
UCHWAŁA NR XXXVIII/749/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2012-2016 Katowice bez barier”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały XX/430/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. 
w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012 -
2016 Katowice bez barier”.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2016r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
na lata 2012-2016 Katowice bez barier”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Sprawozdanie za rok 2016 z wykonania
„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

na lata 2012- 2016 – Katowice bez barier”,
przyjętego Uchwałą Rady Miasta

Katowice nr XX/430/12
z dnia 28 marca 2012 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY 
w KATOWICACH

Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/749/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2017r.
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Sprawozdanie za rok 2016 z wykonania

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012- 2016 – Katowice bez barier”,

przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XX/430/12 z dnia 28 marca 2012 roku.

Konieczność opracowania i realizacji „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata

2012  -  2016  –  Katowice  bez  barier”  wynika  z  zapisów ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 1, który brzmi:

„Do zadań powiatu należy:

1)  opracowywanie  i  realizacja,  zgodnych  z  powiatową  strategią  dotyczącą  rozwiązywania  problemów

społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”

Jest to program interdyscyplinarny,  który w ramach realizacji  rehabilitacji  społecznej i  przestrzegania praw

osób niepełnosprawnych włącza do współpracy jednostki organizacyjne Miasta Katowice takie jak: Wydział

Edukacji i Sportu, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Inwestycji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział

Budownictwa,  Wydział  Rozwoju  Miasta,  Wydział  Kultury,  Wydział  Kształtowania  Środowiska,  Wydział

Transportu, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwo

Komunikacji  Miejskiej,  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji,  Zakład  Zieleni  Miejskiej,  w  szczególności

Wydział  Polityki  Społecznej,  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej,  a  w zakresie  rehabilitacji  zawodowej  

i zatrudniania Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Do realizacji programu włącza się również Policja, Straż Miejska oraz organizacje pozarządowe.

Program koordynuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowa Społeczna Rada

ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Sprawozdanie  przedstawia  się  w  układzie  dotyczącym  poszczególnych  projektów,  zgodnie  z  numeracją

przyjętą w programie.
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Część I: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania 
praw osób niepełnosprawnych.

PROJEKT 1
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA

1.  Założenie: osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć zapewniony dostęp do pełnej informacji  
o obowiązujących rozwiązaniach prawnych i wynikających z nich uprawnieniach, istniejących możliwościach
zaspakajania różnorodnych potrzeb, funkcjonujących systemach wsparcia i możliwościach uzyskania różnych
form pomocy ze  strony instytucji  jak  i  organizacji  pozarządowych.  Osoby niepełnosprawne  i  ich  rodziny
powinny  mieć  również  możliwość  skorzystania  z  profesjonalnej  pomocy  w  rozwiązywaniu  sytuacji
kryzysowych pojawiających się w związku z niepełnosprawnością.

2.  Cel: ułatwienie  funkcjonowania  osobom  niepełnosprawnym  i  ich  rodzinom  poprzez  udostępnienie
informacji  o  przysługujących  im  prawach  i  uprawnieniach  oraz  informacji  dotyczących  istotnych  spraw
związanych z funkcjonowaniem społecznym w mieście Katowice. Ograniczenie skutków sytuacji kryzysowych
wynikających z niepełnosprawności.

3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie dostępności do informacji z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych
oraz do informacji o instytucjach pomocowych w mieście, obiektach pozbawionych barier architektonicznych.

4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:

1) realizacja sieci specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Realizatorzy:
-  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  współpracy  z  Pełnomocnikiem  Prezydenta  ds.  Osób
Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Terenowe Punkty
Pomocy Społecznej

Osoby
niepełnosprawne 

 i ich rodziny

Udzielanie porad prawnych osobom
niepełnosprawnym, udzielanie porad
 w zakresie możliwości zapewnienia

osobom niepełnosprawnym usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług

opiekuńczych w środowisku lub
możliwości umieszczenia w

mieszkaniach chronionych, domach
pomocy społecznej i zakładach

opiekuńczo-leczniczych, 
w ośrodkach wsparcia: dzienne domy

pomocy społecznej, środowiskowe domy
samopomocy.

3456
Działalność

bieżąca

Dział. Osób
Niepełnosprawnyc

h

Osoby
niepełnosprawne
ubiegające się 
o świadczenia 

z PFRON 
i zainteresowane

korzystaniem z ulg
i uprawnień

Udzielanie porad z zakresu rodzajów
 i form wsparcia świadczonych przez
MOPS, możliwości ustalenia stopnia
niepełnosprawności, rodzajów ulg 

i uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym, rehabilitacji

społecznej i zawodowej, programów
PFRON na rzecz niepełnosprawnych,

działalności instytucji i organizacji
pozarządowych na rzecz osób

niepełnosprawnych.

2524
Działalność

bieżąca

Centrum
Rehabilitacji
Społecznej

Osoby zaburzone
psychicznie i ich

rodziny

Udzielanie porad w zakresie
obowiązujących przepisów prawnych

dotyczących osób z zaburzeniami
psychicznymi, instytucji i organizacji

185 Działalność
bieżąca
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działających na rzecz osób chorych
psychicznie i ich rodzin, rehabilitacji

społecznej osób 
z zaburzeniami psychicznymi, pomocy
osobom zaburzonym i ich rodzinom.

Ośrodek
Interwencji

Kryzysowej MOPS

Osoby
niepełnosprawne,

osoby 
w podeszłym

wieku, przewlekle
chorujące, osoby

żyjące w ubóstwie
lub znajdujące się
w trudnej sytuacji

materialnej

Poradnictwo rodzinne, konsultacje 
o charakterze psychopedagogicznym,

poradnictwo socjalne, konsultacje
prawne, pomoc psychologiczna.

71
Działalność

bieżąca

Wydział Polityki
Społecznej

Urzędu Miasta
Katowice

Osoby
niepełnosprawne 

 i ich rodziny,
wszyscy

zainteresowani
problematyką osób
niepełnosprawnyc

h

Udzielanie porad i informacji
niepełnosprawnym mieszkańcom

Katowic w zakresie tematyki: lokalowej,
likwidacji barier architektonicznych,

komunikacyjnej, urbanistycznej,
organizacji ruchu - miejsca parkingowe,

opieki socjalnej, usług opiekuńczych,
informacji prawnej.

111
Działalność

bieżąca

Rozprowadzanie ulotek kierowanych 
do młodych rodziców na temat

obserwacji niemowląt pod względem
nieprawidłowości rozwojowych 

oraz ulotek dotyczących  transportu
 dla niepełnosprawnych mieszkańców

Katowic.

6100  1 493,00  

2)  okresowe  powtarzanie  akcji  informacyjnych  poprzez  rozwieszenie  plakatów,  udostępnianie  ulotek
informacyjnych  na  temat  działalności  instytucji  i  organizacji  prowadzących  poradnictwo  i  interwencję
kryzysową  w  miejscach  stosunkowo  często  odwiedzanych  przez  osoby  niepełnosprawne  (Urząd  Miasta,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe).

Realizator :  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Jednostki
organizacyjne

MOPS

Osoby
niepełnosprawne

i ich rodziny,
odwiedzające

wyszczególnione
instytucje

Rozpowszechnianie informacji na temat jednostek
świadczących poradnictwo specjalistyczne i interwencję

kryzysową, ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
przygotowanie ulotek na temat zasad ubiegania się
 o świadczenia z zakresu rehabilitacji społecznej

 i zawodowej, rozpowszechnianie ich w jednostkach
MOPS oraz wśród organizacji pozarządowych,

utrzymywanie stałej współpracy z Radiem Katowice i
innymi mediami, rozpowszechnianie w trakcie imprez

integracyjnych 
w/w ulotek.

Działalność
bieżąca

3)  kontynuacja  realizacji  informatora  dla  osób  niepełnosprawnych  w  formie  elektronicznej 
wraz z udostępnieniem danych z zakresu opisu obiektów użyteczności publicznej oraz restauracji, obiektów
handlowych, sakralnych pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras
wycieczkowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz poradnictwa specjalistycznego.

Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
-Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Pełnomocnik
Prezydenta 

ds. Osób
Niepełnosprawnyc

h

Osoby
niepełnosprawne

i ich rodziny,
wszyscy

zainteresowani
problematyką osób
niepełnosprawnyc

h

Materiały merytorycznie przygotowane w formie
elektronicznej do zamieszczenia na stronie internetowej
miasta Katowice- możliwość aktualizacji, wprowadzanie
informacji do „Informatora dla osób niepełnosprawnych”.

Działalność
bieżąca

Wydział Polityki
Społecznej

Urzędu Miasta
Katowice

Osoby
niepełnosprawne

i ich rodziny,
wszyscy

zainteresowani
problematyką osób
niepełnosprawnyc

h

Prowadzenie internetowego informatora dla osób
niepełnosprawnych „Katowice bez barier” przez

Stowarzyszenie „Aktywne życie” na zlecenie Wydziału
Polityki Społecznej UM Katowice. Informator zawiera
opis obiektów użyteczności publicznej pod względem

dostępności dla osób niepełnosprawnych (opisy zostały
wykonane  przez osoby niepełnosprawne).

19 000,00

4)  realizacja  projektu  społecznego  „Miejska  Dżungla”  mającego  na  celu  przybliżenie  problemów  osób
niepełnosprawnych, łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi
na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym  uczestniczyć w życiu społecznym,
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione.
Realizator: 
-Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu 
Miasta Katowice, Policją, Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
WYKONAWCY

ZADANIA
ADRESACI

ZADAŃ
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Polityki
Społecznej Urzędu
Miasta Katowice
we współpracy 

z Wydziałem
Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice, Policją,

Strażą Miejską 
w Katowicach 

oraz organizacjami
pozarządowymi

Adresatami
projektu 

są mieszkańcy
miasta,

a w szczególności
uczniowie

katowickich szkół

W 2016 roku realizowano projekt MIEJSKA DŻUNGLA,
którego celem jest przybliżenie problemów osób
niepełnosprawnych, złamanie barier mentalnych 

w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie
uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające

osobom niepełnosprawnym w uczestniczeniu w życiu
społecznym, przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc

parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione.

W ramach projektu zrealizowano: happeningi i spartakiady
w szkołach: styczeń-maj 2016,V Sportowo- Rekreacyjny
Rajd Górski Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego

„Hala Miziowa 2016” w dniu 18.10.2016r.,
akcja parkingowa mająca na celu przeciwdziałanie

zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych w dniach 3 i 10.12.2016r.

7 500,00

5)  kontynuacja  aktualizacji  informatora  dla  niepełnosprawnych  na  stronach  Urzędu  Miasta  Katowice  
w  zakładce  „Informator  dla  mieszkańca”-  zawierającego  informacje  pomocowe  niepełnosprawnym
mieszkańcom Katowic.

Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
WYKONANI

E

Pełnomocnik
Prezydenta ds.

Osób
Niepełnosprawnych

Wydział Polityki
Społecznej Urzędu
Miasta Katowice

Osoby
niepełnosprawne

i ich rodziny,
wszyscy

zainteresowani
problematyką osób
niepełnosprawnyc

h

Materiały merytorycznie przygotowane w celu
informacyjnym w zakresie dotyczącym miedzy innymi

pomocnych instytucji, uprawnień, pracy, prawa,
transportu, świadczeń. Tematy informacyjne niezbędne 

dla osób niepełnosprawnych.

Działalność
bieżąca

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej

6. Ocena efektywności:

1) liczba  osób,  które  w  danym  okresie  skorzystały  z  poradnictwa  specjalistycznego  dla  osób
niepełnosprawnych-6347,

2) liczba jednostek świadczących poradnictwo-13,
3) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową-1,
4) liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej–907 934 odwiedzin,
5)  liczba obiektów/tras/kopert umieszczonych w informatorze dla osób niepełnosprawnych-180 (w tym nowo 

oddane obiekty -45,powtórnie sprawdzone obiekty - 135).
7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 27 993,00 zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej.
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PROJEKT 2
WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-6 LAT)

1.  Założenie: każde  dziecko niepełnosprawne  ma  prawo do wczesnej  diagnostyki,  rehabilitacji  i  edukacji
leczniczej,  do  wszechstronnej  rehabilitacji  mającej  na  celu  adaptację  społeczną.  Każde  dziecko
niepełnosprawne  ma  prawo  do  odpowiedniej  stymulacji  rozwoju  od  chwili  wykrycia  u  niego
niepełnosprawności  do  chwili  podjęcia  nauki  w  szkole,  w  celu  zapobiegania  ewentualnym  przyszłym
niepowodzeniom w nauce.
2.  Cel: Ograniczenie  skutków  niepełnosprawności  wśród  dzieci  w  wieku  0-6  lat,  poprzez  stworzenie
możliwości uzyskania jak najwcześniejszej,  kompleksowej i  wielospecjalistycznej diagnozy w placówkach  
do tego przygotowanych. Objęcie dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz przygotowanie
rodziców lub opiekunów do udziału w rehabilitacji swoich dzieci.
Pobudzanie  psychoruchowego  i  społecznego  rozwoju  dziecka  od  chwili  wykrycia  niepełnosprawności  
do podjęcia nauki w szkole.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Dostęp  rodziców/prawnych  opiekunów jak  najwcześniejszego  dostępu  do  informacji  na  temat  możliwości
zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci.
Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych od 0-6 lat, wymagających takiej pomocy, usługami 
z zakresu wczesnej interwencji.
Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych pomocą specjalistyczną do chwili podjęcia przez nie
nauki w szkole.
4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy :
Wielospecjalistyczne  i  kompleksowe  działania  wczesnego  wspomagania  rozwoju  warunkiem optymalnego
rozwoju  psychofizycznego  i  społecznego dziecka  niepełnosprawnego.  Celem tego zadania  będzie  objęcie  
jak  największej  liczby dzieci  w  wieku  0-6  lat  –  niepełnosprawnych  i  zagrożonych  niepełnosprawnością,
specjalistycznymi  programami terapii  i  rewalidacji  oraz przygotowanie rodziców do udziału w rewalidacji,
rehabilitacji i edukacji swoich dzieci. 

Zadania:
1) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci realizowane najbliżej ich miejsca zamieszkania, tj. w przedszkolach 
z  oddziałami  integracyjnymi  i  specjalnymi,  oraz w Specjalistycznej  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej
prowadzonej przez miasto Katowice.

Realizatorzy:
– Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, 
– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ
DZIAŁANIA

SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Specjalistyczna
Poradnia

Psychologiczno
- Pedagogiczna

Niepełnosprawne
dzieci z miasta

Katowice

Organizacja zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju.

3 28 362,03

Przedszkola 
z oddziałami

integracyjnymi 
i specjalnymi

69 190 476,48
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2) objęcie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli pomocą psychologiczno-pedagogiczną

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ
DZIAŁANIA

SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA
-JĄCYCH

WYKONANIE

Przedszkola 
z oddziałami

integracyjnymi
 i specjalnymi

Dzieci
niepełnosprawne
uczęszczające 
do przedszkoli
z oddziałami

integracyjnymi
i specjalnymi

Organizacja zajęć
wychowania przedszkolnego
w oddziałach integracyjnych 

i specjalnych.

461 Działalność bieżąca

Specjalistyczna
Poradnia

Psychologiczno
- Pedagogiczna

Dzieci z miasta
Katowice (0-7)

Diagnoza, terapia, porady. 1598 Działalność bieżąca

3) systematyczne uzupełnianie bazy dydaktycznej  w sprzęt  i  pomoce do zajęć specjalistycznych z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. w przedszkolach z oddziałami
integracyjnymi specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Realizatorzy:
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,
– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, 
– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ
DZIAŁANIA

SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA
-JĄCYCH

WYKONANIE

Przedszkola 
z oddziałami

integracyjnymi 
i specjalnymi

Miejskie Przedszkola
z oddziałami

integracyjnymi 
i specjalnym

Wzbogacenie placówki 
o pomoce do zajęć

wczesnego wspomagania
rozwoju.

