szkołą Policji w Katowicach przeszkolono 561 policjantów, 

 we współpracy z Sądem Rejonowym Katowice – Wschód przeszkolono 45 kuratorów społecznych, 

 szkolenie 14 nauczycieli katowickich placówek edukacyjnych w zakresie umiejętności prowadzenia 

zabaw bezalkoholowych, zorganizowane w dniach 17-19 kwietnia 2015 r. przez Ośrodek 

Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego.  
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Potrzeby na 2016 rok związane z realizacją „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 

2015-2017”.  
Na wysokim poziomie utrzymują się środki przeznaczane przez gminę na opiekę nad dzieckiem             

i rodziną wynoszące w 2015 roku: 

- wydatki MOPS 8 050 185,83 zł - składają się na nie wydatki na pomoc instytucjonalną (Świetlice 

Specjalistyczne, Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe), dofinansowanie: do wypoczynku letniego, zielonej 

szkoły, wyprawek szkolnych, obiadów dla dzieci i młodzieży, dożywianie dodatkowe, poradnictwo dla rodzin     

z dziećmi i młodzieży, realizację programów dla rodzin z dziećmi, paczki świąteczne dla dzieci, bilety dla 

dzieci na dojazd do szkół, bilety dla dzieci z rodzin  wielodzietnych  na dojazd do szkół. 

- dotacje miasta na placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

kościelne 2 880 548,00 zł (w 2015 roku zadanie było realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice). 

Poniżej przedstawiono przykładowo wydatki realizowane w ramach zadania opieka nad dzieckiem                   

i rodziną przez MOPS Katowice: 

Dofinansowanie do: 2011 r. 2012 r. 2013r. 2014r. 2015 r. 

Wypoczynku letniego        836 574,60 zł         880 678, 83 zł 734 780,16 zł 487 991,42 zł 496 583,22 zł 

Zielona szkoła          52 225,50 zł         59 195, 41 zł 67 562, 10 zł 52 598,00 zł 30 701,98 zł 

Obiady dla dzieci  

i młodzieży 
   4 536 101, 22 zł     4 880 963, 78 zł 4 494 816,80 zł 5 271 433,54 zł 4 790 844,82 zł 

Poradnictwo dla rodzin  

z dziećmi i młodzieży  
      286 276,11 zł        334 747,17 zł 439 026,65 zł 449 127,73 zł 373 162,02 zł 

 Bilety dla dzieci na 

dojazd do szkół  
           2 998,00 zł            5 883,00 zł 12 479,00 zł 6 577,00 zł 9 023,00 zł 

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby na terenie miasta Katowice jest realizowanie, podobnie jak     

w poprzednich latach, działań ze szczególnym uwzględnieniem usługi asystenta rodziny. Wśród 

najważniejszych zadań asystenta rodziny warto wymienić wzmacnianie roli i funkcji rodziny, wspieranie                   

w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i dążeniu do reintegracji.  

W dalszym ciągu istnieje potrzeba organizowania różnorodnych form rozwoju zainteresowań dzieci                 

i młodzieży, ułatwiania dostępu do imprez sportowych i kulturalnych,  wspierania dzieci uzdolnionych, dbania 

o bezpieczeństwo rodzin. 

Na realizację powyższych zadań planuje się pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych (środki 

ministerialne, fundusze UE). 

 

Wykaz potrzeb w zakresie zadania: opieka nad dzieckiem i rodziną 

Dział Rozdział Kwota w zł 2016 Zakres działań 

851 85153 1 077 365 prowadzenie 5 świetlic i 3 

klubów młodzieżowych, 

dotowanie/wspieranie: 

- 7 świetlic 

specjalistycznych, 

- 2 kluby specjalistyczne, 

- 4 świetlice opiekuńcze  

- 2 koło zainteresowań, 

- 2 praca podwórkowa 

851 85154 2 313 951 

852 85201 296 703 

852 85206 1 095 589 

852 85214 776 800 
pomoc w postaci kolonii, 

biletów itp. 

852 85219 1 364 759 
praca socjalna 

nakierowana na dzieci 

852 85295 

 

4 776 576 

 

dożywianie uczniów  

 

852 85220 172 771 poradnictwo dla rodzin 

852 85206 808 858 asystenci rodzin * 

*zadanie realizowane w ramach zadania Wsparcie rodziny i piecza zastępcza 
 

W 2016 roku potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach kształtują się na 

porównywalnym poziomie w stosunku do 2015 roku. 
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W 2016 roku nastąpił spadek na dotacje miasta na placówki wsparcia dziennego prowadzone przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty kościelne w stosunku do 2015 roku z uwagi na fakt, że jedna                           

z placówek zrezygnowała z kontynuowania pracy w 2016 roku i kwota 34 000,00 zł rozdysponowana zostanie 

dopiero po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert (przeprowadzenie konkursu planowane na kwiecień-maj 

2016 roku). 

 

Zadania w ramach „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017” przyjętego uchwałą            

nr LVI/1312/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 roku, realizowane będą w 2016 roku                     

z bieżącej działalności w ramach własnych środków budżetowych oraz w ramach miejskich programów,                   

w szczególności „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego”, „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz 

„Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii”. 

 

Jednocześnie informuję, że Wydział Sportu i Turystyki w 2016 roku  będzie realizował następujące 

zadania z „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017”: 

1. Współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami 

pozarządowymi mająca na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

 Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki” w 2016 r. - kwota 1 200 000,00 zł                   

(Dz. 926 Rozdz. 92605§2360), 

 Małe Granty 2016 rok – kwota 60 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605§2360), 

 „Organizacja uprawiania sportu” w 2016 r. - kwota 5 400,000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605§2360), 

 Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych” realizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2016 r. - kwota 800 000,00 zł                   

(Dz. 851 Rozdz. 85153§2360 oraz Dz. 851 Rozdz. 85154§2360). 

2. Wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży: 

 „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 

2016 r.” – 60 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360), 

 „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

2016 r.” – 60 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360), 

 Wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży – kwota                         

150 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605§4190), 

 Wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych, dla dzieci i młodzieży – kwota                         

320 000,00 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605§4300). 

3. Zagospodarowanie w okresie wakacyjnym czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez ich udział                       

w imprezach i zajęciach organizowanych w ramach „Akcji Lato” i „Akcji Zima” - kwota 70 000,00 zł                     

(Dz. 926 Rozdz. 92605§2360). 

4. Wspieranie różnych form turystyki krajowej – kwota 40 000,00 zł (Dz. 630 Rozdz. 63003§4300). 

5. Realizacja projektów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii itp. oraz biernym formom spędzania czasu wolnego – poprzez 

realizację zadania „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych” realizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2016 r. - kwota 800 000,00 zł                   

(Dz. 851 Rozdz. 85153§2360 oraz Dz. 851 Rozdz. 85154§2360). 

6. Pozostałe zadania są realizowane przez Wydział Sportu i Turystyki na bieżąco, bez nakładów finansowych.  
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