
UCHWAŁA NR VI/94/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 
2020" za  2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr LII/1052/18 Rady Miasta 
Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 
2018-2020"

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-
2020”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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I. Wstęp 

Gminny program wspierania rodziny dla miasta Katowice na lata 2018-2020 wynika z potrzeby 
podnoszenia jakości funkcjonowania systemu wspierania rodziny oraz podejmowania zintegrowanych działań 
wspierających dziecko i rodzinę, zmierzających do deinstytucjonalizacji, głównie poprzez utrzymanie dziecka 
w rodzinie naturalnej. Celem głównym Programu jest rozwijanie lokalnego systemu wsparcia rodziny. 
Sprawozdanie za 2018 rok przedstawia dane bazowe do prowadzenia analiz porównawczych w kolejnych latach 
jego realizacji oraz prognozy dotyczące jego realizacji w 2019 roku. 

II. Opis przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku w podziale na poszczególne priorytety, 

cele szczegółowe i zadania 

Priorytet 1 Wspieranie funkcjonowania rodziny 

Cel szczegółowy 1. Wsparcie systemowe środowiskowe i instytucjonalne rodziny w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych – doskonalenie warunków udzielania wsparcia środowiskowego. 

Zadanie 1. Prowadzenie pracy socjalnej ukierunkowanej na wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi. 

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 pomocy społecznej w dzielnicy. 

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby i rodziny 
zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego stworzenie holistycznej diagnozy. 
Opracowana diagnoza jest punktem wyjściowym do skonstruowania długofalowego planu pracy 
z osobą/rodziną. Pracownicy socjalni prowadzą także procesy usamodzielniania wychowanków opuszczających 
specjalistyczne ośrodki wychowawcze. Mając na uwadze podniesienie jakości świadczonych usług, pracownicy 
socjalni rozwijają realizowane już metody pracy oraz podejmują nowe zadania tj.: 

- współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w tut. Ośrodku, w szczególności psychologami, 
konsultantami do spraw uzależnień, przemocy w rodzinie, zaburzeń psychicznych, konsultantami 
do spraw prawnych, koordynatorami pieczy zastępczej oraz asystentami rodziny w celu realizacji 
długofalowego planu pomocy, 

- współpracę z Policją, w ramach której odbywają się cykliczne spotkania Grup Roboczych w ramach 
realizacji procedury Niebieskiej Karty, mające na celu wymianę informacji, ustalanie wspólnych działań 
na rzecz środowisk zagrożonych przemocą oraz działania mające charakter interwencyjny, 

- współpracę z przedstawicielami szkół, przedszkoli, żłobków, poradni psychologiczno-pedagogicznych 
nakierowaną na zaspokojenie potrzeb dzieci, 

- udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w Domach Dziecka i podejmowanie działań 
na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 

- współpracę z Parafiami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej, 
- utrzymywanie stałej współpracy z przychodniami, szpitalami, mającej na celu zaspokojenie potrzeb 

klientów i udzielenie odpowiedniego wsparcia, 
- realizację środowiskowych form pracy socjalnej, 
- pełnienie funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, kuratora dla osoby 

częściowo ubezwłasnowolnionej, doradcy tymczasowego, 
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- udział w działaniach akcyjnych, takich jak np: Dzień Dziecka, Wigilia organizowana przez Zakon 
Maltański, Zlot Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym organizowany przez Trzeźwościowe 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, 

- rozpoznawanie sytuacji rodzin pod kątem występowania problemu uzależnienia od alkoholu oraz 
w ramach możliwości obejmowanie pracą socjalną z równoczesnym zgłaszaniem do Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- typowanie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
do objęcia usługą asystenta rodziny, a następnie prowadzenie rodzin objętych usługą metodą zespołu 
ds. pracy z rodziną, uczestnictwo w zespołach ds. oceny rodziny zwoływanych przez asystentów rodziny, 

- udział pracownika socjalnego w posiedzeniu dot. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej, o którym mowa w art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
zależnym. 

 
Zadanie 2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego, 
prawnego, świadczonego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia 
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.  

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 
w 2018 roku przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii oraz Sekcję Prawną Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Prowadzone w ramach ich działalności zadania obejmowały 
diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 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 kierowane do 
młodzieży miało na celu wzrost umiejętności planowania swojej przyszłości oraz naukę budowania celów 
życiowych poprzez wykorzystywanie własnych zasobów. Poradnictwo prawne świadczone było przez 
konsultantów ds. prawnych nieodpłatnie i obejmowało w szczególności porady świadczone z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów. Porady świadczone były 
w poszczególnych dzielnicach miasta Katowice. Poradnictwo pedagogiczne realizowane było również w ramach 
„Treningu Umiejętności Rodzicielskich” przez pedagoga Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i 
Strategii. 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. Spotkania odbywały się w systemie 
indywidualnym.  

Miasto Katowice zawiera także umowy z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, kierowane jest 
do mieszkańców Katowic, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód oraz w przypadku poradnictwa prawnego dodatkowo 
z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku  
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). 
Zakres świadczonych usług:  
a) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, 
b) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii, 
c) poradnictwo rodzinne obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą 
niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. 

Id: E4CE506E-1E53-4724-93FB-97DFFC5B5F5E. Podpisany Strona 4



 
Zadanie 3. Organizowanie psychoterapii indywidualnej, par i rodzin ukierunkowanej na niesienie pomocy 
członkom rodziny w celu ich lepszego funkcjonowania. 

Psychoterapia jest celowym i planowanym oddziaływaniem psychologicznym, zmierzającym do 
złagodzenia lub usunięcia objawów, z którymi pojawia się klient lub (i) do poprawy funkcjonowania 
psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia osoby lub rodziny do zdrowia i rozwoju. Słowo 
„psychoterapia” oznacza „troskę o duszę lub bycie drugiego człowieka”. Celem psychoterapii jest zmniejszenie 
nasilenia objawów zaburzeń psychicznych lub ich usunięcie, wspomaganie, ochrona i stabilizacja zdrowia 
psychicznego, przepracowanie różnego rodzaju kryzysów i trudności, przywrócenie zdolności do przeżywania 
i umiejętności cieszenia się życiem, rozwój osobowości pacjenta w kierunku lepszej realizacji swoich celów 
życiowych, poszerzenie świadomości dotyczącej własnego funkcjonowania, poprawa jakości życia. 
Psychoterapia indywidualna, par i rodzin prowadzona była przez psychoterapeutów Centrum Poradnictwa 
Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w nurcie psychodynamicznym, 
systemowym, ericksonowskim oraz ujęciu Gestalt.  
 

Zadanie 4. Organizowanie mediacji rodzinnych w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem rodziny 
i potrzebami ich członków takich jak: sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, relacje między 
opiekunami/rodzicami, kontakty z dziećmi, ustalenie planu opieki rodzicielskiej, sprawy majątkowe.  

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 były w sprawach rodzinnych oraz rozwodowych i separacyjnych. Mediacje 
prowadzili mediatorzy wpisani na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, uprawnionych do 
prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych zatrudnieni w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki 
i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

Zadanie 5. Zapewnienie wsparcia asystenta rodziny polegającego na systematycznym towarzyszeniu rodzinie 
z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron rodziny, 
zasobów rodziny, zasobów lokalnych oraz instytucjonalnych. 

Rodzinie przeżywającej sytuacje kryzysowe i problemowe udzielana jest kompleksowa pomoc służąca 
utrzymaniu dziecka w rodzinie. W 2018 roku każda rodzina mogła skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, 
w tym zwłaszcza prawnego i psychologicznego oraz mediacji rodzinnych i 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 stworzenie optymalnych 
warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie  
i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.  

 
Zadanie 6. Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. 

Na terenie miasta Katowice funkcjonują placówki wsparcia dziennego, których głównym celem jest 
wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci uczęszczające 
do placówek wsparcia dziennego wywodzą się z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną 
lub uzależnieniami. W pracy z dzieckiem placówki współpracują z rodzicami/opiekunami dzieci, placówkami 
oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne  
i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi 
oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań placówki mogą korzystać  
z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 
15 dzieci.  
Placówki wsparcia dziennego są prowadzone w formie: 

 opiekuńczej: zapewniającej opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę 
i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, 
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 specjalistycznej: zapewniającej socjoterapię, terapię, korekcję, kompensację, logopedię; realizującej 
indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, w szczególności 
terapię pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapię, 

 podwórkowej: realizującej animację i socjoterapię. 
Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest utrzymanie dziecka w jego naturalnym 

środowisku poprzez wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. Priorytetem 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.  

Katowickie placówki wsparcia dziennego funkcjonują przez minimum 6 godzin dziennie w każdy roboczy 
dzień tygodnia (w przypadku świetlic i klubów młodzieżowych), trzy razy w tygodniu przez minimum  
4 godziny dziennie (w przypadku kół zainteresowań) oraz średnio przez 5 dni w tygodniu, przez około  
4 godziny dziennie w przypadku pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę. Podczas pobytu  
w świetlicy/klubie młodzieżowym podopieczni otrzymują wyżywienie składające się z dwóch posiłków dziennie.  

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zleca prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
katowickim organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym w różnych punktach miasta, zapewniając 
w ten sposób pracę w środowisku, w którym funkcjonuje rodzina. W 2018 roku prowadzonych było 18 placówek 
w różnych formach: 

l.p NAZWA PLACÓWKI ADRES PLACÓWKI ORGANIZACJA PROWADZĄCA 

DZIELNICA, 
W KTÓREJ 

FUNKCJONUJE 
PLACÓWKA 

LICZBA 
MIEJSC 

 
KWOTA DOTACJI 

W 2018 ROKU 
 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZYNEJ 

ŚWIETLICE SPECJALISTYCZNE 

1 Świetlica 
Specjalistyczna 

ul. Kilińskiego 15,  
40-061 Katowice 

Katolicka Fundacja Dzieciom,  
ul. Kilińskiego 15, 40-061 Katowice 

Śródmieście 70 464 834,00 zł  

2 
Świetlica 

Specjalistyczna 
ul. Morcinka 19a,  
40-124 Katowice 

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących 
Pomocy „GNIAZDO", ul. Morcinka 19a, 

40-124 Katowice 
Koszutka 35 220 165,04 zł  

3 Świetlica 
Specjalistyczna św. 

Jacka 

ul. Dębowa 23,  
40-106 Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 
św. Jacka, ul. Dębowa 23,  

40-106 Katowice 
Dąb  40 318 554,64 zł  

4 
Świetlica 

Specjalistyczna św. 

Agaty 

ul. Solskiego 2,  

40-749 Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23,  

40-106 Katowice 

Murcki 30 238 526,64 zł  

5 Świetlica 
Specjalistyczna św. 