69 51 726,70 

Specjalistyczna
Poradnia

Psychologiczno
 - Pedagogiczna

Specjalistyczna
Poradnia

Psychologiczno
-Pedagogiczna

3 4 990,63 

4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych dodatkową formą wspierania przez miasto wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci – dotacje udzielane przez miasto Katowice (za pośrednictwem WE) na podstawie
art. 90 ustawy o systemie oświaty.
Realizatorzy:
– Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
– Oświatowe Jednostki Niepubliczne.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ
DZIAŁANIA

SZCZEGÓŁOW
E

LICZBA OSÓB
KORZYSTA-

JĄCYCH
WYKONANIE

Oświatowe
Jednostki

Niepubliczne

Niepubliczna Specjalistyczna
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna „In Corpore”,
Niepubliczna Specjalistyczna

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna „Persevere”

Organizacja zajęć
wczesnego

wspomagania
rozwoju. 1031/m-c 4 625 403,75

Niepubliczne Przedszkole
Edukacyjno-Rehabilitacyjne

„Odrodzenie”, Specjalistyczne
Niepubliczne Przedszkole

Edukacyjno - Rehabilitacyjne,

267/m-c 1 190 795,76

Id: 0240EF68-BDFE-45F5-9745-9A5C97FE3962. Podpisany Strona 9



Przedszkole Artystyczne
DOMINO, Prywatne  Przedszkole

Babcina Kraina, Bajkowe
Przedszkole, Niepubliczne
Przedszkole Madzik Place

Kindergarten, Niepubliczne
Przedszkole „Wesołe Słoneczka”,
Prywatne Przedszkole im. Papy

Smerfa, Specjalny Punkt
Przedszkolny „Błękitna Kraina”,

„Akademia Wesołego
Przedszkolaka” 

Przedszkole Niepubliczne
 z oddziałąmi integracyjnymi,

Katolickie Przedszkole
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Archidiecezji Katowice „Pod
Aniołem”, Prywatne Przedszkole

Nr 1

5)  współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży,
Realizatorzy:
–  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach – realizacja umów z organizacjami pozarządowymi,
–  ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych ujętych w Projekcie 4 Rehabilitacja społeczna
 i lecznicza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych osób niepełnosprawnych(zadanie 2).

6) kompleksowa rehabilitacja i rewalidacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Katowice
realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizatorzy:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice - zlecanie zadań organizacjom pozarządowym,
- organizacje pozarządowe.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTA-

JĄCYCH
WYKONANIE

Regionalna
Fundacja Pomocy

Niewidomym

Niepełnosprawne
Dzieci z Katowic

Kompleksowa rewalidacja dzieci
niewidomych i niedowidzących 

ze sprzężoną niepełnosprawnością
w wieku do lat 8 z terenu miasta

Katowice.

13 18 500,00

USŁUGI Z ZAKRESU WCZESNEJ INTERWENCJI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-

Wychowawczy przy Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym koło 
w Katowicach – Giszowcu

Dzieci w wieku od 3 do 25 lat 
z różnymi dysfunkcjami.

Kompleksowa
diagnostyka
medyczna,
konsultacje,
obserwacja
trudnych

przypadków,
wczesna terapia
wieloprofilowa,

diagnostyka
 i pomoc

psychologiczna,
terapia

pedagogiczna,
logopedyczna,
rehabilitacja

60/m-c **

Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy
dziennego Pobytu dla dzieci

niepełnosprawnych przy Śląskim
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski i Osobom 
z Upośledzeniem Umysłowym Oddział

Odrodzenie

Uczniowie przedszkola
niepublicznego, na podstawie

orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego. 174/m-c ***

Ośrodek Rehabilitacyjno– Oświatowy
dla dzieci niepełnosprawnych przy

Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom
Kalekim (Niepełnosprawnym)

336/m-c ****
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lecznicza.
** Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  w Katowicach – Giszowcu otrzymał w roku 2016 dotację z budżetu miasta

Katowice (powiat, rozdz. 85419 § 2540) na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dla osób objętych edukacją przedszkolną,
szkolną i rewalidacyjną na kwotę ogółem 3.026 646,56 złotych.

*** Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Odrodzenie” przy Śląskim Stowarzyszeniu „Odrodzenie” otrzymało
w 2016 roku dotację z budżetu miasta Katowice (gmina – rozdz. 80105 § 2540), zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty,
na kwotę ogółem  430 288,94 złotych.

**** Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne prowadzone przez Katowicką Fundację Pomocy Dzieciom
Kalekim /Niepełnosprawnym/ otrzymało w roku 2016 dotację z budżetu miasta (gmina- rozdz. 80105 § 2540) na podstawie
art. 90 ustawy o systemie oświaty, na kwotę ogółem 299 562,64złotych.

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach, w zakresie współpracy 
ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach i Wydział Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe.

6. Ocena efektywności:

1) liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju–866 (84 w placówkach publicznych i 782
 w placówkach niepublicznych),

2) liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną - 1473,
3) stopień  wykorzystania  funduszy  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  niezbędnych  do  realizacji

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - 98%,
4) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju - 22,
5) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnego wspomagania rozwoju - 34,
6) liczba dzieci w wieku od 0 do 6 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach - 23.

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Kwota  wydatkowana  6 110  255,35  zł,  nie  obejmuje  kosztów  w  ramach  działalności  bieżącej.  
Dotacja  z budżetu miasta  na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, na kwotę ogółem 3 756 498,14
zł.
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PROJEKT 3
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1.  Założenie: każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do nauki  
w szkołach wspólnie ze swymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych lub szkołach ogólnodostępnych  
z  oddziałami  integracyjnymi,  jak  również  do  korzystania  ze  szkolnictwa  specjalnego  lub  nauczania
indywidualnego.
2.  Cel: stworzenie  dzieciom  i  młodzieży  posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
możliwości  kształcenia  na  równi  z  pełnosprawnymi  rówieśnikami  na  wszystkich  poziomach  nauczania.
Zapewnienie możliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową dostępu do edukacji.
Zwiększenie liczby nauczycieli  posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:
a)  Pełny  udział  w  życiu  codziennym,  społecznym,  nauce  i  zabawie  warunkiem  prawidłowej  integracji  
oraz prawem każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka dzieci niepełnosprawnych
dostosowana  do  ich  indywidualnych  potrzeb,  zarówno  w  szkołach  ogólnodostępnych  oraz  w  szkołach
ogólnodostępnych  z  oddziałami  integracyjnymi,  jak  również  korzystanie  ze  szkolnictwa  specjalnego  lub
nauczania indywidualnego, życie dzieci niepełnosprawnych w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych.

Zadania:
1)  zapewnianie  realizacji  zajęć  rewalidacyjnych  i  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkołach
ogólnodostępnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, najbliższych dzieciom.
Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, 
- szkoły ogólnodostępne,
- szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ
DZIAŁANIA

SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Wydział Edukacji 
i Sportu

Urzędu Miasta
Dzieci i młodzież
miasta Katowice
niepełnosprawne
 z orzeczeniami 

o potrzebie
kształcenia
specjalnego

Organizowanie kształcenia
specjalnego i zajęć

rewalidacyjnych w szkołach
ogólnodostępnych.

496 Działalność bieżąca
Szkoły

ogólnodostępne
(masowe)

2) dofinansowywanie likwidacji barier funkcjonalnych/architektonicznych w placówkach przedszkolnych
 i szkolnych

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Edukacji 
i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice

MP 20 Usuwanie barier architektonicznych (podjazd). 66 862,00

ZSZS 6 Usuwanie barier architektonicznych (podjazd). 2 500,00

3) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice
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Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. 

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Edukacji
 i Sportu Urzędu
Miasta Katowice

Nauczyciele
przedszkoli i szkół

integracyjnych
 i specjalnych.

Podejmowanie studiów podyplomowych,
kursów kwalifikacyjnych z zakresu pomocy

osobom niepełnosprawnym
 (m.in. oligofrenopedagogika).

Działalność bieżąca

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

6. Ocena efektywności:
1)  liczba  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  uczących  się  w  systemie
ogólnodostępnym i integracyjnym-497,
2) liczba dzieci uczących się w szkołach specjalnych -708,
3) liczba dzieci uczących się na nauczaniu indywidualnym-565,
4) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych-27 (w tym 2 w 2016 roku).

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana  69 362,00 zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej.
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PROJEKT 4
REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM
ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.  Założenie: osoba  niepełnosprawna  ma  prawo do korzystania  z  dostępu do  wszechstronnej  rehabilitacji
mającej na celu adaptację społeczną, z dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu
społecznym.
2.  Cel: wyrównywanie  szans  osób  niepełnosprawnych,  ograniczenie  skutków niepełnosprawności  poprzez
wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie  oferty usług  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  dla  osób  niepełnosprawnych  z  upośledzeniem
umysłowym,  zaburzeniami  psychicznymi,  ze   schorzeniami  narządu  ruchu,  dla  osób  niewidomych  oraz  
dla osób głuchych i głuchoniemych.

4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:

1)  kontynuowanie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności
w sferze zadań publicznych oraz środowiskowymi domami samopomocy w celu zapewnienia jak najwyższej
jakości świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 4).

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

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA
-JĄCYCH

WYKONANIE
ZE

ŚRODKÓW
BUDŹETU
MIASTA

WYKONANIE
ZE

ŚRODKÓW
PFRON

Warsztat Terapii
Zajęciowej PROMYK

Fundacji Pomocy
Dzieciom i Młodzieży

Niepełnosprawnej, 
ul. Szopienicka 58a

Osoby
niepełnosprawne

Działania stwarzające
osobom

niepełnosprawnym
niezdolnym 

do podjęcia pracy
możliwość
rehabilitacji
społecznej

 i zawodowej 
w zakresie pozyskania

lub przywracania
umiejętności
niezbędnych 
do podjęcia

zatrudnienia.

40 71 093,20 639 826,04

Warsztat Terapii
Zajęciowej

Stowarzyszenia
 na Rzecz

Niepełnosprawnych
SPES, 

ul. Panewnicka 463

30 53 319,90 477 404,36

Warsztat Terapii
Zajęciowej Polskiego

Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem

Umysłowym,
ul. Wojciecha 23

30 53 319,90 479 748,22

Śląskie Stowarzyszenie
 Ad Vitam Dignam

Warsztat Terapii
Zajęciowej,

 ul. Oswobodzenia 92

35 62 206,55 559 860,00

Warsztat Terapii
Zajęciowej

Stowarzyszenia
Wspierania Działań
Twórczych UNIKAT

30 53 319,90 482 380,00
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 w Katowicach,
ul. Kotlarza 10 B

Środowiskowy Dom
Samopomocy,
ul. Gliwicka 74

Dla osób
upośledzonych

umysłowo,
będących

mieszkańcami
Katowic Środowiskowe Domy

Samopomocy
przeznaczone są dla

osób, które z powodu
swojej

niepełnosprawności
mają trudności  
w zaspokajaniu

swoich podstawowych
potrzeb życiowych,

 z usamodzielnieniem
 i integracją
społeczną.

Środowiskowe Domy
Samopomocy

prowadzą różnego
rodzaju treningi, które

mają na celu
podtrzymanie
 i rozwijanie
umiejętności

niezbędnych do jak
najbardziej

samodzielnego
funkcjonowania

w społeczeństwie.

25 353 772,00 Nie dotyczy

Środowiskowy Dom
Samopomocy,

 ul. Tysiąclecia 41

Dla osób 
z zaburzeniami
psychicznymi,

będących
mieszkańcami

Katowic

34 514 162,89 Nie dotyczy

Środowiskowy Dom
Samopomocy,

 ul. Oswobodzenia 92

Dla osób 
z zaburzeniami
psychicznymi,

będących
mieszkańcami
Katowic, bądź 
ze względu na
ponadlokalny

zasięg placówki
mieszkańcami

innych miast, na
terenie których

nie ma tego typu
placówki

34 517 344,00 Nie dotyczy

Środowiskowy Dom
Samopomocy ul. Brata

Alberta 4

Dla osób
upośledzonych

umysłowo,
będących

mieszkańcami
Katowic

20 304 320,00 Nie dotyczy

2) kontynuowanie  wspierania,  w formie dotacji  lub zakupu usług,  przez miasto Katowice usług z zakresu
rehabilitacji  społecznej,  zawodowej  i  leczniczej  świadczonych  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  
przez  organizacje  pozarządowe  i  fundacje  w  prowadzonych  przez  nie  specjalistycznych  ośrodkach  
lub realizowanych w ramach działalności statutowej (Dział 2, Rozdział 4).

Realizatorzy: 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach – realizacja umów z niżej wymienionymi podmiotami,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice – zlecanie zadań niżej wymienionym organizacjom
pozarządowym.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZY-
STAJĄCYCH

WYKONANIE
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Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej i Społecznej

Osób
Niepełnosprawnych

Śląskiego
Stowarzyszenia Edukacji

i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

AKCENT, Katowice, 
ul. Rataja 14

Osoby
niepełnosprawne
powyżej 16 roku

życia

Zakup usług w postaci dziennego
pobytu osób niepełnosprawnych

powyżej 16 roku życia.
30 280 942,74

Ośrodek
Rehabilitacyjno-

Oświatowy Dziennego
Pobytu dla Dzieci

Niepełnosprawnych
Śląskiego

Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Specjalnej

Troski
 i Osobom 

z Upośledzeniem
Umysłowym ODDZIAŁ

ODRODZENIE,
Katowice, 

ul. Radockiego 280

Dzieci powyżej 
6 roku życia,

młodzież i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci: dziennego
pobytu dzieci powyżej 6 roku

życia, młodzieży i osób
niepełnosprawnych, gimnastyki

korekcyjnej indywidualnej 
i grupowej na rzecz dzieci

 i młodzieży niepełnosprawnej,
opracowywania i realizacji

indywidualnych programów
rehabilitacyjnych dla dzieci

 i młodzieży niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa

psychologicznego i prowadzenia
grup wsparcia dla rodzin dzieci

 i młodzieży korzystających 
z usług.

391 422 213,09

Samodzielny Ośrodek
Rehabilitacyjno-

Oświatowy dla Dzieci
Niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju

Dziecka Katowickiej
Fundacji Pomocy

Dzieciom Kalekim
(Niepełnosprawnym),

Katowice, ul. Ułańska 5a

Dzieci powyżej 
6 roku życia,

młodzież i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci: dziennego
pobytu dzieci powyżej 6 roku

życia, młodzieży i osób
niepełnosprawnych, gimnastyki

korekcyjnej indywidualnej 
i grupowej dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej,
opracowywania i realizacji

indywidualnych programów
rehabilitacyjnych na rzecz dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa

psychologicznego i prowadzenia
grup wsparcia dla rodzin dzieci

 i młodzieży korzystających 
z usług.

335 1 082 288,44

Ośrodek
Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-
Wychowawczy im. 
dr Marii Trzcińskiej-

Fajfrowskiej Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem

Umysłowym Koło 
w Katowicach Giszowcu,
Katowice, ul. Gościnna 8

Dzieci i młodzież
niepełnosprawna

Zakup usług w postaci:
gimnastyki korekcyjnej grupowej

na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej , hipoterapii

indywidualnej, logorytmiki
indywidualnej 

i grupowej, stymulacji rozwoju
psychoruchowego przy użyciu

sprzętu Master w formie
indywidualnej, opracowywania

 i realizacji indywidualnych
programów rehabilitacyjnych 

dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, świadczenia
poradnictwa psychologicznego
 i prowadzenia grup wsparcia 
dla rodzin dzieci i młodzieży

korzystających z usług.

273 490 552,09
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Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób                

 z Upośledzeniem
Umysłowym Koło

 w Katowicach
Giszowcu, Katowice,

ul. Gościnna 8

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania w celu zwiększenia
fizycznych i umysłowych

umiejętności rozwojowych osób
powyżej 25 roku życia.

10 228 000,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski             
i Osobom 

z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział

ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania w celu zwiększenia
fizycznych i umysłowych

umiejętności rozwojowych 
oraz usamodzielnienia

upośledzonego dziecka.

60 25 200,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski       
 i Osobom

 z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział

ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania w celu zwiększenia
fizycznych i umysłowych

umiejętności rozwojowych 
oraz usamodzielnienia

upośledzonego dziecka.

20 5 250,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski           
  i Osobom

 z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział

ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania w celu zwiększenia
fizycznych i umysłowych

umiejętności rozwojowych 
oraz usamodzielnienia

upośledzonego dziecka.

15 10 750,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski           
  i Osobom

z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział

ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania w celu zwiększenia
fizycznych i umysłowych

umiejętności rozwojowych 
oraz usamodzielnienia

upośledzonego dziecka.

11 10 150,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski         
    i Osobom

Upośledzonym
Umysłowo SZANSA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania w celu zapewnienia
aktywności fizycznej i umysłowej

osób z upośledzeniem
umysłowym i upośledzeniami
sprzężonymi, które z uwagi na
wiek nie mogą uczestniczyć w

żadnej dostępnej 
na terenie miasta terapii

i rehabilitacji.

10 6 500,00

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski

i Osobom Upośledzonym
Umysłowo SZANSA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania w celu zapewnienia
aktywności fizycznej i umysłowej

osób z upośledzeniem
umysłowym i upośledzeniami

sprzężonymi,
które z uwagi na wiek nie mogą
uczestniczyć w żadnej dostępnej

na terenie miasta terapii i
rehabilitacji.

10 12 000,00 
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Śląskie Centrum
Edukacji i Rehabilitacji

ARTERIA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Arteriowicze 2016.
Program wsparcia osób

z niepełnosprawnością w ramach
integracji i aktywizacji

społecznej.

20 99 000,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski

i Osobom
z Upośledzeniem

Umysłowym Oddział
ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Działania mające na celu pomoc
rodzinie z dzieckiem

niepełnosprawnym poprzez usługi
asystenckie.

6 9 000,00 

Stowarzyszenie na Rzecz
Niepełnosprawnych

SPES

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Poradnictwo specjalistyczne
realizowane przez Ośrodek

Pomocy Kryzysowej
Stowarzyszenia na Rzecz

Niepełnosprawnych SPES.

518 60 000,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski

i Osobom
z Upośledzeniem

Umysłowym Oddział
ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Prowadzenie terapii integracyjno
– wspomagającej dla dzieci
z dysfunkcjami w rozwoju

ruchowym.

120 40 000,00 

Polskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych
 z Upośledzeniem
w Warszawie Koło

w Katowicach –
Giszowcu

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Organizacja zajęć z zakresu
rehabilitacji społecznej, terapii

zajęciowej, edukacji
podtrzymującej nabyte

umiejętności dla
niepełnosprawnych mieszkańców

Miasta Katowice.

10 33 957,51 

Śląskie Centrum
Edukacji i Rehabilitacji

ARTERIA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Przeciąg w mieście – warsztaty
wspierające działania na rzecz

osób niepełnosprawnych, w tym
przewlekle chorych, poprzez

integrację z otoczeniem
i aktywizację społeczną.

10 33 000,00 

Fundacja Pomocy
Dzieciom i Młodzieży

Niepełnosprawnej 
im. Św. St. Kostki

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice
Świetlica Środowiskowa. 10 40 000,00 

Polski Związek
Niewidomych, Okręg

Śląski – Koło
w Katowicach

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice
Niewidomi na szlaku. 49 10 441,00 

Klub Śląskich Amazonek Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Wieloprofilowa pomoc kobietom
w różnych okresach leczenia

nowotworu piersi.
631 22 300,00 
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Stowarzyszenie FAON
Niepełnosprawni

mieszkańcy miasta
Katowice

Asystent osoby niepełnosprawnej.
28 27 500,00 

Stowarzyszenie 
Aktywne Życie

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Widzę, słyszę, czuję, świat
postrzegany przez dzieci
z niepełnosprawnością - 

warsztaty plastyczne w dniu walki
z dyskryminacją osób
niepełnosprawnych.

20 2 000,00 

Fundacja Arka Noego
Niepełnosprawni

mieszkańcy miasta
Katowice

Innowacyjne formy
indywidualnej terapii w Arce

Noego.
6 5 000,00 

Regionalne
Stowarzyszenie
 Na Rzecz Osób
Autystycznych
 i Ich Rodzin

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Pomoc dorosłym z autyzmem.
7 30 550,00 

Stowarzyszenie chorych
na Stwardnienie

Rozsiane Ich Przyjaciół
i Opiekunów

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice
Aktywność kluczem do zdrowia. 25 20 000,00 

Archidiecezjalny Dom
Hospicyjny

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Wieloprofilowa pomoc osobom
przewlekle i nieuleczalnie

chorym, w tym w szczególności
w różnych fazach choroby

nowotworowej,
z uwzględnieniem możliwości

prowadzenia działań
w środowisku domowym.

100 22 000,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Wspieranie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, w tym

przewlekle chorych, poprzez
integrację z otoczeniem
i aktywizację społeczną.

100 18 640,00 

Regionalna Fundacja
Pomocy Niewidomym

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Kompleksowa rewalidacja dzieci
niewidomych i niedowidzących

 ze sprzężoną
niepełnoprawnością, w wieku do
lat 8 z terenu Miasta Katowice.

13 18 500,00 

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób

Niepełnosprawnych
SIÓDEMKA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Wieloprofilowa stymulacja
i rehabilitacja osób

niepełnosprawnych poprzez
udział w specjalistycznych

zajęciach.

50 7 448,60 
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Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji

Dzieci i Młodzieży 
z Wadą Słuchu Polskiego

Związku Głuchych

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Terapia psychologiczna dzieci
i młodzieży z wadą słuchu oraz

pomoc psychologiczna ich rodzin.
19 8 000,00 

Fundacja Pomocy Nowy
Świat

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Koń moim terapeutą.
10 7 450,00 

Stowarzyszenie
Hipoterapia, Hipika 

i Środowisko

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Hipoterapia – od rehabilitacji 
do pasji.

10 6 000,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Osób Dotkniętych

Chorobą Parkinsona

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Zorganizowanie i prowadzenie
specjalistycznych porad

związanych z chorobą Parkinsona
w formie infolinii telefonicznej 

- Telefonu Zaufania.

28 5 000,00 

Śląski Oddział Fundacji
Polskich Kawalerów

Maltańskich

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

ZIMOWISKO MALTAŃSKIE
 – metodą na aktywizację

społeczną dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności

intelektualnej.

10 7 000,00 

Regionalne
Stowarzyszenie
 Na Rzecz Osób
Autystycznych
 i Ich Rodzin

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Obchody Światowego Dnia
Autyzmu. 150 3 500,00 

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób

Niepełnosprawnych
SIÓDEMKA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

„Tacy sami” – Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych. 400 1 999,44 

Śląska Liga Walki
z Rakiem

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Aktywizacja osób
niepełnosprawnych w wyniku
leczenia nowotworów głowy,

szyi.

20 4 000,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski

i Osobom Upośledzonym
Umysłowo SZANSA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Aktywizacja psychoruchowa osób
niepełnosprawnych i ich rodzin,
trening relaksacyjny na turnusie

rehabilitacyjnym Śląskiego
Stowarzyszenia SZANSA.

40 5 500,00 

Stowarzyszenie 
Aktywne Życie

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Organizacja Siódmego
Katowickiego Turnieju Rugby 

na Wózkach.
37 4 390,00 

Stowarzyszenie 26 3 085,00 
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Wspierania Działań
Twórczych Osób

Niepełnosprawnych
UNIKAT

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

UNIKATOWA Małopolska.

Polski Związek
Niewidomych, Okręg

Śląski – Koło
w Katowicach

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Jubileusz 65 lat Koła Polskiego
Związku Niewidomych

w Katowicach.
80 3 000,00 

Uczniowski Klub
Sportowy Gladiator

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

V Sportowo Rekreacyjny Rajd
Górski Dzieci i Młodzieży
Województwa Śląskiego 

„Hala Miziowa 2016”.

40 6 000,00 

Śląskim Centrum
Edukacji 

i Rehabilitacji 
ARTERIA

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Obchody Świąt Bożego
Narodzenia 2016.

30 2 500,00 

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski 

i Osobom
z Upośledzeniem

Umysłowym
Oddział ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

”Święta, święta…” – Rodzinne
Spotkanie Integracyjne 

dla członków Stowarzyszenia
„Odrodzenie” – mieszkańców

Katowic.

60 7 500,00 

Parafia św. Józefa
Niepełnosprawni

mieszkańcy miasta
Katowice

Wieczerza Wigilijna dla osób
starszych, samotnych
i niepełnosprawnych.

90 2 700,00 

Parafia Podwyższenia
Krzyża św. i św. Herberta

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice
Paczki świąteczne. 70 4 000,00 

Fundacja Cambio Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Wieczerza Wigilijna dla osób
starszych, samotnych
i niepełnosprawnych.

90 4 250,00 

Regionalne
Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób
Autystycznych 

 i Ich Rodzin

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Organizacja Mikołaja
w Stowarzyszeniu. 150 1 500,00 

Katowicki Związek
Inwalidów Narządu

Ruchu

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Spotkanie świąteczno-
noworoczne dla osób
niepełnosprawnych.

40 2 850,00 

Stowarzyszenie
Wspierania Działań

Twórczych Osób
Niepełnosprawnych

UNIKAT

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

UNIKATOWE Spotkanie
wigilijne- uroczysta wigilia.

40 1 900,00 
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Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew

Śląska Hufiec Katowice

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Miejska Dżungla 
– Akcja parkingowa.

350 399,70 

Polskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych
 z Upośledzeniem

w Warszawie 
Koło w Katowicach

Giszowcu

Niepełnosprawni
mieszkańcy miasta

Katowice

Nie jesteś sam – spotkanie
wigilijne.

200 1 576,00 

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

6. Ocena efektywności:
1) liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami

narządu  ruchu,  głuchych,  głuchoniemych  i  niewidomych  korzystających  z  pomocy  specjalistycznych
placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań
publicznych (wskaźnik odnosi się do zadania 1 i 2 w projekcie) – 3496. 
Łączna  liczba  osób  niepełnosprawnych  objętych  wsparciem w tym projekcie  4127,  w tym 631  osób  
z niepełnosprawnością inną, niż wymienione we wskaźniku.

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 5 150 141,95 zł, 
    Kwota wydatkowana ze środków PFRON 2 639 218,62 zł.
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PROJEKT 5

WSPIERANIE  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  PROCESIE  REHABILITACJI  W  FORMIE
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ

1.  Założenie:  osoba  niepełnosprawna  ma  prawo  do  dostępu  do  dóbr  i  usług  umożliwiających  pełne
uczestnictwo  w  życiu  społecznym  oraz  dostępu  do  zaopatrzenia  w  przedmioty  ortopedyczne,  środki
pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny.
2.  Cel: ograniczenie  skutków  niepełnosprawności  poprzez  ogólną  poprawę  psychofizycznej  sprawności,
rozwijanie  umiejętności  społecznych,  nawiązywanie  i  rozwijanie  kontaktów  społecznych  przez  osoby
niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego rodzaju barier.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd nie
korzystały.
Zwiększenie  zainteresowania  niepełnosprawnych  mieszkańców  Katowic  możliwością  uzyskania
dofinansowania  na różne cele  w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych.
Zwiększenie zainteresowania podmiotów możliwością uzyskania dofinansowania do organizowanych imprez
sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:

1)  sukcesywne  powtarzanie  akcji  informacyjnych  w  mediach,  wśród  organizacji  pozarządowych,  
w środowiskach przez pracowników socjalnych, na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach powyższych zadań lub
aktualnie  realizowanych  programów.  Pomoc  osobom  niepełnosprawnym  przy  sporządzaniu  wniosków  
i zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji.

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

MOPS
Osoby

niepełnosprawne

Udzielanie informacji z zakresu realizowanych świadczeń
z PFRON, procedur postępowania przy przyznaniu

dofinansowania, pomoc przy wypełnianiu wniosków,
udostępnianie osobom zainteresowanym ulotek

informujących o procedurach i zasadach przyznawania
świadczeń finansowanych ze środków PFRON.

Działalność
bieżąca

2) kontynuowanie udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  do  różnych  świadczeń,  w  ramach  zadań  wynikających  z  ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
(Dział 2, Rozdział 5).
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE
ZE ŚRODKÓW

PFRON

MOPS Osoby
niepełnosprawne

Dofinansowanie do uczestnictwa
 w turnusach rehabilitacyjnych.

508 415 525,00

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze.

537 913 504,00
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Dofinansowanie  do likwidacji barier
w komunikowaniu się, barier

architektonicznych oraz technicznych 
w związku z indywidualnymi potrzebami

osób niepełnosprawnych.

54 187 011,00

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

6. Ocena efektywności:
1)  liczba  osób,  którym przyznano dofinansowanie  ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  -  1461  w  tym:  w  ramach  rehabilitacji  społecznej–1446,w  ramach  rehabilitacji
zawodowej -15,

2) liczba  niepełnosprawnych  mieszkańców  Katowic,  którzy  uzyskali  pomoc  w  ramach  realizowanych
programów  celowych  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych:  pilotażowy
program „Aktywny samorząd” –  zawarto 119 umów,

3) liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych
bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury i turystyki oraz
rekreacji-182,

4) liczba  osób  niepełnosprawnych,  którym  zlikwidowano  bariery  architektoniczne  w  miejscu  
ich zamieszkania w ramach środków PFRON-10,

5) liczba  osób  niepełnosprawnych,  którym  udzielono  dofinansowania  ze  środków  PFRON  w  ramach
likwidacji barier w komunikowaniu się-30,

6) liczba  osób  niepełnosprawnych,  którym  udzielono  dofinansowania  ze  środków  PFRON  w  ramach
likwidacji barier technicznych-14,

7) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny-537,

8) liczba  osób niepełnosprawnych,  które  skorzystały z  dofinansowania  ze  środków PFRON do turnusów
rehabilitacyjnych-508.

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 1 516 040,00 zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej. 
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PROJEKT 6
DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.  Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,  
w tym do godnego zamieszkiwania w lokalu odpowiadającym jej ograniczonym możliwościom.
2. Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich mieszkaniach oraz
umożliwienie  samodzielnego  opuszczania  mieszkań  poprzez  likwidację  barier  architektonicznych  
i technicznych w miejscu zamieszkania.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Doprowadzenie  do  likwidacji  barier  architektonicznych  i  technicznych  w  mieszkaniach  osób
niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności w mieszkaniach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
oraz poprawa ich warunków mieszkaniowych.
4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy : 
1) ) stworzenie osobom niepełnosprawnym, z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu, możliwości zamiany
zajmowanych  mieszkań  na  mieszkania  pozbawione  barier  lub  na  mieszkania  o  mniejszym  stopniu
niedogodności w ramach zamiany z miastem (w ramach §35 i §36 "Zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice",  stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta
Katowice nr XLI/950/13 z dnia 30 października 2013 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 13 listopada 2013 roku, poz.
6549).