Brata Alberta 

ul. Brata Alberta 4,  
40-020 Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 
św. Jacka, ul. Dębowa 23,  

40-106 Katowice 
Śródmieście 30 228 389,32 zł  

6 

Świetlica 

Specjalistyczna św. 

Barbary 

ul. Młodzieżowa 10,  

40-485 Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23,  

40-106 Katowice 

Giszowiec 30 219 694,66 zł  

7 Świetlica 
Specjalistyczna 

ul. Gliwicka 148,  
40-857 Katowice 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 
ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice 

Załęże 55 334 656,40 zł  

SPECJALISTYCZNE KLUBY MŁODZIEŻOWE 

8 Specjalistyczny Klub 
Młodzieżowy 

ul. Kilińskiego 15, 40-
061 Katowice 

Katolicka Fundacja Dzieciom, 
ul. Kilińskiego 15,  
40-061 Katowice 

Śródmieście 25 183 174,00 zł  

9 Młodzieżowy Klub 
Wspierania Rozwoju 

Osobistego 

ul. Morcinka 19a, 40-
124 Katowice 

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących 
Pomocy „GNIAZDO", ul. Morcinka 19a, 

40-124 Katowice 
Koszutka 20 126 715,04 zł  

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ 

ŚWIETLICE OPIEKUŃCZE 

10 Świetlica Opiekuńcza 

św. Wojciecha 

ul. Chopina 14/1, 40-

093 Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23,  

40-106 Katowice 

Śródmieście 25 141 569,90 zł 

11 Świetlica Opiekuńcza 

NIKISZ 

ul. Plac Wyzwolenia 

18,  

40-749 Katowice 

Polskie Towarzystwo Kulturalne,  

ul. Ordona 22/84, 40-163 Katowice 

Janów – 

Nikiszowiec 
30 154 000,00 zł  
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12 Świetlica Opiekuńcza 
dla dzieci 

przedszkolnych 

ul. Mikusińskiego 8, 

40-146 Katowice 

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa 

Robotnika, ul. Mikusińskiego 8, 

Wełnowiec - 

Józefowiec 
15 74 175,00 zł  

13 Świetlica Opiekuńcza 
zwana Klubem 

„Szansa dla Każdego" 

ul. Maja 36/2,  

40-096 Katowice 

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego",  

ul. Maja 36/2, 40-096 Katowice 
Śródmieście 30 172 854,36 zł  

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

14 Koło Zainteresowań 
EKIPA 

ul. Bednorza 20, 40-
384 Katowice 

Parafia Ewangelicko-Augsburska,  
ul. Bednorza 20, 40-384 Katowice 

Szopienice-
Burowiec 

30 71 664,00 zł  

15 Koło Zainteresowań 
„W Słonecznej 

Krainie" 

ul. Dudy Gracza 6, 
40-008 Katowice 

Parafia Ewangelicko-Augsburska,  
ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice 

Śródmieście 15 37 300,00 zł  

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ WYCHOWAWCĘ 

16 Praca podwórkowa 
realizowana przez 

wychowawcę 
nie dotyczy 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 

ul. Andrzeja 12a 40-061 Katowice 
Załęże nie dotyczy 55 000,00 zł  

17 Praca podwórkowa 
realizowana przez 

wychowawcę 
nie dotyczy 

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących 
Pomocy „GNIAZDO", ul. Morcinka 19a, 

40-124 Katowice 
Bogucie nie dotyczy 65 000,00 zł  

18 Praca podwórkowa 
realizowana przez 

wychowawcę  
nie dotyczy 

Parafia Ewangelicko-Augsburska,  
ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice 

Śródmieście nie dotyczy 27 336,00 zł  

suma 480 3 133 609,00 zł 

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

dziennego w formie specjalistycznej jako świetlice specjalistyczne i specjalistyczne kluby młodzieżowe. Liczba 
miejsc dla dzieci i młodzieży w świetlicach i klubach stanowi stały limit 184 wychowanków. Z informacji 
zwrotnych uzyskiwanych od rodziców wychowanków oraz instytucji i organizacji, z którymi współpracują 
świetlice i kluby wynika, że placówki te są bezpiecznym, przyjaznym miejscem dla wychowanków, w którym 
znajdują one akceptację, uwagę i możliwość rozwoju. 

Poniżej przedstawiono dane za 2018 rok dotyczące liczby dzieci, które skorzystały z placówek 
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 

ŚWIETLICE SPECJALISTYCZNE  

Nazwa, numer i adres Świetlicy 
Liczba dzieci, które skorzystały  

z placówki (narastająco) 

Świetlica Specjalistyczna Nr 1, ul. Orkana 7a 21 + 2* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 2, Pl. Powstańców 3  45 + 18* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 3, ul. Gliwicka 74a 36 +  5* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 4, ul. Świdnicka 35a 40 + 5* 

Świetlica Specjalistyczna Nr 5, ul. Czecha 2 37  +7* 

RAZEM 179+ 37* 

*liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie ferii zimowych i wakacji 
letnich 2018r. 

SPECJALISTYCZNE KLUBY MŁODZIEŻOWE 

Nazwa, numer i adres Klubu 
Liczba dzieci, które skorzystały  

z placówki (narastająco) 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a 12 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138 25 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 3, ul. Czecha 2 14 + 1* 

RAZEM 51+ 1* 

 *liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie wakacji letnich 2018r. 

Zadanie 7. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka.  

Id: E4CE506E-1E53-4724-93FB-97DFFC5B5F5E. Podpisany Strona 7



Adresatami ww. zadania są dzieci i młodzież oraz rodziny będące mieszkańcami miasta Katowice,  
w szczególności rodziny biorące udział w programie „Nas Troje i więcej”. 
Zakres świadczonych usług obejmuje m. in.:  

- prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz rodziny; w tym w szczególności upowszechnianie 
i promocja realizowanego na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”; 

- organizacja: imprez plenerowych (festynów, pikników), konferencji, warsztatów, szkoleń z zakresu 
tematyki ogłoszonego konkursu; 

- prowadzenie działań mających na celu ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego 
w rodzinnym gronie; 

- integracja międzypokoleniowa. 
W 2018 roku w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
„Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” 
podpisano 2 umowy, natomiast w ramach tzw. „małych grantów” zrealizowano 8 projektów. 
 
Zadanie 8.  Wsparcie rodziny poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim. 

W 2018 roku na terenie miasta Katowice funkcjonował jeden Żłobek Miejski z 13 oddziałami 
zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. Żłobek Miejski w 2018 roku dysponował 921 miejscami opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3. Miasto Katowice wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców stale 
zwiększa bazę miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zwiększanie ilości miejsc w Żłobku Miejskim.  

W 2018 roku uruchomiono dwa nowe oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach - przy ul. Boya-
Żeleńskiego 30 oraz przy Al. Krzywoustego 9, które zapewniły opiekę dla 102 dzieci w wieku do 3 lat. Zwiększono 
również liczbę miejsc w istniejących już oddziałach Żłobka Miejskiego o 30. Zwiększenie nastąpiło w oddziale 
przy ul. Marcinkowskiego 13 - o 20 miejsc oraz przy ul. Uniwersyteckiej 15 - o 10 miejsc.  

Opłata rodzica za Żłobek Miejski w Katowicach wynosi 150,00 zł miesięcznie na 1 dziecko,  
a w przypadku rodzeństwa po 75,00 zł i jest jedną z najniższych w kraju.  
 
Zadanie 9. Wsparcie rodzin z dziećmi poprzez dotowanie miejsc w żłobkach niepublicznych.   

Niezależnie od prac związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki żłobkowej w strukturach Żłobka 
Miejskiego, Katowice dotują miejsca opieki żłobkowej w istniejących na terenie miasta placówkach 
niepublicznych. W 2018 roku na terenie miasta Katowice zarejestrowanych było 28 żłobków niepublicznych oraz 
3 kluby dziecięce, które łącznie posiadały 1 122 miejsca dla dzieci w  wieku do lat 3. W 2018 roku zwiększono 
wysokość dofinansowania do pobytu katowickich dzieci w żłobkach niepublicznych z kwoty 400 zł na 600 zł 
miesięcznie. Dotację otrzymało, w całym roku kalendarzowym, łącznie 27 podmiotów prowadzących żłobki 
niepubliczne, na łączną liczbę 870 dzieci objętych opieką.  

W  2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania: organizacja opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. Wyłoniono podmiot prowadzący Żłobek AKADEMIA MALUCHA 
„PUCHATKOWO” w Katowicach przy ul. Huculskiej 7, któremu przyznano na rok 2019 dotację na 50 miejsc opieki 
żłobkowej dla dzieci z miasta Katowice. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w ww. żłobku  
w 2019 roku wynosi  1100,00 zł miesięcznie, w tym kwota dotacji z budżetu miasta Katowice wynosi 800,00 zł 
miesięcznie, natomiast opłata pobierana od rodziców/opiekunów prawnych wynosi maksymalnie 300 zł 
miesięcznie. Oferta skierowana jest w szczególności do rodziców dzieci, które obecnie znajdują się na listach 
rezerwowych dzieci oczekujących na miejsce w katowickim żłobku publicznym, zarejestrowanych  
w elektronicznym systemie. 
 
Zadanie 10. Wsparcie rodzin oraz poprawa warunków ich życia poprzez realizację Programu „Nas Troje 
i więcej”. 

Program „Nas Troje i więcej” realizowany jest na terenie miasta Katowice od 3 stycznia 2011 roku. 
Program ten adresowany jest do rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz korzystających z pomocy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, które zamieszkują na terenie miasta Katowice. W 2018 roku wydano 
łącznie 2 692 kart ww. programu, 572 rodziny złożyły wnioski o przyznanie kart w ramach programu. 
Zadanie 11. Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych dzięki programowi 
„Babcia, dziadek i ja w Katowicach”. 
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Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” adresowany jest do dziadków/babć z wnukami, w tym 
także do dziadków/babć pełniących funkcję rodzin zastępczych, mających pod swoją opieką wnuczęta  
w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju psychospołecznego. Specjalna legitymacja uczestnika programu 
uprawnia do korzystania z pakietu ulgowych/bezpłatnych usług kulturalno–oświatowych i sportowo- 
rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających pogłębienie więzi rodzinnych, 
dostosowanych do wieku zarówno dzieci jak i dziadków m.in. do ulgowych biletów wstępu do placówek 
kulturalnych, rekreacyjnych i obiektów sportowych. W 2018 roku zostało wydanych 130 legitymacji ww. 
programu. 
 
Zadanie 12. Rządowy program „Karta Dużej Rodziny” funkcjonujący, jako system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych, na podstawie ogólnopolskiej Karty przyznawanej każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. 