Realizator: Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
ADRESACI ZADAŃ

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE 

Wydział Budynków
 i Dróg Urzędu

Miasta Katowice

7 rodzin oczekujących na
zamianę zajmowanych lokali

oraz 5 rodzin z listy
oczekujących

 na zawarcie umowy najmu
na czas nieoznaczony

 i oznaczony

13 (7 osób niepełnosprawnych, 
w tym 3 osoby na wózkach

inwalidzkich)
oraz

7 (5 osób niepełnosprawnych, 
w tym 4 osoby na wózkach

inwalidzkich)

Działalność bieżąca

2) przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – wg zgłaszanych potrzeb.
Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ
LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH
WYKONANIE 

Komunalny Zakład
Gospodarki

Mieszkaniowej 
w Katowicach

Użytkownicy lokalu
mieszkalnego przy 
ul. Zarębskiego 5a/1 1

Zadanie rozpoczęte 
w 2016 r., niezakończone

z uwagi na fakt, 
iż umowa 

o remont została podpisana
13.12.2016 r.

 z terminem zakończenia
wskazanym 

na 13 lutego 2017 r.

3) utworzenie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych w ramach budowy budynków mieszkalnych
wielorodzinnych:
- ul. Ks. A. Kordeckiego 3,4 – 2 lokale mieszkalne o pow. użytkowa ok. 47,10m2  każde.
Dostosowanie warunków architektonicznych i technicznych w budynkach (parter) dla osób niepełnosprawnych,
w ramach przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
-  ul.  3-go  Maja  36  –  instalacja  zewnętrznego  dźwigu  osobowego  umożliwiającego  wjazd  na  pierwszą
kondygnację nadziemną oficyny i części budynku frontowego.
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Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Komunalny Zakład
Gospodarki

Mieszkaniowej 
w Katowicach

ul. Ks. A.
Kordeckiego

3,4

Inwestycja nie została zakończona z uwagi
na konieczność odstąpienia przez KZGM 

od umowy i wybranie nowego wykonawcy.
Jednocześnie w 2016 r. KZGM zwrócił się

do Wydziału Budynków i Dróg 
z zapytaniem czy planowane jest zasiedlanie

przedmiotowych lokali przez osoby
niepełnosprawne ruchowo, gdyż możliwe
było jeszcze wykonanie standardowego

wyposażenia łazienek. 
W Referacie Lokali Mieszkalnych

przeprowadzono analizę aktualnych potrzeb
mieszkaniowych osób, które ubiegają się 

o zawarcie umowy najmu lokalu
 z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice,
która wykazała, że brak jest wnioskodawców

z niepełnosprawnością ruchową, którym
takie lokale mogłyby zostać wskazane. W
związku z powyższym uznano za zasadne

przygotowanie przedmiotowych lokali
mieszkalnych 

ze standardowym wyposażeniem łazienek
bez przystosowania ich do osób

niepełnosprawnych.

-
Zadanie

niezrealizowane

Ul. 3-go Maja
36

Instalacja zewnętrznego dźwigu osobowego
umożliwiającego wjazd na pierwszą

kondygnację nadziemną oficyny i części
budynku frontowego – zadanie dot. ul. 3-go
Maja 36 jest zadaniem wieloletnim. W 2016
r. KZGM w Katowicach odstąpił od umowy

na wykonanie robót budowlanych z winy
wykonawcy, przez co zaszła konieczność

ogłoszenia przetargu publicznego 
na dokończenie robót, co spowodowało

wydłużenie czasu realizacji zadania 
i przesunięcie terminu jego zakończenia

 na 2017 r.

-

Zadanie w trakcie
realizacji,

niezakończone 
w 2016 r.

4)  przyznawanie  dofinansowania  do  likwidacji  barier  architektonicznych  i  technicznych  ze  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Udzielanie  w  ramach  pracy  socjalnej,
pomocy  formalno  -  prawnej,  organizacyjnej  dotyczącej  sporządzenia  projektu  dostosowania  mieszkania,
kosztorysu niezbędnych prac, pomocy w znalezieniu wykonawcy, a także w pozyskaniu środków finansowych
na pokrycie  części  kosztów ponoszonych przez osobę niepełnosprawną,  jeżeli  jej  sytuacja  materialna tego
wymaga.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z administratorami lokali. 

WYKONAWCY ZADANIA ADRESACI ZADAŃ

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE
ZE ŚRODKÓW

PFRON
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach we współpracy 

z administratorami lokali
Osoby niepełnosprawne 24 136 019,00 

5. Koordynator projektu: Wydział Budynków i Dróg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Katowicach. 

6. Ocena efektywności:

1) liczba osób niepełnosprawnych  wymagających dostosowania mieszkań do potrzeb wynikających z rodzaju
niepełnosprawności - 12, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich - 7,

2)  liczba  dokonanych  zamian  dotychczas  zajmowanych  mieszkań  na  mieszkania  pozbawione  barier
architektonicznych  lub  mieszkania  o  mniejszym  stopniu  niedogodności  -  5,  w  tym  liczba  zamian
dotyczących osób na wózkach inwalidzkich-1,

3)  liczba  osób,  które  otrzymały dofinansowanie  do likwidacji  barier  architektonicznych -  10  (beneficjenci
poruszający się na wózkach inwalidzkich),

4) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach - 0, lokale w ramach budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,

5) liczba osób korzystających z pomocy instytucjonalnej i pomocy świadczonej w środowisku, w tym domów
pomocy społecznej– 2791 osób*.

*W  podanej  liczbie  osób  mogą  występować  przypadki,  że  ta  sama  osoba  korzystała  z  pomocy
instytucjonalnej i różnych form pomocy świadczonej w środowisku.

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana  136 019,00 zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej.
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PROJEKT 7
DOSTOSOWANIE  KOMUNIKACJI  I  TRANSPORTU  ZBIOROWEGO  DO  POTRZEB  OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.  Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,  
w tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu zbiorowego  
lub specjalnego.
2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania się
po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb tych osób.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Kontynuowanie działań mających na celu:
1) dostosowanie do możliwości  osób niepełnosprawnych organizacji  ruchu na drogach publicznych Miasta
Katowice.
2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta:

a) zwiększenie  możliwości  bezpłatnego  parkowania  pojazdów  przewożących  osoby  niepełnosprawne  
w strefie płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych rezerwowanych dla pojazdów
osób niepełnosprawnych na obszarze miasta Katowice,

b) zwiększenie  liczby  pojazdów  komunikacji  zbiorowej  przystosowanych  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych.

Kwestię opłat/braku opłat dla danych użytkowników za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania reguluje
uchwała nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz.
Woj.  Śląskiego  z  2016  r.,  poz.  4755).KZK  GOP  kontynuował  wymóg  obsługi  zlecanych  usług
wykonywania transportu publicznego na liniach autobusowych wyłącznie autobusami spełniającymi
wymogi  autobusu  niskopodłogowego  (niska  podłoga  oraz  specjalna  pochylnia  dla  wózków
inwalidzkich,  umieszczona  przy  środkowych  drzwiach  pojazdu).  Tego  typu  wymóg  znacząco
rozszerza możliwości przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

Zestawienie wprowadzonych w terminie 01.01.2016 - 31.12.2016
niskopodłogowych autobusów i wagonów tramwajowych.

Linie autobusowe liczba pojazdów Linie tramwajowe liczba wagonów

7 2 7 2

66 1 16 1

70 1 20 2

149 2 Razem 5

296 2

653 1

657 2

Razem 11

c) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej,
d) wprowadzanie  do  rozkładu  jazdy  KZK  GOP  informacji  o  kursach  wykonywanych  taborem

niskopodłogowym w formie: dodatkowych oznaczeń do informacji przystankowej, oddzielnych aplikacji
na stronach internetowych Związku oraz informacji przez bezpłatną infolinię KZK GOP (nr. tel. 800 16
30 30).

3)realizacja systemu miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”.

4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:
1) kontynuowanie działań mających na celu likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych
miasta,  w  tym  przebudowa  istniejących  przejść  dla  pieszych  na  przejścia  integracyjne  z  nawierzchnią
rozróżnialną dotykowo, obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bezkorytkowym; w ramach przebudowy 
i budowy sygnalizacji  świetlnej zabudowywanie buczków akustycznych; wykonywanie miejsc postojowych
„kopert”  dla  osób  niepełnosprawnych;  dostosowywanie  przejść  podziemnych  i  kładek  dla  osób
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niepełnosprawnych;  oklejanie  żółtą  taśmą  odblaskową  miejsc  o  ograniczonej  widoczności;  uwzględnianie
koncepcji  oraz wytycznych do nowo projektowanych oraz remontowanych inwestycji  miejskich pod kątem
dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
WYKONAWCY

ZADANIA
ADRESACI

ZADAŃ
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Miejski Zarząd
Ulic i Mostów 
w Katowicach

Mieszkańcy miasta
Katowice w tym

osoby
niepełnosprawne

 
Wybudowano przejścia dla pieszych na ulicach: Rolna,
Panewnicka, Mikołowska – Stalmacha, Wróblewskiego,

Sołtysia, Fitelberga, Łabędzia, Przemysłowa.
Wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych na

ulicach: Samsonowicza (3 przejścia), Sokolska,
Kamieńska. Wykonano obniżenie krawężników przy
przejściach dla pieszych na ulicach: Siwka, Krucza,

Ściegiennego, Rolna (8 przejść), Jabłoniowa, Wandy –
Hallera, Wandy, Krasińskiego, Kopernika, Dębowa, Boya

Żeleńskiego. Wykonano naprawę krawężników oraz
nawierzchni  na przejściach dla pieszych na ulicach: Wita

Stwosza, Hallera 60, Barbary, Francuska. Wykonano
obniżenie krawężnika wejścia na chodnik na ulicy

Warmińskiej. Wykonano naprawę podjazdu na ulicy
Czajek. Wykonano przebudowę przejść dla pieszych na
ulicach: Krasińskiego, Wojciecha, Harcerzy Września.

Wykonano budowę podjazdów dla wózków inwalidzkich
na ulicach: Kotlarza nr 10 (2 podjazdy), Szczecińska (1
podjazd). Wykonano projekty dotyczące 21 stanowisk
postojowych „kopert” dla osób niepełnosprawnych  z

czego część oznakowania tychże kopert zostanie
ukończona po okresie zimowym. Oklejono żółtą taśmą

odblaskową miejsca o ograniczonej widoczności.
Uwzględniano koncepcje oraz wytyczne dla nowo

projektowanych oraz remontowanych inwestycji miejskich
pod kątem większej dostępności dla osób

niepełnosprawnych.

Działalność
bieżąca

2)  korzystanie  z  bezpłatnych stanowisk postojowych dla  pojazdów osób niepełnosprawnych oraz ustalenie
zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową korzystających z płatnych
miejsc parkingowych, (zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/755/13 Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013r.) 
w  sprawie  ustalenia  strefy  płatnego  parkowania  dla  pojazdów  samochodowych  na  drogach  publicznych  
na obszarze miasta Katowice.
Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
WYKONAWCY

ZADANIA
ADRESACI

ZADAŃ
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Miejski Zarząd
Ulic i Mostów 
w Katowicach

Mieszkańcy miasta
Katowice 

w tym osoby
niepełnosprawne

Wykonano projekty dotyczące 21 stanowisk postojowych
„kopert” dla osób niepełnosprawnych  z czego część
oznakowania tychże kopert zostanie ukończona po

okresie zimowym.

Działalność
bieżąca

3) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Miejski Ośrodek
Pomocy

Społecznej 
w Katowicach

Osoby
niepełnosprawne
(dzieci, dorośli)

Wydawanie kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 

lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
mających znacznie ograniczone możliwości w

Liczba wydanych
kart parkingowych
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Placówki
zajmujące się

opieką,
rehabilitacją lub
edukacją osób

niepełnosprawnyc
h

samodzielnym poruszaniu się.

Wydawanie kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia

 i mają znacznie ograniczone możliwości w
samodzielnym poruszaniu się.

Wydawanie kart parkingowych dla placówek
zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób

niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone
możliwości w samodzielnym poruszaniu się.

963

Liczba wydanych
kart parkingowych
dla placówek – 6

4) kontynuowane działań mających na celu odbudowę taboru i poprawę warunków korzystania z autobusów 
transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne. Spółka PKM Katowice zamierza zakupić 30 sztuk 
nowych autobusów niskopodłogowych w 2016r.
Realizator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Przedsiębiorstwo
Komunikacji

Miejskiej 
w Katowicach

Sp. z o.o.

Zakup 30 sztuk nowoczesnych autobusów niskopodłogowych ( 15 sztuk
autobusów przegubowych oraz 15 sztuk autobusów krótkich), wyposażonych

 w szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

30 000 600,00
Wartość netto

Komunikacyjny
Związek

Komunalny
Górnośląskiego

Okręgu
Przemysłowego w

Katowicach

KZK GOP systematycznie uwzględniał pojazdy niskopodłogowe w rozkładach
poszczególnych linii komunikacyjnych. Sukcesywnie oznaczano na tabliczkach

przystankowych kursy wykonywane taborem przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych. Uzupełniano powyższe informacje w funkcjonującej 

w internetowym serwisie KZK GOP aplikacji pod nazwą 
„Pomoc niepełnosprawnym", która umożliwia szybkie uzyskanie informacji 

w zakresie obsługi linii oraz poszczególnych kursów taborem niskopodłogowym
łącznie z godziną dojazdu do miejsca docelowego. Funkcjonowała bezpłatna

infolinia KZK GOP (nr tel. 0800163030), umożliwiająca uzyskanie stosownych
informacji dotyczących wszelkich informacji na temat kursów taborem

niskopodłogowym.

Działalność
bieżąca

5) kontynuowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D – likwidacji barier 
transportowych, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki brzegowe programu, ustalane corocznie przez 
Zarząd PFRON.
Realizator: zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami.
WYKONAWCY

ZADANIA
ADRESACI

ZADAŃ
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE 

Wydział Polityki
Społecznej

WSSIRN START

Osoby
niepełnosprawne,

 w tym osoby
 na wózkach

W ramach realizacji obszaru D „Programu wyrównywania
różnic między regionami III”. Wojewódzkie Stowarzyszenie

Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START”, 
ul. Gliwicka 150, 40-859 Katowice, złożyło wniosek 

na zakup samochodu,  pn. „Nowy mikrobus szansą naszego
rozwoju”. Projekt dotyczył zakupu samochodu osobowego

(mikrobus 8+1) – Volkswagena T6, doposażonego
w najazdy (szyny teleskopowe RLA) do przewozu osób

niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków PFRON.
Celem realizacji projektu było przede wszystkim

umożliwienie korzystania z zajęć sportowo-rehabilitacyjnych
organizowanych przez Stowarzyszenie większej niż

dotychczas grupie osób niepełnosprawnych
 ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku.

 Duża grupa beneficjentów zajęć to dzieci oraz osoby dorosłe

70 532,55 
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z biednych rodzin, 
które nie mogą same dojeżdżać na zajęcia sportowo-

rehabilitacyjne/zawody lub też ich na to nie stać,  a także
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ta grupa

uczestników wymaga transportu ze strony Stowarzyszenia –
w przeciwnym razie nie miałyby możliwości uczestnictwa w
zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych, które dla wielu z nich
są jedyną dostępną  szansą korzystania  z rehabilitacji – tą
grupę beneficjentów Stowarzyszenie chciało powiększyć.

Innymi celami realizacji projektu było: umożliwienie
beneficjentom transportu na zawody w kraju i za granicą,
poprawa jakości i komfortu jazdy podczas dojazdów na
zajęcia oraz  zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych

beneficjentów. Z nowo zakupionego samochodu regularnie
korzystają 72 osoby niepełnosprawne, w tym 27 osób 

do 18 roku życia oraz 14 osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
 do zakupu nowego mikrobusa WSSiRN „START”

 jest w stanie zapewnić transport na zajęcia sportowo-
rehabilitacyjne większej liczbie beneficjentów, które są

osobami niepełnosprawnymi. To sprawiło, że zwiększyła się
liczba osób biorących udział w poszczególnych zajęciach.

Do tej pory największy problem w dotarciu na treningi miały
osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich

– dzięki nowemu mikrobusowi osoby te mogą
systematycznie uczęszczać na zajęcia. Zwiększyły się też

jakość, komfort i bezpieczeństwo jazdy, co jest bardzo ważne
przy przewożeniu osób niepełnosprawnych. Ważnym

efektem dofinansowania jest również zapewnienie transportu
na zawody sportowe w kraju i za granicą, które są
następstwem uczęszczania na treningi sportowo-

rehabilitacyjne – na zawodach beneficjenci osiągają wysokie
wyniki sportowe, co jest najlepszym sprawdzianem

efektywności uczęszczania na treningi.

6) realizacja miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”.
Realizator:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
-  Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Polityki
Społecznej

Urzędu Miasta
Katowice,

Pełnomocnik
Prezydenta 

ds. Osób
Niepełnospra-

wnych.

Realizacja transportu dla osób niepełnosprawnych dofinansowanego z budżetu
Miasta Katowice. Zadanie było realizowane od 1.01.2016r. do 28.12.2016r. przez

Firmę Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski  z siedzibą w Katowicach.
Transport adresowany był dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic 

z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i  niedowidzące 
w kolejności: osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem - w pierwszej
kolejności, osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym i umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności z kodu „0”.
Cennik usługi transportowej w 2016r.:

opłata stała 3,00 zł, opłata zmienna  za kilometr 1,20 zł, 
opłata postojowa za godzinę 10,00 zł.

Dopłata Miasta Katowice do każdego kilometra jazdy z pasażerem- 5.00 zł/km
netto.

120 765,60
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7)przeprowadzenie akcji edukacyjno – profilaktycznej w celu obrony praw osób niepełnosprawnych w zakresie
miejsc do parkowania w ramach projektu społecznego Miejska Dżungla.

Realizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji i 
Sportu Urzędu Miasta Katowice, Policją i Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Polityki
Społecznej

Urzędu Miasta
Katowice

we współpracy 
z Policją 

i Strażą Miejską
w Katowicach

W dniach 3 i 10.12.2016r. przeprowadzono akcję parkingową mającą na celu
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

przez osoby nieuprawnione tj. posługujących się nieaktualnymi kartami
parkingowymi lub nie przewożące osób niepełnosprawnych. W akcji udział

wzięło 27 szkół i ok. 230 uczniów, którzy przy wsparciu funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji rozdawali naklejki popierające akcję „Nigdy nie parkuję 

na miejscu dla osoby niepełnosprawnej”. 
Na potrzeby akcji zakupiono 2500 sztuk naklejek.

1 500,00 

8)  układ  komunikacyjny  dla  terenu  budowy  Nowego  Muzeum  Śląskiego,  Międzynarodowego  Centrum
Kongresowego  i  siedziby Narodowej  Orkiestry Symfonicznej  Polskiego Radia  w Katowicach-zakończenie
realizacji zadania, sprawy terenowo-prawne. 
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Regulacja spraw terenowo-prawnych (wypłata odszkodowań). 1 977 884,40

9) przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice:
Etap IV – zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo-Rynek
Etap V – przebudowa ulicy Dworcowej
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Etap IV - Zadanie w trakcie realizacji (budynek C4).
W trakcie realizacji „Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej na parterze

budynku C4 – część wschodnia na Rynku w Katowicach”.
Zrealizowano umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego

bliźniaczego zadaszenia po stronie zewnętrznej wiat przystankowych T1 i T2 -
Katowice ul. Korfantego i ul. Warszawska”."

Etap V - W wyniku przeprowadzonych warsztatów studialno – projektowych
wybrano koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania placu

przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach i urządzenia 
ul. Tylnej Mariackiej.

5 267 896,73

10) rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii  tramwajowej od Pętli  Brynów do planowanej  Pętli
Kostuchna.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Zrealizowano umowę na wykonanie usług w zakresie komunikacji społecznej. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji
projektowej ( Miasto – część drogowa, Tramwaje Śląskie – część torowa).

140 954,42
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11) modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Uregulowano sprawy terenowo-prawne.
Zrealizowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia chodnika 

w rejonie budynków Kościuszki 42-46.
  192 510,57

12) budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Zadanie zakończone i odebrane.
Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami.

1 143 051,13

13) przedłużenie ul. Szybowcowej.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Zgodnie z umową zaktualizowano dokumentację projektową.
Zakończono i odebrano wykonane roboty budowlane.

Uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone

 przez Wydział Gospodarki Mieniem.

3 644 237,53

14) połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Podpisano Akt
Notarialny na wykup gruntu. Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone

przez Wydział Gospodarki Mieniem.
320 636,08

15) połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Podpisano umowę  w dniu
29.08.2016r. na wykonanie usług projektowych wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego nad realizacją robót budowlanych  oraz udziałem w konsultacjach
społecznych. Termin wykonania dokumentacji  29.03.2017r.

0,00

16) budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej.                                               
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Podpisano umowę
30.09.2016r. na wykonanie usług projektowych wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego nad realizacją robót budowlanych  oraz udziałem w konsultacjach
społecznych. Termin wykonania dokumentacji  30.04.2017r.

0,00
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17) budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Podpisano umowę  w dniu
26.07.2016r. na wykonanie usług projektowych wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego nad realizacją robót budowlanych  oraz udziałem w konsultacjach
społecznych. Termin wykonania dokumentacji  26.02.2017r.

0,00

18) budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Zmiana planu:  Uchwała nr XXXI/629/16 z 26.10.16r. Uchwała 
nr XXXIV/679/16 z 14.12.16r. - z przedmiotowej inwestycji wyodrębniono

zadanie pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bażantów 
z ul. Szarych Szeregów  w Katowicach.

0,00 

19) budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Zrezygnowano z realizacji zadania. Zmiana planu: Uchwała Rady Miasta 
nr XXXIV/679/16 z 14.12.2016 r.  

0,00

20) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Zadanie zakończone i odebrane (budowa połączenia drogowego ulicy Karasiowej
z ulicą Kaskady). Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami.

1 780 013,44

21) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

 
Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. W wyniku

przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę I etapu zadania-firmę Silesia
Invest, z którą podpisano umowę 19.12.2016r. na wykonanie robót budowlanych 

z terminem realizacji 10.05.2017r.

0,00

22) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej-osiedle Franciszkańskie
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. Do uregulowania
postępowania odszkodowawcze. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy drogi

1 781 966,22
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łączącej ul. Kijowską z ul. Książęcą.

23) przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka –etap II.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Opracowano dokumentację projektową.
W trakcie realizacji Budowa przedłużenia ulicy Sławka do ul. Rataja 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach – etap I.
1 325 819,53

24) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności 
dla przedmiotowego zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania

 z Unii Europejskiej. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

486 219,00

25) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności 
dla przedmiotowego zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania 

z Unii Europejskiej. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

877 051,50

26) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności 
dla przedmiotowego zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Unii

Europejskiej. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

32 769,00

27) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności 
dla przedmiotowego zadania. Zrealizowano umowę na opracowanie modelu ruchu

komunikacyjnego na potrzeby projektów infrastrukturalnych oraz wykonano
analizę otrzymanych wyników i na ich podstawie dokonano analizy kosztów i

korzyści oraz rewizji studium wykonalności. Złożono wniosek
o dofinansowanie zadania z Unii Europejskiej.

453 630,15
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28) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

W związku z brakiem wytycznych do projektowania przesunięto realizację
zadania na lata 2017-2019.

0,00

29) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

W związku z brakiem wytycznych do projektowania przesunięto realizację
zadania na lata 2017-2019.

0,00

30) Rozbudowa Drogi Krajowej  Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii 
Krajowej –etap I.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Wydano decyzję w sprawie zezwolenia na  realizację inwestycji drogowej. Trwają
postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Urząd Wojewódzki.

Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej
Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono
wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Udzielono

odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Centrum Unijnych Projektów
Transportowych.

102 974,37

31) Rozbudowa Drogi Krajowej  Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii 
Krajowej –etap IV.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice

Wydano decyzję w sprawie zezwolenia na  realizację inwestycji drogowej. Trwają
postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Urząd Wojewódzki.

Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej
Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono
wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Udzielono

odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Centrum Unijnych Projektów
Transportowych.

45 756,00

5. Koordynator projektu: Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice, w zakresie transportu specjalnego –
Wydział  Polityki  Społecznej  Urzędu  Miasta  Katowice  we  współpracy  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy
Społecznej.
6. Ocena efektywności:
1)  liczba  wyznaczonych  miejsc  postojowych  dla  osób  niepełnosprawnych  –  21(wykonano  projekty,  prace
zostaną zakończone po okresie zimowym),
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2) liczba autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych-Na koniec 2016 roku
w gminie Katowice w dni robocze wszystkie linie autobusowe obsługiwane są taborem przystosowanym
 do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  w  co  najmniej  w  50%  natomiast  w  dni  wolne
od pracy w 100%. Liczba autobusów niskopodłogowych poruszających się po gminie Katowice wynosi 297
sztuk. Natomiast liczba niskopodłogowych pociągów tramwajowych wynosi 34 sztuki,

3) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez specjalistyczne
placówki, organizacje pozarządowe, firmy taksówkowe-wydano 6 kart parkingowych dla placówek, które
zajmują  się  opieką,  rehabilitacją  lub  edukacją  osób  niepełnosprawnych  mających  znaczne  utrudnienia
w samodzielnym poruszaniu się,

4)  liczba  przejść  dla  pieszych  posiadających  oprócz  sygnalizacji  świetlnej  zainstalowane  sygnalizatory
akustyczne-W ramach  budowy oraz  przebudowy sygnalizacji  świetlnej  zostało  zabudowanych  łącznie  
w latach 2012 do 2016 na sygnalizatorach  226 buczków akustycznych na poszczególnych skrzyżowaniach:
Sokolska – Morcinka (6), Chorzowska – Sokolska (20), Chorzowska – Złota (24), Chorzowska – Piastów
(2), Piastów – Krzywoustego – Os. Tysiąclecia (2), Mickiewicza – Sokolska (5), Mickiewicza – Stawowa
(6), Śródmiejska (8), Korfantego – Moniuszki (2), Francuska – Mariacka (1), Francuska – Dąbrowskiego
(1), Francuska – Jagiellońska (2), Francuska – Ligonia (1), Francuska – Powstańców (4), Mikołowska –
Matejki (3), Wita Stwosza – Powstańców – Ligonia (4), Jagiellońska – Królowej Jadwigi (2), Korfantego –
M.  Oblatów  –  Katowicka  (8),  1Maja  –  Boh.  Monte  Cassino  (2),  1  Maja  –  Marcinkowskiego  (4),
Wróblewskiego  –  Normy  –  Podhalańska  (2),  Damrota  –  Warszawska  –  Górnicza  (3),  Graniczna  –
Krasińskiego (2), Armii Krajowej – Jankego (8), Panewnicka – Piotrowicka (8), Panewnicka – Medyków –
Kijowska  (4),  Panewnicka  –  Zamiejska  (przejście  szkoła  podstawowa-  1),  Ligocka  –  Hetmańska  (8),
Korfantego – Słoneczna – Jesionowa (2),  Mikołowska – W. Pola (4),  Kościuszki – Armii Krajowej (6),
Graniczna – Powstańców (6), Witosa –przejście dla pieszych (1), Piotrowicka – Zadole (1), Piotrowicka –
Poleska (4), Kościuszki – Rzepakowa (12), Bohaterów Monte Cassino – Leopolda (3), Załęska – przejście
(1),  Józefowska – Rysia – przejście (1), Kolońska – Rataja (6), Katowicka – Wiązowa (4), Korfantego –
Piastowska – przejście (4), Morawy – przejście (1), Kołodzieja (1), Słowackiego – Galeria (1), Dworcowa –
pocztowa (3), Boh. Monte Cassino (2), Armii Krajowej – Marzanny (4), Sokolska – P. Skargi (2), Francuska
(2), P. Skargi – Stawowa (2), Bytkowska – Bytomska (2), Bocheńskiego – Michejdy (8),

5)  liczba  obiektów  komunikacyjnych,  na  których  wykonano  w  danym  okresie  udogodnienia  dla  osób
niepełnosprawnych,  rodzaj  udogodnień-Informacje  za  rok  2016  przedstawiono  w  punkcie  4  w  ramach
zadania nr 1,

6) liczba  zawartych  umów dotyczących  zakupu  środków transportu  w  ramach  „Programu  wyrównywania
różnic między regionami”- 1 ; liczba osób niepełnosprawnych korzystających w danym roku z przewozów
nowo zakupionymi środkami transportu-72, w tym 27 osób do 18 roku życia oraz 14 osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,

7) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Katowice 2394 ( w tym na wózkach inwalidzkich 461).

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 49 766 768,22  zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej. 
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PROJEKT 8
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH, KOMUNIKOWANIU 
SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ

1.  Założenie:  osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,  
w tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej.
2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie
dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych 
i w komunikowaniu się.
3. Stan planowany do osiągnięcia.

Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy
załatwiają  mieszkańcy  Katowic  oraz  w  budynkach  zajmowanych  przez  jednostki  organizacyjne  miasta,
świadczące  usługi  na  rzecz  ludności:  w  podmiotach  wykonujących  działalność  leczniczą,  placówkach
edukacyjnych,  jednostkach  pomocy  społecznej,  miejskich  instytucjach  kultury,  obiektach  sportowych,
administracyjnych budynków mieszkalnych itp.

4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:

1) tworzenie zbioru danych dotyczących występowania barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej zajmowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – kontynuacja.

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

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Pełnomocnik
Prezydenta 

ds. Osób
Niepełnosprawnych

we współpracy 
z Wydziałem

Budynków i Dróg,
Wydziałem

Budownictwa,
Wydziałem
Inwestycji,

Wydziałem Spraw
Obywatelskich,

Miejskim Zarządem
Ulic i Mostów

Dokonano oględzin dwunastu lokali obwodowych komisji wyborczych 
pod względem dostosowania ich do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

znajdujących się przy: ul. Chrobrego 4 OKW 96, ul. Chrobrego 5 OKW 98 i 99,
ul. Płochy 6  OKW 3, ul. Jankego 160 OKW 19 i 20, ul. Stellera 4 OKW 26, 

ul. Goetla 2 OKW 35 i 36, ul. Ścigały 17 OKW 138, ul. Grzegorzka 4 OKW 39
 i 40, ul. Deszczowa 14 OKW 42, ul. Wiosny Ludów 22 OKW 45 i 46, 

ul. Pl. Wyzwolenia 18 OKW 51, ul. Paderewskiego 46 OKW 86.
Ponadto dokonano oględzin: przejścia podziemnego przy ul. Sokolskiej,

przejścia podziemnego przy ul. Kościuszki od Osiedla Zgrzebnioka. Dokonano
oględzin miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w strefie kultury przy

NOSPR, Centrum Kongresowym i Muzeum Śląskim, dostępności dworca PKP
przy Placu Szewczyka dla osób niepełnosprawnych, dostępności peronów dla
osób niepełnosprawnych na stacji kolejowej Katowice-Ligota oraz połączenia

pieszego w ciągu ulic Kłodnicka  i Hetmańska.