Program ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 roku system zniżek 
dla rodzin wielodzietnych. O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci 
(dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu. Karta 
przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, zgodnie z jego miejscem zamieszkania. Natomiast od 2019 roku 
o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się także rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci. W 2018 roku w mieście Katowice przyznanych i wydanych zostało 2 168 kart, w tym  
1 619 kart w formie tradycyjnej oraz 1 091 w formie elektronicznej. W 2018 roku liczba złożonych wniosków 
typu zgłoszenie nowej rodziny wyniosła 289. 
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok Prognoza/ 
potrzeby 2019 

1. liczba rodzin objętych pracą socjalną,  6 170 6 170 

2. odsetek liczby osób objętych pracą socjalną do liczby wszystkich rodzin, które 
zwróciły się o pomoc do MOPS w ciągu roku 

71,41 % 71,41% 

3. liczba rodzin objętych pomocą MOPS z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

2 023 2 023 

4. liczba osób, które skorzystały z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
świadczonego w MOPS 

183 183 

5. liczba udzielonych porad z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez 
konsultantów prawnych MOPS 

23 23 

6. liczba osób korzystających z terapii prowadzonej w MOPS 123 123 

7. liczba osób korzystających z mediacji świadczonych w MOPS 79 79 

8. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego świadczonego 
przez organizacje pozarządowe na podstawie umowy zawartej przez miasto 
Katowice 

684 684 

9. liczba rodzin objętych usługą asystenta rodziny świadczoną przez MOPS, 293 293 

10. liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 

480 540 

11. liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
prowadzonych przez MOPS, 

184 184 

12. liczba zrealizowanych projektów w ramach zadania: „Działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka”, 

10  
(w tym 8 „małych 

grantów”) 
10 

13. liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim, 921 949 

14. liczba dzieci, które zostały objęte opieką w żłobku niepublicznym dotowanym 
przez miasto Katowice, 

870 1056 

15. liczba wydanych kart dla poszczególnych członków rodzin korzystających z 
programu „Nas Troje i więcej”, 

2 692 2 692 

16. liczba rodzin, którym przyznano karty w ramach programu „Nas Troje i więcej” 572 572 

17. liczba legitymacji przyznana w programie „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” 130 130 

18. liczba partnerów w ramach programu „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” 11 12 

19. liczba wydanych „Kart Dużej Rodziny” 2 168 4 200 

20. liczba rodzin, którym przyznano „Kartę Dużej Rodziny” 289 800 

Z analizy powyższych wskaźników wynika, iż:  
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- udzielanie pomocy niepieniężnej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia pracy socjalnej w rodzinach, 
stanowi istotny element udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wsparcia, ponieważ ponad 71 % 
rodzin korzystających z  pomocy MOPS objętych jest pracą socjalną, 
- w Katowicach mieszkańcy miasta mogą korzystać z szerokiego zakresu usług poradnictwa specjalistycznego 
świadczonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe, ponadto świadczone 
są również takie usługi jak terapia, mediacje oraz usługa asystenta rodziny, zapewniające wsparcie wszystkim, 
którzy takiej pomocy potrzebują,  
 - w Katowicach funkcjonuje zlokalizowana w różnych dzielnicach miasta rozbudowana sieć placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, jednak w związku z wyraźnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 
organizacje pozarządowe, planuje się stworzenie 2 nowych placówek, które zapewnią łącznie ok. 60 miejsc, 
a co za tym idzie w stosunku do 2018 roku, w 2019 roku planowane jest zwiększenie liczby miejsc  
w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 
- ilość projektów jaka zostanie zrealizowana w 2019 roku w ramach zadania publicznego z zakresu „Działalności 
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” uzależniona będzie 
od przyjętych do realizacji projektów w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na ww. zadanie oraz 
ofert złożonych w trybie tzw. „małych grantów”, 
- Miasto Katowice wychodząc naprzeciw  zapotrzebowaniu mieszańców stale zwiększa bazę miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zwiększenie miejsc w Żłobku Miejskim - na rok 2019 zaplanowano zwiększenie 
liczby miejsc w oddziałach Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 (od V 2019 r.)  
o 20 miejsc opieki żłobkowej oraz przy ul. Krzywoustego 9 (od IX 2019 r.) o 8 miejsc opieki żłobkowej,  
co wynika z zapotrzebowania na objęcie opieką żłobkową większej liczby dzieci oraz możliwości lokalowych ww. 
placówek, 
- w 2019 roku w związku z sukcesywnym zwiększaniem się liczby miejsc opieki żłobkowej sprawowanej przez 
podmioty niepubliczne zaplanowano, że objętych opieką zostanie w sumie 1 056 dzieci - dzięki powyższym 
działaniom opieką żłobkową realizowaną przez ww. podmioty objętych zostanie dodatkowo 186 dzieci  
w wieku do lat 3,  
- w 2018 roku zaobserwować można nieznaczny wzrost skali realizacji programu „Babcia, dziadek i ja 
w Katowicach” mierzony liczbą partnerów, w 2019 roku planuje się pozyskanie co najmniej jednego nowego 
partnera, 
- w roku 2018 wydano karty dla 2 168 uczestników programu Karta Dużej Rodziny, natomiast w 2019 roku 
planowane jest zwiększenie liczby wydawanych kart, ponieważ od dnia 1.01.2019 roku nastąpiła zmiana 
przepisów, dzięki którym o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się także rodzice, którzy kiedykolwiek 
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, analogicznie do wzrostu wydawanych kart przewiduje się znaczący 
wzrost rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny. 

 

Priorytet 2 Wspieranie edukacji, rozwoju dzieci i młodzieży, organizacja wolnego czasu  

Cel szczegółowy 1. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

Zadanie 1. Pomoc finansowa i rzeczowa uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, realizowana jest poprzez: 

a) stypendium szkolne - decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego wydawana jest w oparciu  
o kryterium dochodowe, a przedmiotowe świadczenie może być przeznaczone wyłącznie na cele 
edukacyjne,  

b) zasiłek szkolny - jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym w sytuacji losowej (np. śmierć, 
wypadek, klęska żywiołowa). 

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków z uboższych środowisk. W Katowicach przedmiotowa pomoc 
realizowana jest w oparciu o uchwałę nr XL/835/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 roku 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Katowice (z późn. zm.). Ponadto, uczniowie uzyskują dofinansowanie na zakupu podręczników 
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i materiałów edukacyjnych, w ramach corocznie realizowanego Rządowego programu pomocy uczniom 
„Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o program rządowy  realizowany zgodnie 
z podejmowanym corocznie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”. 
Od kryteriów w nim przyjętych zależy liczba uczniów korzystających z dofinansowania.     
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok 
Prognoza/ 

potrzeby 2019 

1. Liczba wydanych decyzji o przyznaniu stypendium   2 132 uczniów 
na podobnym poziomie 

jak w 2018 roku  

2. Liczba wydanych decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego  53 uczniów 
na podobnym poziomie 

jak w 2018 roku  

3. Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników   22 303 uczniów 
na podobnym poziomie 

jak w 2018 roku  

 
Z analizy powyższych wskaźników wynika, iż:  
- liczba wydanych decyzji o przyznaniu stypendium powinna kształtować się na podobnym poziomie ponieważ  
świadczenie 300+, wypłacane od września 2018 roku, w ramach rządowego programu „Dobry Start” stanowiące 
jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości 
osiąganego dochodu, najprawdopodobniej nie wpłynie na zmniejszenie liczby decyzji o przyznaniu stypendium 
w kolejnym roku ze względu na fakt, iż nie jest ono wliczane do dochodu i nie wpłynie na ewentualne 
podwyższenie dochodu, uniemożliwiając uzyskanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w oparciu 
o przepisy oświatowe, 
- w przypadku liczby decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego z uwagi na losowy charakter przyznawanego 
świadczenia trudno określić prognozę na 2019 rok,  
- prognozowana liczba uczniów, którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników uzależniona jest od 
kryteriów Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.  
 

Cel szczegółowy 2. Promowanie i wspieranie uzdolnionych uczniów. 

Zadanie 1. Wyróżnianie i nagradzanie dzieci i młodzieży. 
Miasto Katowice realizuje Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 

„Prymus”. Kryteria oraz tryb przyznawania stypendiów, określone są w uchwale nr XXIII/490/12 Rady Miasta 
Katowice z dnia 30 maja 2012 r. (ze zm.). Program ma na celu wspierać i motywować uczniów, których wiedza 
i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół. 
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok Prognoza/ 
potrzeby 2019 

1.  Liczba uczniów objętych programem stypendialnym ,,Prymus”  325 uczniów 
na podobnym poziomie 

jak w 2018 roku  

 
Analiza ww. wskaźnika dotycząca prognozy na 2019 rok wskazuje, iż ilość przyznanych stypendiów zależna jest 
od liczby uczniów spełniających kryteria określone w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla 
Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus", a jego wysokość od wielkości środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta Katowice. 
 
Cel szczegółowy 3. Wzbogacanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. 

Zadanie 1. Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych. 
Do rozwoju szkoły oraz uczniów w dużej mierze przyczynia się zaangażowanie nauczycieli i młodzieży 

w pracę na zajęciach pozalekcyjnych. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów pozwala na dostosowanie 
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i modyfikowanie oferty edukacyjnej. Uczniowie katowickich szkół mają możliwość uczestnictwa 
w następujących zajęciach:  

- zajęcia wyrównawcze, które są realizowane przez wszystkich nauczycieli w ramach konsultacji 
indywidualnych - wszyscy uczniowie, którzy mają kłopoty z nauką mogą znaleźć pomoc u nauczycieli, 

- zajęcia rozszerzające prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów, pozwalają na pogłębianie 
wiadomości i umiejętności przedmiotowych oraz przygotowują do egzaminów zewnętrznych,  

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, kółka zainteresowań np. teatralne, muzyczne, 
turystyczne, literackie, 

- zajęcia terapeutyczne - są to zajęcia organizowane przez pedagoga dla uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, jak również dla młodzieży z innymi dysfunkcjami. 

Ponadto, uczniowie zaangażowani są w szereg programów i projektów uczących aktywności obywatelskiej, 
wrażliwości na potrzeby innych, rozwijających pasje i zainteresowania realizowanych w szkołach przez 
organizacje pozarządowe. 
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok Prognoza/ 
potrzeby 2019 

1. Liczba dzieci, które skorzystały z wyjazdu na ,,zielone szkoły” - 1 433 
na podobnym poziomie 

jak 2018 roku  

2. 