Działalność
bieżąca

2)  udział  w  opiniowaniu  opracowywanych  koncepcji  i  wytycznych  do  projektowania  oraz  projektów
technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych.
Realizator : Wydział Budynków i Dróg, Wydział Budownictwa, Wydział Inwestycji,  Wydział Rozwoju Miasta,
Miejski  Zarząd  Ulic  i  Mostów  we  współpracy  z  Pełnomocnikiem  Prezydenta  do  Spraw  Osób
Niepełnosprawnych.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Rozwoju
Miasta

W 2016 roku Wydział Rozwoju Miasta opracował  22 specyfikacje techniczne 
dla następujących zadań:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice –
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach” na

opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlano – instalacyjnej oraz
ekspertyzy stanu technicznego obiektu; (2 specyfikacje)

„Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowej VIII Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. 3. Maja 42 w Katowicach” (2 specyfikacje):
dla zlecenia inwentaryzacji architektoniczno – budowlano – instalacyjnej 
oraz ekspertyzy stanu technicznego obiektu, na opracowanie dokumentacji

projektowej termomodernizacji obiektu.

Działalność
bieżąca
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„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice –
Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach” (2 specyfikacje):na

opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlano – instalacyjnej oraz
ekspertyzy stanu technicznego obiektu, na opracowanie dokumentacji

projektowej termomodernizacji obiektu;
„Przebudowa budynku siedziby Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. K. Bochenek”  na potrzeby opracowania: inwentaryzacji architektonicznej,

budowlanej, instalacyjnej obiektu dla potrzeb wykonania koncepcji programowo -
przestrzennej przebudowy budynku siedziby KMO Instytucji Kultury im.
Krystyny Bochenek oraz prac  termomodernizacyjnych; ekspertyzy stanu

technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania prac związanych z
przebudową i prac termomodernizacyjnych; ekspertyzy technicznej stanu ochrony

p. poż. dla całego obiektu KMO – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek;
koncepcji programowo - przestrzennej przebudowy obiektu;

„Katowicka Infrastruktura Rowerowa” dla zlecenia koncepcji przebiegu czterech
połączeń rowerowych (4 specyfikacje):drogi dla rowerów łączącej istniejącą

infrastrukturę rowerową na Rondzie o. E. Huchrackiego z ciągiem rowerowym
w ul. Medyków/Kijowskiej; drogi dla rowerów łączącej osiedle Nikiszowiec

(ul. Szopienicka) z Doliną Trzech Stawów oraz istniejącą infrastrukturą rowerową
w ul. Granicznej; drogi dla rowerów wzdłuż

 al. Wojciecha Korfantego dla uzyskania połączenia planowanej infrastruktury
rowerowej w ul. Telewizyjnej z istnieją drogą rowerową w ciągu

ul. Konduktorskiej; połączenia obszaru Strefy „Tempo 30” z przyszłym Węzłem
Przesiadkowym „Brynów Pętla”, istniejącą ścieżką rowerową 

w ul. Jankego oraz istniejącą trasą rowerową nr 1;
„Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej 

od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna” na wykonanie dokumentacji
projektowej dla realizacji linii tramwajowej wraz z przebudową i budową

układu drogowego od istniejącej Pętli w Brynowie w kierunku Osiedla
Odrodzenia i dzielnicy Kostuchna, w tym infrastrukturą rowerową 

i budową Węzła przesiadkowego;
„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej” 

na opracowanie  dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego;
„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów”

na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego;
„Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową” na opracowane

dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego;
„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra”

na opracowanie dokumentacji projektowej nowego układu drogowego;
„Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka 

w Dolinie Trzech Stawów” na opracowanie dokumentacji projektowej
 i budowę wodnego placu zabaw w rejonie ul. Pułaskiego;

„Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe”
na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy urządzeń

podczyszczających wody opadowe i roztopowe w czterech lokalizacjach;
„Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im.

 gen. Stanisława Maczka w Katowicach” na wykonanie dokumentacji
projektowej obiektu hali sportowej wraz z zagospodarowaniem ternu 

oraz adaptacji obecnej sali gimnastyczne pod nowe funkcje;
„Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa,

Hubertus i Borki” na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz
z waloryzacją środowiska na potrzeby opracowania koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa,
Hubertus i Borki;

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Smugowej pod funkcje rekreacyjne” na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej

(na potrzeby OSP w Katowicach -Kostuchnie);
„Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17,17a i 17b” - 

na opracowanie ekspertyzy i inwentaryzacji stanu technicznego 
na potrzeby adaptacji budynku pod funkcje biurowo-usługowe.
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W specyfikacjach zawarty jest zapis dotyczący obowiązku zaprojektowania 
i wykonania obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniami

wykonawczymi, które to przepisy nakazują dostosowanie wszystkich
nowobudowanych obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób

niepełnosprawnych. Dodatkowo w specyfikacjach technicznych ujęto odrębny
zapis o obowiązku dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Miejski Zarząd Ulic
i Mostów 

w Katowicach

Analiza projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu 
w zakresie opiniowania pod kątem miejsc postojowych dla osób

niepełnosprawnych.

Działalność
bieżąca

Miejski Zarząd Ulic
i Mostów 

w Katowicach

Opiniowanie projektów organizacji ruchu dla budowy węzłów przesiadkowych
(Zawodzie, Sądowa, Brynów) pod kątem dostępności osób niepełnosprawnych.

W trakcie –
niezakończone

w 2016 r.

3)  załatwianie  w  miejscu  zamieszkania  leżących  osób  niepełnosprawnych  formalności  związanych  
z wystawianiem dowodu osobistego.
Realizator: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Spraw
Obywatelskich
Urzędu Miasta

Katowice

Odbiór dokumentacji związanej z wystawieniem dowodu osobistego,  pobranie
podpisów, doręczanie dowodów osobistych.

W ramach
kosztów

funkcjonowania
Wydziału

4) budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Inwestycji
Urzędu Miasta

Katowice.

Z dostarczonej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wybrano jeden
 z wariantów. Wybór zatwierdzono. Trwa poprawianie

 i uzupełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami zamawiającego.
48 997,49

5) na wniosek mieszkańców rozpatrywane są sprawy dotyczące wydzielenia miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych, wykonania podjazdów dla wózków inwalidzkich i tym podobne,
Realizator: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

KZGM
 w Katowicach

Ul. Koszarowa 8-8c, 10-10b, 12-12f / Adamskiego 9-9c, 11-11a, 13-13e –
likwidacja schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 w ramach placu zabaw.

Wykonane
w ramach

działalności
bieżącej

6) ) przystosowanie lokalu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych:
- ul. Markiefki 68/12 – przebudowa lokalu dla potrzeb MOPS
- ul. Markiefki 64 – przebudowa lokalu dla potrzeb MOPS
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Realizator:Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
WYKONAWCY

ZADANIA
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

KZGM 
w Katowicach

KZGM jest w posiadaniu dokumentacji technicznej 
oraz pozwolenia na budowę.

Z uwagi na
planowane

współfinansowa
nie zadania 
ze środków
unijnych,

 jego
zakończenie

przewidywane
jest 

na 2018 r.

5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg.
6. Ocena efektywności:
1)  liczba budynków i  obiektów użyteczności  publicznej  skontrolowanych pod kątem dostępności  dla  osób

niepełnosprawnych - 16,
2) liczba wniosków, projektów z udziałem miasta Katowice w sprawie likwidacji barier architektonicznych  

w jednostkach wykonujących zadania publiczne -37,
3)  liczba  opinii  wydanych  przez  Pełnomocnika  Prezydenta  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  lub  Powiatową

Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych - 25,
4) liczba wniosków złożonych w sprawie likwidacji barier architektonicznych u Pełnomocnika Prezydenta 

ds. Osób Niepełnosprawnych- 13,
5) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności związane z wydaniem

dowodu osobistego -273

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 48 997,49 zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej. 
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PROJEKT 9
UCZESTNICTWO  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  ŻYCIU  KULTURALNYM  
I ARTYSTYCZNYM

1.  Założenie: osoba  niepełnosprawna  ma  prawo  do  uczestnictwa  w  życiu  kulturalnym  i  artystycznym,
odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
2.  Cel: ograniczenie  skutków  niepełnosprawności  poprzez  stworzenie  osobom  niepełnosprawnym
odpowiednich  warunków  do  uczestnictwa  w  kulturze.  Przeciwdziałanie  izolacji  społecznej  osób
niepełnosprawnych.  Zapewnienie  osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury w ramach miejskich
instytucji kultury.
3.Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie  udziału  osób  niepełnosprawnych  w  imprezach  kulturalnych  i  artystycznych.  Promowanie  
i prezentacje twórczości artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier
architektonicznych i barier w komunikowaniu się  w obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury.
4. Zadania  do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:
1) Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, ul. 3 Maja 31 a
Realizator: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/
LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Instytucja
Promocji

 i
Upowszechniania
Muzyki „Silesia”

Uczniowie katowickich szkół
specjalnych, wychowankowie
ośrodków specjalnych, osoby

starsze przebywające 
w dziennych domach opieki

społecznej, dzieci  i młodzież
w świetlicach środowiskowych

Koncerty dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

82/2 700 12 800,00 

Instytucja organizuje imprezy poza swoją siedzibą.

2) Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6
Realizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA.

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/
LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Galeria Sztuki
Współczesnej

BWA 
w Katowicach

Dzieci i młodzież oraz dorosłe
osoby

z niepełnosprawnością
fizyczną lub intelektualną.

Warsztaty ekspresji twórczej
 dla dzieci – zajęcia plastyczne

przeznaczone dla dzieci
 i młodzieży niepełnosprawnej.
Warsztaty ekspresji twórczej 
dla dorosłych – wspólnie z

współtwórcą Programu
Integracji Osób

Niepełnosprawnych „Teraz
My!” realizowanego przy

katowickim MOPSie,
realizowany jest panel działań

przeznaczonych dla osób
dorosłych o różnym stopniu

 i rodzaju niepełnosprawności.

7/120
Działalność

bieżąca

Budynek Galerii Sztuki Współczesnej BWA jest w pełni przygotowany dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim lub o zaburzonej koordynacji ruchowej.

3) Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. Św. Jana 10
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Realizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/
LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Śląski Teatr Lalki 
i Aktora 
„Ateneum”

Przedszkole nr 91 
z Oddziałami Integracyjnymi

Katowice,
Szkoła Specjalna Zawiercie,
Szkoła Specjalna Wodzisław,
Przedszkole Integracyjne nr 3

Zawiercie,
Szkoła Podstawowa nr 34

 z Oddziałami Integracyjnymi
Katowice,

Szkoła Podstawowa nr 13
 z Oddziałami Integracyjnymi

Mysłowice,
Zespół Szkolno-Przedszkolny

dla Dzieci Niesłyszących
 i Słabo Słyszących 

w Katowicach,
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Dzieci
Słabo Widzących

 i Niewidomych w Dąbrowie
Górniczej,

Zespół Szkół Specjalnych 
nr 12 w Katowicach,

Zespół Szkół Specjalnych
 nr 11 w Katowicach,

Zespół Szkół Specjalnych 
nr 9 w Katowicach,

Szkoła Podstawowa nr 21 
z Oddziałami Integracyjnymi

w Katowicach,
Szkoła Podstawowa nr 14 

z Oddziałami Integracyjnymi
Chorzów,

Szkoła Podstawowa nr 22 
z Oddziałami Integracyjnymi

Chorzów,
Świetlica Socjoterapeutyczna

Zabrze,
Zespół Szkół Specjalnych 

nr 5 Katowice,
Zespół Szkół Specjalnych 

nr 3 Chorzów,
Zespół Szkół Specjalnych

 nr 8 Katowice, Szkoła
Podstawowa nr 11 

z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach,

Szkoła Podstawowa nr 21
 z Oddziałami Integracyjnymi

w Chorzowie,
Zespół Szkół Integracyjnych w

Chorzowie,
Szkoła podstawowa nr 3

 z Oddziałami Integracyjnymi

Spektakle teatralne, warsztaty
teatralne, zajęcia plastyczne,

lekcje teatralne. 
Wystawy lalek i środków

inscenizacji zwiedzanie zaplecza
scenicznego teatru

 i pracowni plastycznej.

Do dyspozycji widzów
niewidomych i słabo widzących

były następujące spektakle
 z audiodeskrypcji:  Tylko jeden
dzień, Najmniejszy bal świata,

Krawiec Niteczka 
oraz Szczurołap.

W Galerii Ateneum osoby 
z niepełnosprawnością mogły
bezpłatnie oglądać wystawy

malarstwa i prac plastycznych.

Teatr dysponuje
bezprzewodowymi słuchawkami,

 które umożliwiają osobom
niedosłyszącym indywidualny

odsłuch dźwięku podczas
spektakli na obu scenach.

55/1070 620,00 
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w Mikołowie,
Ośrodek Błogosławiona
Karolina w Lędzinach,

Przedszkole nr 47
 z Oddziałami Integracyjnymi

w Katowicach,
Niepubliczne Przedszkole
Integracyjne z Oddziałem

Specjalnym „Zielona
Lokomotywa” 

w Mysłowicach oraz widzowie
indywidualni,

Przedszkole nr 16 Integracyjne
Chorzów,

Społeczne Przedszkole
Integracyjne Skrzat Zabrze

Śląski  Teatr  Lalki  i  Aktora  „Ateneum”  w  Katowicach  dysponuje  dwoma  obiektami:  salą  teatralną  
na  ul.  Św.  Jana  10  oraz  Galerią  przy  ul.  3  Maja  25.  Oba  obiekty  są  przystosowane  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych ruchowo. Teatr dysponuje też bezprzewodowymi słuchawkami, które umożliwiają osobom
niedosłyszącym indywidualny odsłuch  dźwięku  podczas  spektakli  zarówno  na  scenie  przy ul.  Św.  Jana,  
jak i w Galerii „Ateneum”.

4) Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9
Realizator: Muzeum Historii Katowic

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/
LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Muzeum Historii
Katowic

Zespół Szkół Specjalnych 
nr 12 w Katowicach

Wystawa „Z miłości 
do twórczości”.

1/70 2 000,00

Muzeum Historii
Katowic

Szkoły specjalne nr 8, 9, 10
w Katowicach oraz szkoła

specjalna nr 12 
w Mysłowicach

XV Regionalny Konkurs Wiedzy
o Górnym Śląsku dla Szkół

Specjalnych.
1/8 2 000,00

Dział Grafiki
im. P. Stellera

Oddział Muzeum
Historii Katowic

Osoby niepełnosprawne
indywidualnie

Zwiedzanie wystawy stałej
„Paweł Steller – katowiczanin 

z wyboru” oraz wystaw
czasowych.

7/54 400,00

Dział Etnologii
Miasta Oddział

Muzeum Historii
Katowic

Osoby niepełnosprawne
indywidualnie

Zwiedzanie 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”.

4/147 1 400,00

Dział Teatralno-
Filmowy Oddział
Muzeum Historii

Katowic

Osoby niepełnosprawne
indywidualnie

Zwiedzanie wystawy stałej
„Muzeum Barbary i Stanisława

Ptaków” oraz wystaw czasowych.
7/37 200,00

Obiekt  przy ul.  Rymarskiej  4,  w którym mieści  się  Dział  Etnologii  Miasta  Muzeum Historii  Katowic jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada windę. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo
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dostępny  jest  także  Kościół  pod  wezwaniem  Św.  Michała  Archanioła.  Pozostałe  obiekty  Muzeum  
nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

5)Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Pl. Sejmu Śląskiego 2
Realizator : Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Pl. Sejmu Śląskiego 2

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/LICZB

A OSÓB
KORZYSTA-

JĄCYCH

WYKONANIE

Katowice Miasto
Ogrodów
Instytucja
Kultury

 im. Krystyny
Bochenek

Osoby niepełnosprawne -
odbiorcy wystaw 
w Galeriach KMO

Oprowadzenie kuratorskie dla
osób niesłyszących wystaw 

w Galeriach KMO,
Filmy wideo z lektorem

Polskiego Języka Migowego,
dokumentacja fotograficzna.

13/550 12 000,00 

Budynek przy pl. Sejmu Śląskiego 2 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

6) Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, plac Wolności 12a
Realizator : Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ-

CYCH

WYKONANIE

Zespół
Śpiewaków

Miasta Katowice
„Camerata

Silesia”

Koncerty
ogólnodostępne, 
w tym dla osób

niepełnosprawnych
(budynki przystosowane

dla osób
niepełnosprawnych,

pomoc obsługi
koncertów)

Koncert kolędowy,
Willa Goldsteinów w Katowicach.

1/100 11 760,00 

Koncert kolędowy, 
Willa Goldsteinów w Katowicach.

1/105 11 760,00 

Koncert kolędowy w krypcie
Katedry Chrystusa Króla 

w Katowicach.
1/400 6 000,00 

Koncert kolędowy,
Kościół p.w. Podwyższenia

Krzyża Świętego i św. Herberta
w Katowicach.

1/400 13 650,00 

Koncert dla Urzędu Miasta 
z okazji obchodów Narodowego

Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, kościół Mariacki

 w Katowicach.

1/350
24 900,00

Miserere mei Deus – muzyka na
Wielki Piątek, kościół p.w. św.

Apostołów Piotra i Pawła
 w Katowicach.

1/800 21 100,00

Koncert dla mieszkańców
Katowice w ramach Nocy

1/100
17 750,00
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Muzeów,
Willa Goldsteinów w Katowicach.

Koncert dla mieszkańców
Katowic p.t. „Od chorału 

po The Beatles”,
 spotkanie z kompozytorem,

Willa Goldsteinów w Katowicach.

1/70
21 500,00

Koncert w NOSPR 
p.t. „W moim sercu Polska” –

pieśni patriotyczne.
1/1 500

13 360,00

Wieczór pieśni patriotycznych,
Willa Goldsteinów 

w Katowicach.
1/70

6 480,00

Koncert w NOSPR z okazji 
35 rocznicy pacyfikacji kopalni

„Wujek”.
1/1 600

22 300,00

Siedziba  Zespołu  Śpiewaków  Miasta  Katowice  „Camerata  Silesia”,  znajdująca się  w  dawnym  Pałacu
Goldsteinów przy  placu Wolności, nie ma barier architektonicznych dla osób na wózkach inwalidzkich.

7) Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33,
Realizator - Miejski Dom Kultury „Ligota”

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ-

CYCH

WYKONANIE

Miejski Dom
Kultury „Ligota” Dzieci z katowickich

szkół, posiadających
oddziały integracyjne

Miejski konkurs plastyczno-
fotograficzny  „Czar podwodnego

świata”.
1/403 1 480,00

Dzieci z katowickich
przedszkoli, również

posiadających oddziały
integracyjne

XX Miejski Festiwal Piosenki
Przedszkolnej „Wesoły Mikrofon”

adresowany również do
przedszkoli z Oddziałami

Integracyjnymi.

1/450 6 593,00

Społeczność lokalna, 
w tym osoby

niepełnosprawne

Comiesięczne Spotkania
Samopomocowej Grupy Wsparcia
dla osób opiekujących się osobami

starszymi  
i niepełnosprawnymi.

10/28 5 430,00

Społeczność lokalna, 
w tym osoby

niepełnosprawne

Koncerty z cyklu „Niedziela 
z muzyką”.

4/422 6 030,00

Społeczność lokalna, 
Scena Młodych Artystów -

koncerty/występy w wykonaniu
7/334 1 700,00
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w tym osoby
niepełnosprawne młodych artystów.

Społeczność lokalna, 
w tym osoby

niepełnosprawne

Spotkania Koła Dziennikarsko-
Literackiego.

12/295
2 500,00

Społeczność lokalna, 
w tym osoby

niepełnosprawne
Spotkania Klubu Dyskusyjnego. 8/76

500,00

Społeczność lokalna,
 w tym osoby

niepełnosprawne

Spotkania Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni.

15/1 317
5 430,00

Społeczność lokalna, 
w tym osoby

niepełnosprawne

XXII  edycja „Święta Kwitnących
Głogów”.

1/4 200
44 132,00

Społeczność lokalna, 
w tym osoby

niepełnosprawne
III „Piknik z nauką i  kulturą”. 1/250

944,00

Dzieci i młodzież,
społeczność lokalna, 

w tym osoby
niepełnosprawne

Środowe atrakcje dla dzieci 
w ramach akcji

„Lato w mieście 2016”.
5/900

5 160,00

Społeczność lokalna, 
w tym osoby

niepełnosprawne

Sobotnie imprezy w ramach cyklu
„Lato 2016  z rozrywką 

w amfiteatrze w Parku Zadole”.
9/2 650 50 000,00

Osoby  60+

Dodatkowe zadania nieujęte
 w planie.

Warsztaty realizowane 
przez Fundację Cambo

 i Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych SPinKA

 w Katowicach, w ramach
Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób

Starszych.

6/90
Działalność

bieżąca

Budynek  nie  jest  przystosowany  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  ruchowo  ze  względu  na  bariery
architektoniczne utrudniające dostęp i poruszanie się.

8) Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie” ul. Markiefki 44a,
Realizator: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
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WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ-

CYCH

WYKONANIE

Dział „Zawodzie”
MDK „Bogucice

– Zawodzie”

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

osoby  niepełnosprawne

Cykl koncertów kameralnych.
„Salon muzyczny Tadeusza

Trzaskalika zaprasza” 
„Od Mozarta do Morricone”,
„Jesienny koncert w kolorze

zielonym”, „Muzyka włoska”.

3/220
3 459,00

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

osoby
niepełnosprawne

Warsztaty organizowane m.in.
 dla osób niepełnosprawnych,

współorganizowane
z filią nr 31 Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Katowicach.

4/120 Działalność
bieżąca 

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

osoby
niepełnosprawne

Cykl wystaw „Imaginacje” 
i „Kobieca perspektywa”:
3 wernisaże i 3 wystawy

malarstwa.

16/3 480 185,00

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

osoby i niepełnosprawne

Spotkanie integracyjne
z okazji Światowego Dnia

Seniora.

1/45 Działalność
bieżąca 

Seniorzy, w tym osoby
niepełnosprawne

„Dzień Babci i Dziadka” –
okolicznościowy występ dzieci

i młodzieży skierowany 
do seniorów, także do osób

niepełnosprawnych.

1/100 Działalność
bieżąca 

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

osoby niepełnosprawne

Stała współpraca
z okolicznymi szkołami,

 w tym ze szkołą specjalną
i przedszkolami integracyjnymi,

stowarzyszeniami
i związkami, świetlicami

środowiskowymi. 
Realizacja cyklu „Café

Zawodzie”:2 spotkania w cyklu
Café Zawodzie, spotkanie z cyklu

„Zawodziańskie Slajdowiska”.
Konkurs dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej
„Podróż mich marzeń”.

3/161 1 257,00

Seniorzy, w tym osoby
niepełnosprawne

Działalność Klubu Seniora
„Zakątek”

 – 47 spotkań sekcyjnych
i 5 integracyjnych spotkań

okolicznościowych dla członków
Klubu Seniora „Zakątek”.

52/1 526 Działalność
bieżąca 

Seniorzy, w tym osoby Działalność pozostałych sekcji
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niepełnosprawne

senioralnych:
Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy

„Zawodzianki”, 
sekcja szachowa „Caissa
Bogucice – Zawodzie”, 

sekcja Skata Sportowego.

225/2 852 Działalność
bieżąca

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

osoby i niepełnosprawne

Koncerty różnych stylów
muzycznych i wykonawców, które

skierowane są także do osób
niepełnosprawnych 

i wykluczonych:
Koncerty Zespołu Akordeonistów

„Katowice – Kleofas”, 
MDK „Bogucice-Zawodzie”,
Śląskiego Ludowego Zespołu
Śpiewaczego „Zawodzianki”,

Zespołu Humanimal, 
koncert pieśni romantycznych
 z okazji Dnia Kobiet, Festiwal

Gitary Elektrycznej, 
II Dni Zawodzia.

11/1 479 9 715,00

Seniorzy, w tym osoby
niepełnosprawne

Cykliczne imprezy „Dancing
Zawodziański” (arteterapia przez
taniec i muzykę) oraz warsztaty.

11/411 3 081,00

Głównie dzieci
w wieku szkolnym,

 w tym dzieci
z dysfunkcjami

Organizacja wspólnych zajęć
podczas ferii zimowych i wakacji

letnich dla dzieci.

24/377 2 685,00

Dział „Bogucice”
Miejski om

Kultury
„Bogucice –
Zawodzie”

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

seniorzy, osoby
pełnosprawne

i niepełnosprawne

Cykl wystaw w Galerii „G44a” –
promocja twórczości zawodowej

i amatorskiej osób
pełnosprawnych

i niepełnosprawnych.

3/410 40,00

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym

niepełnosprawne

Warsztaty twórcze, warsztaty
rękodzieła i biżuterii dla dzieci
i seniorów, warsztaty twórcze 
dla dorosłych w ramach cyklu 

„Stacja rękoDZIEŁO”.

7/38 345,00

Osoby z różnych grup
społecznych, w tym
niepełnosprawne,
wychowankowie

przedszkoli i szkół
integracyjnych

Pokazy i przedstawienia 
w wykonaniu osób

niepełnosprawnych podczas
pokazu talentów 

oraz przedstawienia teatralnego 
z okazji „Dnia Dziecka”

organizowanego we współpracy 
z Zespołem Szkół Specjalnych 

nr 9 w Katowicach.

3/630 Działalność
bieżąca 

Dzieci z okolicznych
We współpracy

z okolicznymi szkołami,
15/2 808

Działalność
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przedszkoli, szkół,
świetlic w tym dzieci

niepełnosprawne
i znajdujące się pod
opieką przedszkoli 

i szkół integracyjnych

przedszkolami, 
w tym ze szkołą specjalną

i przedszkolami integracyjnymi
zorganizowano okolicznościowe
przedstawienia, koncerty i inne.

bieżąca 

Seniorzy,  w tym wiele
osób niepełnosprawnych

W ramach działalności sekcyjnej
koła seniorów:

spotkania Koła nr 6 Polskiego
Związku Emerytów Rencistów

 i Inwalidów,
klubu Seniora „Bogucice”,

Koła Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność”

 KWK Katowice,
Stowarzyszenia Inżynierów

Techników Górnictwa; zajęcia
komputerowe dla seniorów.

248/4 387 4 316,00

Seniorzy,  w tym wiele
osób niepełnosprawnych

„Dzień Babci
i Dziadka” – okolicznościowy

występ dzieci młodzieży
skierowany do seniorów,  także do

osób niepełnosprawnych.

1/160 600,00

Seniorzy,  w tym wiele
osób niepełnosprawnych

Imprezy z cyklu „Barwy Ziemi”,
prezentujące różne kultury świata,
w szczególności otwarte na udział

osób niepełnosprawnych
i przedstawicieli mniejszości
narodowych zamieszkujących

Polskę.

3/510 11 796,00

Seniorzy,  w tym wiele
osób niepełnosprawnych

Organizacja spotkań
okolicznościowych

Koła Seniorów „Bogucice”, 
Koła nr 6 PZERiI, 

NSZZ „Solidarność” KWK
Katowice, 

Koła Seniorów „Bogucice”.

4/273 Działalność
bieżąca 

Dzieci
z okolicznych szkól,
świetlic w tym dzieci

niepełnosprawne
i znajdujące się pod

opieką szkół
integracyjnych

Organizacja wspólnych zajęć
podczas ferii zimowych i wakacji

letnich dla dzieci
z dzielnicy Bogucice oraz dzieci 

ze świetlicy środowiskowej.

59/681 3 449,00

Budynek  działu  „Zawodzie”  przystosowany  jest  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  ruchowo  
oraz   wyposażony  w  schodołaz.  Budynek  działu  „Bogucice”  jest  pozbawiony  barier  architektonicznych
i w pełni przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu (budynek nie ma progów oraz posiada windę).

9) Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Boya Żeleńskiego 83
Realizator : Miejski Dom Kultury „Południe”

Id: 0240EF68-BDFE-45F5-9745-9A5C97FE3962. Podpisany Strona 50



WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ-

CYCH

WYKONANIE

MDK „Południe”
fil. nr 3 Zarzecze

Dzieci niepełnosprawne z
SP nr 21

Integracyjny plener malarski
„Zarzeczańskie obrazki”. 1/70 1 200,00

MDK „Południe”
filia nr 4 Podlesie

Dzieci niepełnosprawne z
SP nr 21

Koncerty umuzykalniające 
w MDK.

8/240 1 600,00

MDK „Południe”
Kostuchna

Osoby starsze
 i niepełnosprawne 

z dzielnic Kostuchna,
Piotrowice, Murcki

Cotygodniowe spotkania 
Grupy Wsparcia.

30/900 8 000,00

MDK „Południe”
filia nr 2 Murcki

Osoby starsze 
i niepełnosprawne
 z dzielnicy Murcki

Cotygodniowe spotkania
 Grupy wsparcia.

30/300 2 000,00

Budynek przy ul. Boya - Żeleńskiego 83, budynek Filii nr 1 przy ul. Gen. Jankego 136, budynek Filii nr 2  
 przy ul. Kołodzieja 42, budynek Filii nr 4  przy ul. Sołtysiej 25 nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych
ruchowo. Budynek Filii nr 3  przy ul. Stellera 4 jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

10) Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. Gen. Hallera 28,
Realizator:Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ-

CYCH

WYKONANIE

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Dzieci

„Aladyn” – spektakl 
w wykonaniu uczniów Zespołu

Szkół Sportowych
 im. Olimpijczyków Śląskich 

w Mysłowicach.

2/40
Działalność

bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Dzieci

Koncerty umuzykalniające 
– współorganizacja 

z Instytucją Promocji
 i Upowszechniania Muzyki

"Silesia".

40/80
Działalność

bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Dzieci i młodzież, w tym
z Zespołu Szkół

Specjalnych nr 11 
w Katowicach

„Twórczość bez barier” 
– XIV Festiwal Twórczości

Teatralno-Plastycznej Dzieci
 i Młodzieży – 

współorganizacja 
z Zespołem Szkół Specjalnych 

nr 11  w Katowicach.

1/252
Działalność

bieżąca

Miejski Dom
Kultury

Uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 10 w

XX Dni Szopienic. 1/15
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„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach
Katowicach

Działalność
bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Dzieci z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 10 

w Katowicach

Zabawa karnawałowa 
– współorganizacja 

z Zespołem Szkół Specjalnych
nr 10 

w Katowicach.

1/30
Działalność

bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Uczestnicy konkursu

XXVI Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny dla Twórców

Nieprofesjonalnych im. Pawła
Wróbla.