Liczba dzieci i młodzieży, która skorzystała z zajęć pozalekcyjnych 
organizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 
konkursów ofert ogłaszanych corocznie w ramach „Programu współpracy 
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi” w obszarze ,,edukacja, 
oświata i wychowanie”  

726 
na podobnym poziomie 

jak 2018 roku  

 
Z analizy powyższych wskaźników wynika, iż:  
- liczba dzieci korzystających z dofinansowania do wyjazdów dzieci na tzw. ,,zielone szkoły” do miejsc czystych 
ekologicznie utrzymywana jest corocznie na zbliżonym poziomie, zadanie realizowane jest w  oparciu  
o dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  
- liczba dzieci i młodzieży, która skorzysta w 2019 roku z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez organizacje 
pozarządowe zależy od propozycji działań zawartych w ofertach, które zostają wybrane w przedmiotowych 
konkursach ogłaszanych corocznie 1 lutego. 

 

Cel szczegółowy 4. Sport, rekreacja i wypoczynek. 

Zadanie 1. Zagospodarowanie w okresie wakacyjnym czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez ich udział 
w imprezach i zajęciach organizowanych w ramach zimowego oraz letniego wypoczynku.  

W 2018 roku miejskie instytucje kultury kontynuowały działania związane z organizacją akcji „Zima 
w mieście” i akcji „Lato w mieście”, w szczególności:  

- Miejskie Domy Kultury 
W ramach akcji „Zima w mieście” 2018 zorganizowano gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, 
teatralne, wokalne, naukowe, zajęcia ruchowe, gry i zabawy edukacyjne, koncerty, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, zajęcia: komputerowe, sportowe, integracyjne, projekcje filmów. Poza zajęciami stacjonarnymi 
organizowanymi w siedzibach MDK dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zorganizowanych wyjściach np. 
do kina czy teatru. Liczba zorganizowanych zajęć: 122. 
W ramach akcji „Lato w mieście” 2018 zorganizowano zajęcia świetlicowe, warsztaty plastyczne, ogrodnicze, 
regionalne, muzyczne, wokalne, taneczne, integracyjne, ruchowe, modelarskie, teatralne, kulinarne, językowe 
czy sportowe. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były: projekcje filmów, gry terenowe, spotkanie z ciekawymi 
ludźmi np. policjantami, strażakami. Organizowano wycieczki m.in.: do kina, teatru, Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Chorzowie czy kopalni GUIDO w Zabrzu. Ponadto w każdą środę lipca w Amfiteatrze Zadole 
organizowane były dla dzieci spektakle teatralne lub przedstawienia interaktywne. Liczba zorganizowanych 
zajęć: 315. 

- Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 
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W ramach akcji „Zima w mieście” 2018 Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach zorganizowała cykl 
warsztatów ekspresji twórczej. Zajęcia były prowadzone w oparciu o wystawę „Bliźniemu swemu...”. Liczba 
zorganizowanych zajęć: 11.  
W ramach akcji „Lato w mieście” 2018  Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach zorganizowała cykl 
warsztatów ekspresji twórczej oraz warsztaty ruchowo-aktorskie w ramach projektu „Do Sztuki Gotowi Start!”.  
Zajęcia prowadzone były w oparciu o wystawy: „Dyplomy ASP” oraz „Próba sił”. Ponadto Galeria BWA zaprosiła 
dzieci  do projektu edukacyjno-artystycznego „DO SZTUKI GOTOWI START!”, zrealizowano warsztaty aktorsko-
ruchowe skierowane do dziewczynek w wieku 8-12 lat. Łączna liczba zajęć: 25 (24 warsztaty i 1 projekt 
edukacyjno–artystyczny). 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
Akcja Ferie z Książką trwała od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku. W tym czasie Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach przygotowała w 20 filiach zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. W ramach akcji 
MBP zorganizowała warsztaty literacko-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty parateatralne, turnieje gier 
planszowych,  podchody literackie, spacery tropem ważnych słów, wyjścia do instytucji na terenie aglomeracji.  
Liczba zorganizowanych zajęć: 148.  
Akcja Lato z Książką 2018 trwała przez cały lipiec i sierpień.  Zajęcia w jej ramach zorganizowane zostały w 19 
filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Akcja skierowana była do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 
12 lat. W ramach akcji MBP zorganizowała warsztaty literacko-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty 
parateatralne, turnieje gier planszowych, podchody literackie, spacery tropem ważnych słów, wyjścia do 
instytucji na terenie aglomeracji oraz warsztaty przyrodniczo-literackie. Liczba zorganizowanych zajęć: 375.  

- Muzeum Historii Katowic  
W ramach akcji „Zima w mieście” 2018 Muzeum Historii Katowic zorganizowało następujące warsztaty: 
plastyczne połączone ze zwiedzaniem wystawy „Neoawangarda na Górnym Śląsku. Zdzisław Stanek – 
nieustające odkrywanie”, warsztaty gwary śląskiej przygotowane dla najmłodszych, połączono ze zwiedzaniem 
wystaw stałych: „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, „U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego 
mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”, warsztaty artystyczne 
zorganizowane dla uczestników akcji połączono ze zwiedzaniem wystawy czasowej „Szkoła cierpliwości... 
O hafcie w śląskim domu”. Zrealizowano także warsztaty graficzne w technice linorytu wokół twórczości Józefa 
Gielniaka oraz warsztaty teatralne połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”. Liczba zorganizowanych zajęć: 56.  
W ramach akcji „Lato w mieście” 2018 Muzeum Historii Katowic zorganizowało następujące warsztaty: 
plastyczne „Miasto w palecie barw” przygotowano wraz ze zwiedzaniem wystawy czasowej pt. „Nikifor. 
Samotność w Krynicy”, warsztaty fotograficzno-plastyczne „Fotokolaże dawnych i współczesnych Katowic”, 
połączono z poznaniem wystawy „Z dziejów Katowic”, warsztaty plastyczno-etnograficzne „Śląski familok 
z obrazów Pawła Wróbla” - uczestnicy zajęć zwiedzali także wystawę „Wokół Mistrzów Grupy Janowskiej”, 
warsztaty plastyczno-etnograficzne „We wnętrzu śląskiego mieszkania – kolaż” przygotowane po obejrzeniu 
wystawy „U nas w doma na Nikiszu”. Zrealizowano  również warsztaty teatralne „W krainie wyobraźni wszystko 
zdarzyć się może” - zajęcia, podczas których dzieci nauczyły się podstawowych elementów rozgrzewki aktorskiej 
- operowania głosem i ekspresji ruchowej, przygotowano także warsztaty plastyczne „Gdzieś daleko są inne 
światy”. Liczba zorganizowanych zajęć: 58.  

- Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek  
W ramach akcji „Zima w mieście” 2018 zorganizowano warsztaty teatralne i scenograficzne „Bawimy się 
w teatr” z podziałem na dwie grupy wykonawców - aktorów oraz twórców dekoracji. Projekt pod hasłem 
„Bawimy się w teatr” to luźna formą interpretacji działań scenicznych i ich plastycznej oprawy. Liczba 
zorganizowanych zajęć 5. Future Artist to projekt polegający na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego 
kontaktu ze sztuką, sprzyjaniu ich twórczości i wykorzystaniu w procesie edukacji eksperymentalnych 
warsztatów w galeriach sztuki. Liczba zorganizowanych zajęć: 4. Rodzinne Matinee  to spotkania z muzyką, 
których celem jest zaprezentowanie różnych gatunków muzyki, sylwetek kompozytorów i instrumentów 
w sposób nowatorski, nie krępujący naturalnych emocji dzieci oraz zachęcający do poznawania różnych 
gatunków muzyki. liczba zajęć 2. 
W ramach akcji „Lato w mieście” 2018 zrealizowano Muzykodrom — stacja lotów muzycznych, projekt z zakresu 
edukacji muzycznej adresowany do dzieci i młodzieży. Liczba  zorganizowanych zajęć 4. „MIASTO BEZ OGRÓDEK- 
Luftujemy Bramy, Portretujemy Dzielnice”, działania o charakterze lokalnym, społeczno-edukacyjno-kulturalne 
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w zdegradowanych dzielnicach Katowic, skierowane do szerokiej grupy odbiorców (szczególnie mieszkańców, 
funkcjonujących w społecznościach wykluczonych, niemających kontaktu z teatrem i kulturą w ogóle). Liczba 
zorganizowanych zajęć: 27. Rodzinne Matinee to spotkania z muzyką, których celem było zaprezentowanie 
różnych gatunków muzyki, sylwetek kompozytorów i instrumentów w sposób nowatorski, nie krępujący 
naturalnych emocji dzieci oraz zachęcający do poznawania różnych gatunków muzyki. Liczba zorganizowanych 
zajęć: 4. Future Artist – projekt polega na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego kontaktu ze sztuką, 
sprzyjaniu ich twórczości i wykorzystaniu w procesie edukacji eksperymentalnych warsztatów w galeriach 
sztuki. Liczba zorganizowanych zajęć: 15. 

- Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum"  
W ramach akcji „Zima w mieście” 2018 od 30 stycznia do 11 lutego odbyły się 4 bezpłatne warsztaty: 
2 plastyczne i 2 muzyczne. Liczba zorganizowanych zajęć: 4. 
W ramach akcji „Lato w mieście” 2018 od 9 do 14 lipca oraz od 16 do 21 lipca realizowano projekt „Archipelag” 
w ramach wakacyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci. W dniach od 10 lipca do 10 sierpnia dzieci mogły 
obejrzeć wystawę lalek w Galerii Ateneum. Liczba zajęć: 13. 

- Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w ramach akcji „Zima w mieście” 2018 zorganizowała 
6 koncertów umuzykalniających adresowanych do dzieci w wieku szkolnym. W koncertach wystąpili: Marta 
Lucjan - skrzypce, Mateusz Lasatowicz - fortepian, Bronisława Polok - prowadzenie koncertów. Liczba 
zorganizowanych zajęć: 6. 
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w lipcu i sierpniu 2018 roku zorganizowała 12 koncertów 
w ramach akcji „Lato w mieście” 2018, adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Koncerty 
odbywały się w katowickich przedszkolach, domach kultury oraz miejskich bibliotekach publicznych. 
W koncertach wystąpili: Mateusz Kisielnicki - trąbka, Maria Praglowska - fortepian, Jan Kudełka - gitara,  Alicja 
Przytuła-Mucha - fortepian, prowadzenie koncertów, Alicja Kotyl - prowadzenie koncertów. Liczba 
zorganizowanych zajęć: 12 

Zagospodarowanie w okresie wakacyjnym czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez ich udział 
w imprezach i zajęciach organizowanych w ramach zimowego i letniego wypoczynku odbywało się także 
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wydział Edukacji i Sportu na realizację zadań 
publicznych pod nazwą „Akcja Zima 2018 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” oraz „Akcja Lato 
2018 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”. W ramach realizacji tych zajęć katowickie kluby 
i stowarzyszenia sportowe organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe, które mają charakter otwarty. 
Oznacza to, że w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich wszystkie dzieci z terenu miasta Katowice mogą 
skorzystać z proponowanej przez kluby oferty. Z dotacji przekazywanej z budżetu miasta Katowice podmioty 
mogą pokryć następujące rodzaje kosztów, potrzebnych do realizacji zadania: wynajem obiektu, wynagrodzenia 
trenerów i instruktorów, opieka medyczna, ubezpieczenie uczestników akcji, napoje, posiłki, poczęstunek, 
zakup medali, dyplomów i nagród o charakterze sportowym. 

W 2018 roku w ramach organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w świetlicach 
i klubach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 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 1 541 dzieci, 
- w ramach zimowego wypoczynku 958 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. Dzieci korzystały ze wszystkich kąpielisk 
otwartych oraz boisk i sal gimnastycznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 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 ww. placówki. Dzięki temu miały zapewnioną 
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właściwą opiekę, bezpieczeństwo oraz mogły aktywnie i konstruktywnie spędzić czas podczas ferii i wakacji. 
W 2018 roku w ramach akcji „Zima w mieście” skorzystało z zajęć organizowanych przez Świetlice 
Specjalistyczne i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe MOPS 172 dzieci i młodzieży, natomiast  
w ramach akcji „Lato w mieście” skorzystało z zajęć organizowanych przez Świetlice Specjalistyczne  
i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe MOPS 233 dzieci i młodzieży. 
 
Zadanie 2. Współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami 
sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi mająca na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  

Wspieranie działalności katowickich klubów i stowarzyszeń sportowych w 2018 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 2018 r.; 
-„Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych” 
w 2018 r. - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii, zadanie realizowane przez Uczniowskie 
Kluby Sportowe;  
- „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.”; 
- „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.”;  
- „Akcja Zima 2018 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”; 
- „Akcja Lato 2018 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”; 
 - „Organizacja uprawiania sportu” w 2018 roku; 
Ponadto Wydział Edukacji i Sportu wspierał również działalność katowickich klubów i stowarzyszeń sportowych 
klubów poprzez: 
- przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych w trybie tzw. Małych Grantów, 
- wspieranie różnych form turystyki krajowej, 
- wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
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 Katowice 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 rekreacja stanowią alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego, rozwijanie swoich 
umiejętności i zainteresowań oraz zabawę.  
 
Zadanie 3. Wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców miasta.  

Wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców miasta odbywa się 
w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą „Organizacja imprez 
sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.” oraz „Organizacja 
imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.”. Z dotacji przekazywanej 
z budżetu miasta Katowice podmioty mogą pokryć następujące rodzaje kosztów, potrzebnych do realizacji 
zadania: wynajem obiektów, opłaty sędziowskie, opłaty startowe, opieka medyczna, ubezpieczenie uczestników 
imprezy, napoje, poczęstunek, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprezy, zakup medali, pucharów 
i nagród o charakterze sportowym. Wspieranie imprez sportowych organizowanych w mieście odbywa się 
również poprzez ich współorganizację w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpłatne udostępnianie 
miejskich obiektów sportowych oraz przekazywanie pucharów, medali i statuetek jako nagród.  
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok Prognoza/ 
potrzeby 2019 

1. liczba miejskich instytucji kultury biorących udział w akcji „Lato 
w mieście” i akcji „Zima w mieście”  

11 11 
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liczba zajęć prowadzonych w tych instytucjach 1 206 1 382 

2. Liczba dzieci, które skorzystały z zajęć organizowanych w szkołach 
i placówkach oświatowych w ramach akcji „Lato w mieście” i akcji 
„Zima w mieście” 

akcja zima – 2 356 
akcja lato – 3 666 

na podobnym poziomie 
jak w 2018 roku  

3. Liczba dzieci, które skorzystały z zajęć organizowanych przez 
Uczniowskie Kluby Sportowe, kluby sportowe oraz stowarzyszenia 
sportowe w ramach  akcji „Lato w mieście”  i akcji „Zima 
w mieście” 

akcja zima – ok. 1300 
akcja lato  – ok.  800 

na podobnym poziomie 
jak w 2018 roku  

4. Liczba dzieci, które skorzystały z zajęć organizowanych 
w świetlicach i klubach prowadzonych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe, jak również 
w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach 
udzielonego dofinansowania do wypoczynku letniego poza 
miejscem zamieszkania 

2 499 2 499 

5. Liczba podmiotów otrzymujących dotację w ramach realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży 
w dziedzinie sportu i turystyki”  

38 
na podobnym poziomie 

jak 2018 roku  

6. Liczba podmiotów otrzymujących dotację w ramach realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowych 
Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych”  

33 
na podobnym poziomie 

jak 2018 roku  

7. Liczba uczestników zadania pod nazwą „Szkolenie dzieci 
i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki”  

2 586 
na podobnym poziomie 

jak 2018 roku  

8. Liczba uczestników zadania pod nazwą „Prowadzenie 
Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych”  

3 069 
na podobnym poziomie 

jak 2018 roku  

9. Liczba imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 
organizowanych na terenie miasta  

ok. 100 
na podobnym poziomie 

jak 2018 roku  

 
Z analizy powyższych wskaźników wynika, iż: 
- miasto Katowice przywiązuje ogromną wagę do zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 
przeznacza dotacje na dla organizacji pozarządowych na realizację różnego rodzaju form aktywnego spędzania 
czasu wolnego oraz edukowania w formie zająć pozalekcyjnych czy programów profilaktycznych, 
- 11 miejskich instytucji kultury co roku organizuje różnego rodzaju zajęcia zapewniając katowickim dzieciom 
i młodzieży atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, 
- liczba dzieci, które skorzystały z zajęć organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach akcji 
„Lato w mieście” i akcji „Zima w mieście” od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podobnie jak i liczba  
ok. 50 szkół i placówek oświatowych, która bierze udział w realizacji ww. zadań, oferta jest bardzo szeroka 
i obejmuje zarówno zajęcia zamknięte, jak i otwarte, bezpłatne oraz odpłatne, 
- zajęcia organizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe, kluby sportowe oraz stowarzyszenia sportowe 
w ramach akcji „Lato w mieście” i akcji „Zima w mieście” mają charakter otwarty, uczestniczą w nich zarówno 
zawodnicy klubów i stowarzyszeń jak i osoby z zewnątrz, korzystające z akcji doraźnie, z roku na rok obserwuje 
się coraz większe zainteresowanie ofertą akcji zima i lato oraz wzrost liczby uczestników, 
- liczba podmiotów otrzymujących dotację na realizację zadania pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży 
w dziedzinie sportu i turystyki” oraz „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych” z roku na rok wzrasta, ponieważ na bieżąco rejestrują się nowe kluby 
i stowarzyszenia sportowe, które składają wnioski do otwartych konkursów ofert starając się o dotację na swoja 
bieżącą działalność, liczba podmiotów uzależniona jest również od środków finansowych przeznaczonych 
w budżecie miasta na realizację tego zadania, 
- liczba uczestników zadania pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki” oraz 
Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych” 
rokrocznie wzrasta wraz z ilością podmiotów otrzymujących dotację na realizację przedmiotowego zadania 
publicznego, równocześnie kluby realizujące zadanie zwiększają sukcesywnie liczbę zawodników 
przeprowadzając dodatkowe nabory uczestników, 
- obserwuje się stały wzrost ilości imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na terenie 
miasta Katowice przez kluby i stowarzyszenia sportowe - podmioty organizując imprezy korzystają  
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z dotacji w ramach otwartych konkursów ofert, ze współfinansowania imprez w ramach współorganizacji  
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przekazywania pucharów, medali i statuetek jako nagród. 
 

Priorytet 3 Wspieranie funkcjonowania rodzin ze specyficznymi trudnościami, stanowiącymi 

zagrożenia rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci 

Cel szczegółowy 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Zadanie 1. Prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania zostały ujęte 
w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020). 

Opis zrealizowanych działań znajduje się w sprawozdaniu z realizacji w 2018 roku Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 
przyjmowanego odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice. 

W rodzinach, w których występuje przemoc, bezpieczeństwo dzieci, ich potrzeby oraz prawidłowy 
rozwój, są narażone na deprywację. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS oferuje m.in. pomoc dzieciom, aby 
pomóc im dojść do równowagi i zminimalizować skutki trudnych doświadczeń.  

Programy o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym realizowane przez Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej MOPS mają charakter prewencji 3 stopnia, a co za tym idzie ich głównym celem jest łagodzenie 
skutków negatywnych doświadczeń członków rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej i/lub 
nadużywania alkoholu. W 2018 roku realizowane były programy: 

- Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w środowisku rodzinnym – 
uczestniczyło 28 osób, 

- Program pracy psychologicznej z młodzieżą „W poszukiwaniu siebie” - uczestniczyło 5 osób, 
- Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - uczestniczyło 5 osób, 
- Program edukacyjno-diagnostyczny „Ja i alkohol” - uczestniczyły 54 osoby, 
- Program psychoedukacyjny dla rodzin i bliskich osób nadmiernie pijących – uczestniczyło 6 osób. 

Ponadto w Ośrodku realizowany był program edukacyjno-korekcyjny, którego celem jest zahamowanie, 
ograniczenie i powstrzymanie zjawiska przemocy domowej. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.  
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok Prognoza/ 
potrzeby 2019 

1.  liczba dzieci dotkniętych przemocą korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej MOPS 

45 45 

2.  liczba „Niebieskich Kart” uruchomionych przez przedstawicieli pomocy społecznej 91 91 

3.  liczba osób korzystających z realizowanych programów terapeutycznych 
i edukacyjnych 

98 98 

4.  liczba osób stosujących przemoc uczestniczących w programach edukacyjno-
korekcyjnych 

20 20 

 
Na podstawie analizy powyższych wskaźników można stwierdzić, iż planuje się kontynuację 

realizowanych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej programów oraz zakłada się utrzymanie liczby uczestników 
na podobnym poziomie. Pomoc społeczna jest jedną z pięciu instytucji uprawnionych do uruchomienia 
procedury „Niebieskiej Karty”, natomiast ilość wszczynanych procedur zależy od ilości zgłoszeń pochodzących 
głównie od osób poszkodowanych oraz świadków.  

 
Cel szczegółowy 2. Profilaktyka i leczenie uzależnień 

Zadanie 1. Organizowanie grup terapeutycznych oraz pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich 
rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób z deficytami poznawczymi. 

W ramach zadania realizowano w 2018 roku: 
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- terapię uzależnienia prowadzoną w formie oddziału dziennego dla osób ze znacznym upośledzeniem 
w funkcjonowaniu społecznym przez Centrum Psychiatrii w Katowicach na zlecenie Urzędu Miasta 
Katowice, liczba uczestników wyniosła 24, liczba osobodni 560, 

- Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, w ramach którego zrealizowano 2 grupy 
terapeutyczne dla 29 uczestników, liczba zrealizowanych godzin wyniosła 141, 

- zajęcia prowadzone przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe JEDRUŚ przy ul. Macieja 10  
w Katowicach dla 40 stałych członków, ponadto 100 osób skorzystało z pomocy w formie udzielonych porad 
w ramach dyżurów, 

- zajęcia prowadzone przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe DWÓJKA przy ul. Bp H. Bednorza 22  
w Katowicach – przeprowadzono 1 122 godzin zajęć i spotkań dla 404 uczestników, ponadto udzielono 983 
porady i informacje telefoniczne, a także 222 porady w ramach pierwszego kontaktu, 

- „telefon zaufania oraz punkt informacyjno-konsultacyjny z zakresu problemów alkoholowych, narkotykowych 
oraz przemocy domowej” prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin  
z Problemem Alkoholowym i Przemocą Śląskiego Stowarzyszenia „AD VITAM DIGNAM” przy ul. Bp H. 
Bednorza 22 w Katowicach, udzielono 607 porad (psychologicznych, terapeutycznych, prawnych) oraz 
przeprowadzono 3 676 rozmów w ramach telefonu zaufania, 

- wyjazdy o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym zorganizowane przez Katowickie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe DWÓJKA, w których uczestniczyło 57 osób, w tym: 39 w obozie terapeutyczno-
integracyjnym letnim i 18 osób w zimowisku terapeutyczno – integracyjnym, 

- Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Małe Ciche zorganizowany przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie 
Kulturalno-Turystyczne, w którym uczestniczyły 54 osoby, 

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i Pomocy Kryzysowej przy ul. Opolskiej 9 w Katowicach przez Wspólnotę 
Dobrego Pasterza, z których skorzystało 79 osób i udzielono 884 porad, 

- w ramach Poradni dla Osób uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnionych prowadzonej 
przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii przy ul. Warszawskiej 19 w Katowicach zrealizowano: 
 terapię indywidualną dla 130 osób, 
 terapię rodzinną dla 28 osób, 
 grupę edukacyjno-motywująca dla 24 osób, 
 grupę dla rodziców dla 12 osób. 
Łącznie ww. wsparciem objęto 194 osoby. Ponadto udzielono 1 007 porad indywidualnych.  

 
Zadanie 2. Prowadzenie ustawowej procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

W ramach prowadzenia ustawowej procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wydano: 
- 254 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego złożone przez członków rodzin, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Policję, Prokuraturę lub inne instytucje, 
 - 80 opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzonych na zlecenie 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Zadanie 3. Organizowanie i wspieranie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniami. 

W 2018 roku realizowano następujące programy: 
- Środowiskowe Programy Profilaktyczne prowadzone w 46 szkołach, z których skorzystało 6 240 uczestników, 
w ramach przeprowadzonych w sumie 17 250 godzin; 
- Programy profilaktyczne realizowane przez Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 
podczas zajęć lekcyjnych tj.: 

 „Debata” - 15 zajęć (3 godziny lekcyjne każde zajęcia) dla 317 uczestników, 
 „Marihuana - prawda i mity” - 60 zajęć (2 godziny lekcyjne każde zajęcia) dla 1 267 uczestników, 
 „Smak życia - debata o dopalaczach” - 120 zajęć (1 godzina lekcyjna każde zajęcia) dla 2 536 

uczestników, 
 „Narkotyki i nastolatki” - 15 zajęć (1 godzina zegarowa każde zajęcia) dla rodziców dla 1 112 

uczestników. 
Razem z ww. programów skorzystało 4 120 uczniów oraz 1 112 rodziców; 
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- Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” prowadzony przez Fundacja „YAQ projekt - 
Pracownia Rozwoju Społecznego” 2 edycje:  

 Szkoła Podstawowa 33 (75 uczniów, 6 nauczycieli, 6 rodziców), 
 Szkoła Podstawowa 38 (106 uczniów, 30 nauczycieli, 2 rodziców). 

Łącznie z ww. programu skorzystało 181 uczniów, 36 nauczycieli, 8 rodziców; 
- Program KOREKTA dla szkół średnich realizowany przez Firmę Profilaktyka-Edukacja – Maria Kołecka-Rusecka, 
który obejmował 22 edycje po 2 godziny zegarowe dla łącznie 349 osób; 
- XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów 
Profilaktycznych, której realizatorem było Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”. Zajęcia obejmowały 
2 trzydniowe sesje, z których skorzystało 6 osób;  
- Program „Zamiast na ulicy”, którego realizatorem był Klub Wysoki Zamek Wspólnota Dobrego Pasterza 
ul. Gliwicka 96. Program obejmował zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom, indywidualną pracę psychokorekcyjną, udzielanie wsparcia, strefę bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu. Z programu skorzystało łącznie 208 osób. 
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok Prognoza/ 
potrzeby 2019 

1. liczba osób uzależnionych i ich rodzin, które skorzystały z pomocy terapeutyczno-
rehabilitacyjnej 

871 870 

2. liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego 254 250 

3. liczba wydanych opinii przez biegłych sądowych 80 80 

4. liczba uczestników programów profilaktycznych 12 060 12 000 

 
Analiza powyższych wskaźników wskazuje, iż duże znaczenie dla prowadzenia pomocy terapeutyczno-
rehabilitacyjnej w ramach „Gminnego programu wspierania rodziny” ma aktywność stowarzyszeń 
trzeźwościowych, które oferują szeroką gamę oddziaływań o tym charakterze. Uczestniczą w nich w dużej 
mierze osoby uzależnione i ich rodziny, które wcześniej korzystały z leczenia w placówkach finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Przewiduje się utrzymanie udzielanej pomocy na zbliżonym poziomie. Ponadto 
w 2019 roku przewidywane jest utrzymanie na podobnym poziomie procedury leczenia odwykowego. 
Prace Zespołu ds. Leczenia Odwykowego pod względem ilości dyżurów będą zachowane na tym samym 
poziomie, natomiast trudno jest przewidzieć ile wpłynie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 
Ponadto planuje się kontynuację realizowanych programów profilaktycznych oraz przewiduje się utrzymanie 
liczby uczestników na podobnym poziomie.  
 

Priorytet 4 Przeciwdziałanie ubóstwu rodzin z dziećmi i zabezpieczenie socjalne 

Cel szczegółowy 1. Zapobieganie ubóstwu rodzin, w tym: niepełnych, o niskich dochodach, wielodzietnych. 

Zadanie 1. Wsparcie materialne udzielane dzieciom w formie świadczeń z pomocy społecznej.  
Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym 

ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek 
o udzielenie pomocy. Możliwe jest udzielenie wsparcia poprzez dofinansowanie do: wypoczynku, zielonej 
szkoły, wyprawki szkolnej i biletów na dojazd do szkoły. 

Ponadto, jednym z ważniejszych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie 
dożywiania dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin w stosunku do których istnieją uzasadnione 
przesłanki o możliwości wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z rodzin, które 
nie są w stanie zapewnić swym dzieciom zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, w tym 
odpowiedniego dożywiania. W 2018 roku realizatorami dożywiania dodatkowego byli: Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej Nr 5 i Nr 7 oraz firma GASTRO-SERWIS II Sp. z. o.o.  

Głównymi realizatorami dożywiania dzieci i młodzieży były: 
- placówki oświatowe we współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu oraz Centrum Usług Wspólnych, 
- podmioty niepubliczne wyłonione zgodnie z procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych: 
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„VICTUS” Tomasz Brzezina – firma przygotowująca i dowożąca gorące posiłki uczniom Szkoły Podstawowej Nr 7 
Specjalnej, Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej oraz Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej. 

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu  
z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice zapewnił posiłek wszystkim potrzebującym dzieciom.  
W każdej z dzielnic miasta dyżurowały szkoły, w których wydawano posiłki. Rozwiązanie to pozwoliło na 
zapewnienie dzieciom dożywiania, także w okresie przerw w nauce szkolnej. 

 
Zadanie 2. Świadczenie z rządowego Programu „Rodzina 500+”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w 2018 roku kontynuował realizację programu 
„Rodzina 500+” na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program wprowadzony 1 kwietnia 
2016 roku znacząco wpływa na bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin. Rodziny inwestują w rozwój dzieci, 
przeznaczając środki na ich edukację, zdrowie oraz aktywność społeczno-kulturalną. 

Świadczenie wychowawcze to finansowe wsparcie niepodlegające opodatkowaniu w wysokości 500 zł 
miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, wypłacane niezależne od kryterium dochodowego. 
Rodziny o niskich dochodach otrzymują również wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. Wnioski są 
obsługiwane w znaczącej mierze za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji elektronicznej,  
co ułatwia kontakt rodzin z urzędem oraz w 10 punktach terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach.  
 
Wskaźniki realizacji: 

Lp. Nazwa wskaźnika 2018 rok Prognoza/ 
potrzeby 2019 

1. liczba dzieci, które skorzystały z dofinansowania do wypoczynku letniego 389 347 

2. liczba dzieci, które skorzystały z dofinansowania do „zielonej szkoły” 50 50 

3. liczba dzieci, które otrzymały wyprawkę szkolną 2 2 

4. liczba dzieci objętych dożywianiem dodatkowym 86 86 

5. liczba dzieci, które otrzymały dofinansowanie do biletów na dojazd do szkoły 3 3 

6. liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą w formie obiadów 3 541 3 420 

7. liczba dzieci, dla których wypłacono świadczenie wychowawcze 19 621 17 659* 

* Przy założeniu 10 % tendencji spadkowej w 2019 roku 

 

Z analizy powyższych wskaźników wynika, iż w ostatnich latach zaobserwowano spadek liczby dzieci 
korzystających z wyjazdów wakacyjnych, zielonej szkoły, wyprawki szkolnej. Powyższe wynika z możliwości 
zapewnienia dzieciom tych form w ramach własnych środków rodziny, na co niewątpliwie ma wpływ wypłacane 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. Z uwagi na wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku bezpłatnych 
przejazdów dla uczniów do 16 roku życia, zmniejszeniu uległa ilość osób korzystających z dofinansowania do 
biletów na dojazd do szkoły. Pomoc w formie dożywiania udzielana przez MOPS Katowice jest pomocą 
niezbędną w procesie wspierania rodziny. Pomimo malejącej liczby dzieci korzystających z dożywiania w formie 
obiadów w szkole, przedszkolu i żłobku, to wciąż zadanie, którego kontynuacja jest zasadniczym elementem 
zapobiegania ubóstwu rodzin. W zakresie świadczenia wychowawczego, w stosunku do lat ubiegłych można 
zauważyć tendencję spadkową liczby składanych wniosków o około 13 %, co może być spowodowane poprawą 
sytuacji materialnej rodzin z uwagi na podniesienie płacy minimalnej oraz spadek stopy bezrobocia. 
W przypadku utrzymania obowiązującego kryterium dochodowego, tendencja spadkowa może utrzymać się na 
poziomie 10 % rocznie. 

III. Podsumowanie i rekomendacje 

Przeprowadzona analiza działań wynikających z założeń „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-
2020” pozwala na sformułowanie wniosków, iż w 2018 roku: 

 wspierano rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez stałe rozwijanie 
bezpłatnego poradnictwa i usług asystenckich na rzecz rodzin przeżywających różnego rodzaju 
trudności (bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, usługa asystenta rodziny), 
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 aktywnie wspierano działania placówek wsparcia dziennego zapewniających pobyt dla dzieci 
i młodzieży, 

 realizowano działania na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz zapewniano opiekę dla dzieci 
do lat 3, 

 realizowano programy wspierające rodziny oraz wpływające na poprawę warunków ich życia, 

 wyrównywano szanse edukacyjne dzieci i młodzieży poprzez udzielanie im wsparcia finansowego, 

 wzbogacano ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz wspierano uzdolnionych uczniów, 

 wspierano realizację zadań służących aktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz 
działania mające na celu wzbogacenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 

 realizowano działania służące podnoszeniu aktywności fizycznej, upowszechnianiu zdrowego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży, 

 realizowano działania profilaktyczne oraz działania służące rozwiazywaniu problemów uzależnień 
poprzez realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, 

 realizowano wsparcie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez programy 
profilaktyczno–edukacyjne oraz wspieranie placówek przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe,  

 udzielano wsparcia finansowego  dla dzieci głównie poprzez takie świadczenia jak obiady, dożywianie 
dodatkowe, dofinansowanie do wypoczynku letniego, dofinansowanie do „zielonej szkoły”, wyprawka 
szkolna, bilety na dojazdy do szkoły oraz świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego 
programu  „Rodzina 500+”. 

Na podstawie powyższych wniosków rekomenduje się rozwijanie dotychczasowych form i kierunków 
oddziaływań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania i rozwoju rodziny. 

IV. Źródła finansowania programu  

Źródła finansowania programu w 2018 roku  (wykonanie za 2018 rok)  

Lp. Nazwa zadania Realizator  Kwota  

Klasyfikacja 
budżetowa 
(rozdział) Uwagi 

Priorytet 1. 

Cel szczegółowy 1: Wsparcie systemowe środowiskowe i instytucjonalne rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - 
doskonalenie warunków udzielania wsparcia środowiskowego 

1. 

Prowadzenie pracy socjalnej 
ukierunkowanej na wspieranie 
rodziny z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi 

MOPS 86 381,24 zł 85219 

  

2. 

Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego, w tym 
psychologicznego, 
pedagogicznego, prawnego, 
świadczonego osobom i rodzinom, 
które maja trudności lub wykazują 
potrzebę wsparcia 
w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych 

WPS 143 000,00 zł 85218 
Program współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

MOPS 144 052,31 zł 85219 

  

3. 

Organizowanie psychoterapii 
indywidualnej, par i rodzin 
ukierunkowanej na niesienie 
pomocy członkom rodziny w celu 
ich lepszego funkcjonowania 

4. 

Organizowanie mediacji 
rodzinnych w zakresie spraw 
związanych z funkcjonowaniem 
rodziny i potrzebami ich członków 

5. 

Zapewnienie wsparcia asystenta 
rodziny polegającego na 
systematycznym towarzyszeniu 
rodzinie z dziećmi 

MOPS 1 063 187,40 zł 

85154 

Zadanie częściowo realizowane w ramach 
Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

85504 

6. MOPS 2 058 325,78 zł 85153 
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Wsparcie rodziny poprzez objęcie 
dziecka opieką i wychowaniem  
w placówce wsparcia dziennego 

85154 

85504 

WPS 

           2 038 020,00 zł  85154 

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 

           1 095 589,00 zł  85504 

7. 

Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw 
dziecka 

WPS    44 420,00 zł  85504 

Program współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

8. 

Wsparcie rodzin z dziećmi poprzez 
zapewnienie opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w Żłobku 
Miejskim 

Żłobek Miejski          14 365 895,28 zł  85505 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. bez 
wydatków poniesionych na BO i fundusze 
strukturalne 

9. 

Wsparcie dla rodzin z dziećmi 
poprzez dotowanie miejsc 
w żłobkach niepublicznych 

WPS   3 844 847,40 zł  85505 

10. 

Program dla rodzin „Nas Troje 
i więcej”* 

 18 045,01 zł  85395 Program „Nas Troje i więcej” Kwoty podane 
dotyczą wydatków na materiały drukowane, 
reklamowe i informacyjne. Koszty poniesione 
przez Wydział Polityki Społecznej 10.430,98 
zł, koszty poniesione przez Wydział Promocji 
1.931,10 zł, koszty poniesione przez Wydział 
Organizacji i Zarządzania (dodatki służbowe): 
5.682,93 zł. 

11 
Program „Babcia, dziadek i ja 
w Katowicach”* 

501,37 zł  85395 Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” 
podane kwoty programu dotyczą wyłącznie 
wydatków na materiały informacyjne 

12 

Ogólnopolska „Karta Dużej 
Rodziny”* 

   5 285,15 zł  85503 Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
2016 poz.785 z późn. zm.). Środki dotacji Wojewody 
na realizację zadania są przeznaczone na częściowe 
pokrycie kosztów wynagrodzenia dla osoby 
realizującej zadanie. 

RAZEM        24 907 549,94 zł      

* Dodatkowym skutkiem finansowym są ubytki dochodów jednostek miejskich realizujących zadania programu 

Priorytet 2. 

Cel szczegółowy 1: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

1. 

Pomoc finansowa i rzeczowa 
uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej 

WEiS 
           1 176 324,15 zł  

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym (stypendia i zasiłki)  

66 126,31 zł 
Dofinansowanie zakupu podręczników dla 
dzieci "wyprawka szkolna 

Cel szczegółowy 2: Promowanie i wspieranie uzdolnionych uczniów 
1. Wyróżnianie i nagradzanie dzieci 

i młodzieży 
WEiS 

             469 060,00 zł  
85416 Program stypendialny „PRYMUS"  

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

szkół i placówek oświatowych 
WEiS              557 680,00 zł  85412 „Zielone szkoły"  

    83 762,00 zł  

80195 Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez 
organizacje pozarządowe w ramach 
otwartych konkursów ofert ogłaszanych 
corocznie w ramach Programu współpracy 
miasta Katowice   z organizacjami 
pozarządowymi  w obszarze ,,edukacja, 
oświata  i wychowanie” 

Cel szczegółowy 4: Sport, rekreacja i wypoczynek 
1. Zagospodarowanie w okresie 

wakacyjnym czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez ich udział 
w imprezach i zajęciach 
organizowanych w ramach 
zimowego oraz letniego 
wypoczynku 

WEiS     343 010,50 zł  85412 Akcja zima  w mieście 

WEiS      29 129,47 zł  92605 

ŚTLiA "Ateneum"      218,85 zł  92106 

Miejskie Domy 
Kultury 

     15 363,79 zł  92109 

Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA 

w Katowicach 

      105,60 zł  92110 
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Katowice Miasto 
Ogrodów - 

Instytucja Kultury 
im. Krystyny 

Bochenek 

      10 500,00 zł  92113 

IPiUM „Silesia”      787,08 zł  92114 

MBP w Katowicach     1 700,00 zł  92116 

Muzeum Historii 
Katowic 

    3 435,60 zł  92118 

WEiS       590 046,61 zł  85412 Akcja lato w mieście 

WEiS        39 989,66 zł  92605 

ŚTLiA "Ateneum"       52 371,05 zł  92106 

Miejskie Domy 
Kultury 

       54 921,29 zł  92109 

Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA 

w Katowicach 

               401,87 zł  92110 

Katowice Miasto 
Ogrodów - 

Instytucja Kultury 
im. Krystyny 

Bochenek 

       35 460,58 zł  92113   

IPiUM „Silesia”        2 399,00 zł  92114   

MBP w Katowicach           8 600,00 zł  92116   

Muzeum Historii 
Katowic 

               5 005,81 zł  92118   

2. 

Współpraca z Uczniowskimi 
Klubami Sportowymi, klubami 
sportowymi, stowarzyszeniami 
sportowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi mająca na celu 
upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu 

WEiS         1 450 000,00 zł  92605 Zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci 
i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki” 
 
Zadanie pod nazwą „Prowadzenie 
Środowiskowych Programów Profilaktycznych 
w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych” 

           800 000,00 zł  85153 

85154 

3. 

Wspieranie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych dla 
mieszkańców miasta 

              58 581,13 zł  92605   

                  60 000,00 zł  

  RAZEM           5 914 980,35 zł      

Priorytet 3 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

1. 

Prowadzenie działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (zadania zostały ujęte 
Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020) MOPS           156 583,08 zł  85154 

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii. 

Cel szczegółowy 2: Profilaktyka i leczenie uzależnień 

1. 

Organizowanie grup 
terapeutycznych oraz pomocy 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży i osób z deficytami 
poznawczymi 

WPS 

              104 141,00 zł  85153 Środki planowane w ramach Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

              334 481,00 zł  85154 

MOPS            378 917,56 zł  85154 

j.w. Finansowanie działalności CRS 
(Organizowanie grup terapeutycznych oraz 
pomocy rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin) oraz OIK 
(w zakresie uzależnień). 

2. 
Prowadzenie ustawowej 
procedury o zobowiązanie do 
leczenia odwykowego 

WPS 95 040,00 zł 85154 
j.w. Koszt wynagrodzenia za udział 
w posiedzeniach Komisji, opłaty za opinie 
biegłych sądowych oraz koszty sądowe 

3. 

Organizowanie i wspieranie 
realizacji programów 
profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniami 

szkoły 
419 820,88 zł 85153 j.w. (w planach budżetowych jednostek 

oświatowych) 426 352,42 zł 85154 

WPS 
44 350,00 zł 85153 

j.w. (zlecanie realizatorom zewnętrznym) 
97 625,00 zł 85154 
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  RAZEM       2 057 310,94 zł      

Priorytet 4 

Cel szczegółowy 1: Zapobieganie ubóstwu rodzin, w tym: niepełnych, o niskich dochodach, wielodzietnych.  

1. 

Wsparcie udzielane rodzinom 
w formie świadczeń z pomocy 
społecznej (dofinansowanie 
wypoczynku letniego, 
dofinansowanie „zielonej szkoły”, 
wyprawki szkolne, dożywianie 
dodatkowe, bilety dla dzieci na 
dojazd do szkoły) 

MOPS 509 871,08 zł 85214   

2. 

Wsparcie udzielane rodzinom 
w formie świadczeń z pomocy 
społecznej (obiady dla dzieci 
i młodzieży) 

  4 422 291,12 zł 85230 
Zadanie realizowane w ramach Programu 
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 
2014-2020 

  RAZEM            4 932 162,20 zł      

Razem koszt całkowity      37 812 003,43 zł      

Łączna suma kosztów poniesionych na realizację „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020” w 2018 roku wynosi                                          
37 812 003,43 zł. 
W tabelach powyżej nie uwzględniono środków w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, z uwagi na fakt, iż jest on finansowany 
z budżetu państwa. Poniżej zamieszczono poniesione koszty programu w roku 2018. 

Priorytet 4 

Cel szczegółowy 1: Zapobieganie ubóstwu rodzin, w tym: niepełnych, o niskich dochodach, wielodzietnych.  

3. Rządowy Program „Rodzina 500+" MOPS 113 783 606,20 zł 85501 
Finansowanie z budżetu państwa; finansowanie 
wraz z kosztem obsługi 

  RAZEM       113 783 606,20 zł      

      

 

Źródła finansowania programu w 2019 roku  - potrzeby   

Lp. Nazwa zadania Realizator  Kwota  

Klasyfikacja 
budżetowa 
(rozdział) Uwagi 

Priorytet 1. 

Cel szczegółowy 1: Wsparcie systemowe środowiskowe i instytucjonalne rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - 
doskonalenie warunków udzielania wsparcia środowiskowego 

1. 

Prowadzenie pracy socjalnej 
ukierunkowanej na wspieranie 
rodziny z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi 

MOPS 95 479,00 zł 85219 

  

2. 

Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego, w tym 
psychologicznego, 
pedagogicznego, prawnego, 
świadczonego osobom i rodzinom, 
które maja trudności lub wykazują 
potrzebę wsparcia  
w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych 

WPS 180 271,00 zł 85218 
Program współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 

MOPS 163 683,00 zł 85219 

  

3. 

Organizowanie psychoterapii 
indywidualnej, par i rodzin 
ukierunkowanej na niesienie 
pomocy członkom rodziny w celu 
ich lepszego funkcjonowania 

4. 

Organizowanie mediacji 
rodzinnych w zakresie spraw 
związanych z funkcjonowaniem 
rodziny i potrzebami ich członków 

5. 

Zapewnienie wsparcia asystenta 
rodziny polegającego na 
systematycznym towarzyszeniu 
rodzinie z dziećmi 

MOPS 1 185 993,00 zł 

85154 

Zadanie częściowo realizowane w ramach 
Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

85504 

6. MOPS 2 276 860,00 zł 85 153 
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Wsparcie rodziny poprzez objęcie 
dziecka opieką i wychowaniem w 

placówce wsparcia dziennego 

85 154 

85 504 

WPS 

                2 206 864,00 zł  85154 

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 

                1 206 589,00 zł  85504 

7. 

Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw 
dziecka 

WPS         49 014,00 zł  85504 

Program współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 

8. 

Wsparcie rodzin z dziećmi poprzez 
zapewnienie opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w Żłobku 
Miejskim 

Żłobek Miejski              17 254 200,00 zł  85505 Kwota planu na 01.01.2019 r. bez 
wydatków na fundusze strukturalne 

9. 
Wsparcie dla rodzin z dziećmi 
poprzez dotowanie miejsc 
w żłobkach niepublicznych 

WPS                 6 975 280,00 zł  85505 

10. 
Program dla rodzin „Nas Troje 
i więcej”* 

               20 425,00 zł  85395 Program „Nas Troje i więcej”, kwoty 
podane zostały na podstawie planu na rok 
2019 

11. 
Program „Babcia, dziadek i ja 
w Katowicach”* 

                 2 000,00 zł  85395 Program „Babcia, dziadek i ja 
w Katowicach” podane kwoty zostały na 
podstawie planu na rok 2019 

12 

Ogólnopolska „Karta Dużej 
Rodziny”* 

               10 570,00 zł  85503 Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
2016 poz.785 z późn. zm.). Środki dotacji 
Wojewody na realizację zadania są przeznaczone 
na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia 
dla osoby realizującej zadanie. 

RAZEM              31 627 228,00 zł      

* Dodatkowym skutkiem finansowym są ubytki dochodów jednostek miejskich realizujących zadania programu 

Priorytet 2. 

Cel szczegółowy 1: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

1. 

Pomoc finansowa i rzeczowa 
uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej 

WEiS 
             1 667 680,00 zł  

85415 Pomoc materialna dla uczniów 
o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki)  

113 315,00 zł 
Dofinansowanie zakupu podręczników dla 
dzieci „wyprawka szkolna" 

Cel szczegółowy 2: Promowanie i wspieranie uzdolnionych uczniów 

1. 
Wyróżnianie i nagradzanie dzieci 
i młodzieży 

WEiS 
             552 000,00 zł  

85416 Program stypendialny „PRYMUS"  

Cel szczegółowy 3: Wzbogacanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

1. 

Wzbogacanie oferty edukacyjnej 
szkół i placówek oświatowych 

WEiS              313 630,00 zł  85412 „Zielone szkoły"  

               100 000,00 zł  

80195 Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez 
organizacje pozarządowe  
w ramach otwartych konkursów ofert 
ogłaszanych corocznie w ramach Programu 
współpracy miasta Katowice   
z organizacjami pozarządowymi  
w obszarze ,,edukacja, oświata  
i wychowanie” 

Cel szczegółowy 4: Sport, rekreacja i wypoczynek 

1. 

Zagospodarowanie w okresie 
wakacyjnym czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez ich udział 
w imprezach i zajęciach 
organizowanych w ramach 
zimowego oraz letniego 
wypoczynku 

WEiS 
                562 368,00 zł  

85412 Akcja zima  w mieście,  

WEiS                  30 000,00 zł  92605 

ŚTLiA "Ateneum"                    1 500,00 zł  92106 

Miejskie Domy 
Kultury 

                 20 000,00 zł  92109 

Galeria Sztuki 
Współczesnej 

BWA 
w Katowicach 

                        100,00 zł  92110 
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Katowice Miasto 
Ogrodów - 

Instytucja Kultury 
im. Krystyny 

Bochenek 

                    7 800,00 zł  92113 

IPiUM „Silesia”                         945,00 zł  92114 

MBP w Katowicach           2 000,00 zł  92116 

Muzeum Historii 
Katowic 

         5 000,00 zł  92118 

WEiS         764 478,00 zł  85412 Akcja lato w mieście 

WEiS              40 000,00 zł  92605 

ŚTLiA "Ateneum"           12 000,00 zł  92106 

Miejskie Domy 
Kultury 

             40 800,00 zł  92109 

Galeria Sztuki 
Współczesnej 

BWA 
w Katowicach 

           400,00 zł  92110 

Katowice Miasto 
Ogrodów - 

Instytucja Kultury 
im. Krystyny 

Bochenek 

        37 200,00 zł  92113   

IPiUM „Silesia”           2 250,00 zł  92114   

MBP w Katowicach           10 000,00 zł  92116   

Muzeum Historii 
Katowic 

            3 500,00 zł  92118   

2. 

Współpraca z Uczniowskimi 
Klubami Sportowymi, klubami 
sportowymi, stowarzyszeniami 
sportowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi mająca na celu 
upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu 

WEiS 1 450 000,00 zł 92605 Zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci 
i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki” 
 
Zadanie pod nazwą „Prowadzenie 
Środowiskowych Programów 
Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych” 

800 000,00 zł 85153 

85154 

3. 

Wspieranie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych dla 
mieszkańców miasta 

      60 000,00 zł  92605   

     60 000,00 zł  

  RAZEM         5 206 966,00 zł      

Priorytet 3 

Cel szczegółowy 1: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

1. 

Prowadzenie działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (zadania zostały ujęte 
Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020) MOPS     181 624,00 zł  85154 

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii. 

Cel szczegółowy 2: Profilaktyka i leczenie uzależnień 

1. 

Organizowanie grup 
terapeutycznych oraz pomocy 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży i osób z deficytami 
poznawczymi 

WPS 

      110 000,00 zł  85153 Środki planowane w ramach Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

     340 000,00 zł  85154 

MOPS       403 758,00 zł  85154 

j.w. Finansowanie działalności CRS 
(Organizowanie grup terapeutycznych oraz 
pomocy rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin) oraz OIK 
(w zakresie uzależnień). 

2. 
Prowadzenie ustawowej 
procedury o zobowiązanie do 
leczenia odwykowego 

WPS 99 240,00 zł 85154 
j.w. Koszt wynagrodzenia za udział 
w posiedzeniach Komisji, opłaty za opinie 
biegłych sądowych oraz koszty sądowe 

3. 
Organizowanie i wspieranie 
realizacji programów 
profilaktycznych dla dzieci 

szkoły 
376 193,00 zł 85153 j.w. (w planach budżetowych jednostek 

oświatowych 376 193,00 zł 85154 

WPS 50 000,00 zł 85153 j.w. (zlecanie realizatorom zewnętrznym) 
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i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniami 

100 000,00 zł 85154 

  RAZEM             2 037 008,00 zł      

Priorytet 4 

Cel szczegółowy 1: Zapobieganie ubóstwu rodzin, w tym: niepełnych, o niskich dochodach, wielodzietnych.  

1. 

Wsparcie udzielane rodzinom 
w formie świadczeń z pomocy 
społecznej (dofinansowanie 
wypoczynku letniego, 
dofinansowanie „zielonej szkoły”, 
wyprawki szkolne, dożywianie 
dodatkowe, bilety dla dzieci na 
dojazd do szkoły) 

MOPS 586 614,00 zł 85214   

2. 

Wsparcie udzielane rodzinom 
w formie świadczeń z 
pomocy społecznej (obiady dla 
dzieci i młodzieży) 

  4 922 389,00 zł 85230 
Zadanie realizowane w ramach Programu 
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 
2014-2020 

  RAZEM             5 509 003,00 zł      

Razem koszt całkowity        44 380 205,00 zł      

Łączna suma kosztów planowanych na realizację „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020” w 2019 roku wynosi 
44 380 205,00 zł. 
W tabelach powyżej nie uwzględniono środków w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, z uwagi na fakt, iż jest on finansowany 
z budżetu państwa. Poniżej zamieszczono planowany koszt programu w roku 2019 

Priorytet 4 

Cel szczegółowy 1: Zapobieganie ubóstwu rodzin, w tym: niepełnych, o niskich dochodach, wielodzietnych.  

3. 
Rządowy Program „Rodzina 500+" MOPS 106 944 441,00 zł 85501 

Finansowanie z budżetu państwa; finansowanie 
wraz z kosztem obsługi 

  RAZEM            106 944 441,00 zł      
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