1/10
Działalność

bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Podopieczni 
i pracownicy Warsztatów

Terapii Zajęciowej
„Promyk” i „Unikat”

Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych 
– współorganizacja 

ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych

„Siódemka” 
w Katowicach.

1/500
Działalność

bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Podopieczni Ośrodka
Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-
Wychowawczego 
im. M. Trzcińskiej-

Fajfrowskiej

„Prezent od wnuków” 
– występ podopiecznych Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego

 im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej.

1/130 Działalność
bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Dzieci i młodzież, 
w tym z Zespołu Szkół

Specjalnych nr 7 
w Katowicach

XV Dzielnicowy Konkurs
Zespołów Jasełkowych 

– współorganizacja 
z Zespołem Szkół Specjalnych

nr 7 w Katowicach.

1/260 Działalność
bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Młodzież z Zespołu
Szkół Specjalnych 

nr 10 
w Katowicach

Konkurs Tańca Współczesnego 
– współorganizacja 

z Zespołem Szkół Specjalnych
 nr 10 

w Katowicach.

1/150 Działalność
bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Podopieczni Fundacji
„Iskierka”

i opiekunowie

X Bal Karnawałowy Fundacji
„Iskierka”.

1/180 Działalność
bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Podopieczni Ośrodka
Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-
Wychowawczego 
im. M. Trzcińskiej-

Fajfrowskiej
i opiekunowie

Bal karnawałowy
podopiecznych Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno
-Wychowawczego 

im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej.

1/120 Działalność
bieżąca

Podopieczni Polskiego Bal karnawałowy Polskiego
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Miejski Dom
Kultury „Szopie-
nice-Giszowiec” 

w Katowicach

Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem

Umysłowym

Stowarzyszenia na Rzecz Osób
 z Upośledzeniem Umysłowym.

1/100

Działalność
bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Szopienice-
Giszowiec” 

w Katowicach

Podopieczni Ośrodka
Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-
Wychowawczego 
im. M. Trzcińskiej-

Fajfrowskiej

Jasełka w wykonaniu
podopiecznych Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego 

im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej.

1/200
Działalność

bieżąca

Obiekt  przy ul.  gen.  Hallera  28 jest  dostępny dla  osób z  dysfunkcjami  ruchu.  Obiekt  przy ul.  Obrońców
Westerplatte 10 – jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (zamontowano schodołaz,
który obsługują pracownicy).Obiekt przy pl. Pod Lipami 1, 3-3a – jest dostępny dla osób z dysfunkcjami ruchu.

11) Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
Realizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka”

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

CYCH

WYKONANIE

Miejski Dom
Kultury

„Koszutka”

Szkoła Podstawowa
 nr 11 z Oddziałami

Integracyjnymi"
 w Katowicach,
Zespół Szkolno-

Przedszkolny dla Dzieci
Niesłyszących

 i Słabo Słyszących 
w Katowicach

„Pudełko Pełne Pomysłów” 
-warsztaty artystyczne dla dzieci.

4/99 348,00

Miejskie Przedszkole
 nr 67 z Oddziałami

Integracyjnymi 
w Katowicach

„Krecik i wiosenne porządki” 
-impreza integracyjna.

1/32 288,00

Szkoła Podstawowa
 nr 11 i 21 z Oddziałami

Integracyjnymi 
w Katowicach, Miejskie

Przedszkole nr 15 
z Oddziałami

Integracyjnymi 
w Katowicach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny

dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących 

w Katowicach, Zespół
Szkół Specjalnych nr 2 
w Mikołowie, Zespół

Szkół Specjalnych nr 7 
w Katowicach

IX Polsko-Czeski Festiwal Bajek -
udział w konkursie plastycznym
„Festiwalowy Miś”, literackim

„Bajka-Poczytajka na bis”
 i Przeglądzie Dziecięcych Form

Teatralnych „Z bajką w tle”.

3/96 264,00

Szkoła Podstawowa
 nr 51 i 58 z Oddziałami

Integracyjnymi 
w Katowicach

Dzień Europejski – warsztaty
integracyjne dla dzieci szkolnych.

2/39 161,00

Zespół Szkolno- Współorganizacja imprez 9/1 221 Działalność
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Przedszkolny dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo

Słyszących 
w Katowicach, Zakład
Pedagogiki Twórczości
 i Ekspresji Dziecka UŚ

dla osób niepełnosprawnych. bieżąca

Miejski Dom
Kultury

„Koszutka”
filia „Dąb”

WTZ - Będzin, Mikołów,
Caritas Diecezji

Gliwickiej w Zabrzu,
Fundacji im. Brata

Alberta w Sosnowcu,
Chorzowie, DPS

-Lubliniec, Wodzisław
Śląski, Knurów, Będzin,
Bytom, Bestwina, Poraj,

Mysłowice, w Łubiu,
Kuźnia Nieborowska,

Tarnowskie Góry,
Częstochowa, Ośrodek

Rehabilitacyjno-
Edukacyjno

Wychowawczy Wyry,
ZSOS nr 7 w Gliwicach,
ZSS nr 3 w Chorzowie,
ZSZ, nr 42 w Zabrzu,
MOK Sławków, Dom
Opieki Samarytanin 

w Bielsku-Białej, ZSS
 w Skoczowie, ZSS nr 4
w Sosnowcu, Centrum
Edukacji i Rehabilitacji

w Zabrzu, SOSW 
w Tarnowskich Górach,

ŚDP Czeladź, ZSS
Mysłowice, ZSZS nr 6 

w Katowicach, ZSS 
w Żorach

II Przegląd Amatorskiej Sztuki
Osób Niepełnosprawnych

P.A.Sz.O.N.
w kategoriach: zespoły wokalne,

wokalno-instrumentalne,
instrumentalne, soliści, teatr.

1/615 3 554,00

Fundacja Iskierka,
Miejskie Przedszkole 

nr 47 z Oddziałami
Integracyjnymi, Fundacja

„Mam Marzenie”

Współorganizacja imprez 
dla osób niepełnosprawnych. 4/452

Działalność
bieżąca

Obydwa budynki przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu.

12) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11
Realizator: Miejska Biblioteka Publiczna.

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

CYCH

WYKONANIE

Miejska
Biblioteka
Publiczna

Czytelnicy Biblioteki,
 w tym podopieczni

Samodzielnego Ośrodka
Rehabilitacyjno-

Oświatowego dla Dzieci
Niepełnosprawnych,
Centrum Rozwoju

Dziecka w Katowicach

Promowanie twórczości osób
niepełnosprawnych – wystawy

 i spotkania.
Kolorowa Arteterapia – wystawa
prac plastycznych podopiecznych

Samodzielnego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Oświatowego 
dla Dzieci Niepełnosprawnych,

Centrum Rozwoju Dziecka 
w Katowicach. Filia nr 14,

1/200 Działalność
bieżąca
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 ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia.

Czytelnicy Biblioteki,
 w tym podopieczni

Środowiskowego Domu
Samopomocy dla

Niepełnosprawnych nr 2

Ozdoby świąteczne – wystawa
ozdób świątecznych wykonanych

przez podopiecznych
Środowiskowego Domu

Samopomocy 
dla Niepełnosprawnych nr 2,

prowadzony przez Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom Osób

Niepełnosprawnych 
Oraz Im Samym Convivere

(Filia nr 3).

1/100
Działalność

bieżąca

Czytelnicy Biblioteki,
 w tym uczniowie 
z Zespołu Szkół
Zawodowych

Specjalnych nr 6
 w Katowicach

Dwa światy – wystawa prac
rysunkowych autorstwa Pauliny
Szymańskiej i Michała Ogóra
z Zespołu Szkół Zawodowych

Specjalnych nr 6 w Katowicach
(Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A,

Ligota).

1/200
Działalność

bieżąca

Podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej

„Promyk”

Prowadzenie praktyk
podopiecznych w filiach
bibliotecznych Miejskiej

Biblioteki Publicznej
 w Katowicach.

1/4
Działalność

bieżąca

Uczniowie szkół
 z oddziałami

integracyjnymi oraz
przedszkoli

Zajęcia prowadzone cyklicznie
 w filiach Biblioteki dla dzieci

 i młodzieży.
Imprezy edukacyjne (konkursy,

zabawy literackie, Bajka 
z... ciastkiem, pomoc w nauce).

288/3 865 500,00

Pensjonariusze
Środowiskowego Domy

Samopomocy dla
Niepełnosprawnych nr 2

oraz pensjonariusze
Dziennego Domu

Pomocy Społecznej nr 7

Koncerty umuzykalniające 
w wykonaniu artystów z Instytutu

Promocji i Upowszechniania
Muzyki SILESIA (Filia nr 3, 
ul. Gliwicka 93, Katowice-

Załęże).

8/167
Działalność

bieżąca

Mieszkańcy Katowic,
Czytelnicy Biblioteki

Żywa Biblioteka/Human Library
Katowice. Spotkanie i rozmowa 

z osobami dotkniętymi
dyskryminacją

 i wykluczeniem ze względu
 m.in. na niepełnosprawność

(osoba głuchoniewidoma, osoba
na wózku inwalidzkim,

alternatywny motorycznie, osoba
chora na SMA) (Filia nr 14,
 ul. Piastów 20; Filia nr 11, 

ul. Grażyńskiego 47).

2/150 863,00

Osoby chore
 i niepełnosprawne

Dostarczanie do domu przez
pracowników biblioteki książek,
czasopism i książki mówionej.

100
Działalność

bieżąca

Osoby niepełnosprawne

Zakup zbiorów dla osób
niewidomych i niedowidzących.

Zakup audiobooków w ilości 
5 215 sztuk.

- 2 000,00

Filie  MBP przystosowane  do  potrzeb  osób z  dysfunkcjami  ruchu:  F1  ul.  Ligonia  7,  F3  ul.  Gliwicka  93,
F6 ul. Bytomska 8a, F7 ul. Franciszkańska 25, F9 ul. Gen. Jankego 183, F11 ul. Grażyńskiego 47 (Miejski
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Dom Kultury Koszutka), F12 ul. Witosa 18 B, F13ul. Młyńska 5, F14 ul. Piastów 20, F15 ul. Przyjazna 7a
(SP nr 51), F16 ul. Wajdy 21, F17 ul. Krzyżowa 1, F19 ul. Obrońców Westerplatte 10 (Miejski Dom Kultury
Szopienice-Giszowiec),  F21  ul.  Zamkowa  45,  F23  ul.  Paderewskiego  65,  F25  ul.  Chrobrego  2,
F26 ul. Samsonowicza 27, F27 ul. Szarych Szeregów 62, F30 ul. Rybnicka 11, F31 ul. Marcinkowskiego 13
(Miejski  Dom  Kultury  Zawodzie),  F32  ul.  Grzyśki  19a,  F33  ul.  Markiefki  44a  (Miejski  Dom  Kultury
Bogucice-Zawodzie),  F  34  Centralny  Szpital  Kliniczny,  F35  Obcojęzyczna  ul.  Słowackiego  20,
F36 ul. Gen. Hallera 28 (Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec), F38 Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka  im.  Jana  Pawła  II.Ponadto  Filia  nr  1  posiada  Oddział  Książki  Mówionej,  wyposażony  
w powiększalnik elektroniczny MyReader.

13) Wydział Kultury UM Katowice, ul. 3 Maja 7
Realizator: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA
IMPREZ/

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ-

CYCH

WYKONANIE

Wydział Kultury
Urzędu Miasta,

podmioty III
sektora działające

w obszarze
kultury

(dofinansowanie
przez Wydział

Kultury
w trybie małych

grantów
 i otwartego

konkursu ofert)

Artyści niepełnosprawni

PARADOXPOWER.PL -
internetowa platforma

rozpowszechniania i promocji
twórczości osób

 z niepełnosprawnością 
oraz pozostałych form

integracyjnych.

8 9 798,00

Osoby niepełnosprawne

III Festiwal Piosenki Osób
Niepełnosprawnych „MocArt”,

organizowany przez
Stowarzyszenie „Power of Soul”

we wrześniu 2016 r.

4/15 3 500,00

Dzieci ze specjalnymi
potrzebami

edukacyjnymi

Warsztaty muzyczne dla dzieci
„Viva w Filharmonii Śląskiej.
Dźwiękowy Domek Emocji 

 cz. II, wyd. specjalne”.
7/10 10 000,00

5. Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności:
1)  liczba  imprez  kulturalnych  organizowanych  przez  miejskie  instytucje  kultury  dostępnych  dla  osób

niepełnosprawnych– 1511,
2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez Miasto Katowice– 3.
7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 416 883,00 zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej. 
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PROJEKT 10 
ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. Założenie: osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymagająca pomocy osób
drugich w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych ma prawo do korzystania z odpowiednich form
opieki i wsparcia. 
2. Cel: utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania, 
a w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zapewnienie  opieki  osobom  niepełnosprawnym  i  starszym  w  dziennych  domach  pomocy  społecznej,
mieszkaniach chronionych, rodzinnym domu pomocy oraz w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:
1)  kontynuowanie  współpracy z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  świadczącymi  usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzącymi dzienne
domy pomocy społecznej, mieszkanie chronione i rodzinny dom pomocy w celu zapewnienia jak najwyższej
jakości świadczonych usług  (Dział 2, Rozdział 10).

Realizatorzy:  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  we  współpracy  z  podmiotami  świadczącymi   usługi  
lub  prowadzącymi  ośrodki  wsparcia  i  rodzinny  dom  pomocy.  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
(prowadzenie mieszkań chronionych).

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH *

WYKONANIE

Agencja Opiekuńczo-
Medyczna 
i Handlowa 

Spółka z o.o.,
Katowice, 

ul. Okrzei 6/16

Osoby, które 
z powodu wieku,

choroby lub
innych przyczyn

wymagają
pomocy innych

osób

Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

814 1 594 976,73**

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Zespół Medyczno-

Opiekuńczy 
Alicja Kluczna,

 Dąbrowa Górnicza,
ul. Kościuszki 27

Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych.

81 93 990,43 zł **

Śląski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża,

Katowice, 
ul. PCK 8

Świadczenie usług opiekuńczych. 168*** 12 672,23***

Śląski Zarząd
Wojewódzki
Polskiego 

Komitetu Pomocy
Społecznej,
Katowice, 

ul. Korfantego 84a

Świadczenie usług opiekuńczych. 431 703 231,69

Świadczenie usług opiekuńczych. 439 896 223,72
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Agencja Służby
Społecznej Kościelak

Spółka Jawna
Warszawa,

ul. Kwiatowa 9

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom

Osób
Niepełnosprawnych

oraz Im Samym
„Convivere”
Katowice,

ul. Okrzei 6/16

Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych.

41 41 183,25

Agencja Opiekuńczo-
Medyczna 
i Handlowa 

Sp. z o. o., Katowice,
ul. Okrzei 6/16

Osoby, które ze
względu na wiek,

chorobę lub
niepełnospra

-wność wymagają
częściowej opieki

 i pomocy

Prowadzenie dwóch DDPS
zaspokajających potrzeby bytowe,

podstawowe świadczenia opiekuńcze,
prowadzących terapię zajęciową,

pomoc psychologiczną
 i zaspokajających potrzeby kulturalne.

189 925 538,74 

Katowickie
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób

Starszych,
Niepełnosprawnych

Oczekujących
Wsparcia „OPOKA”,

Katowice, 
ul. Oblatów 24

Prowadzenie pięciu DDPS
zaspokajających potrzeby bytowe,

podstawowe świadczenia opiekuńcze,
prowadzących terapię zajęciową,

pomoc psychologiczną
 i zaspokajających potrzeby kulturalne.

568 2 618 975,57 

Caritas Archidiecezji
Katowickiej,
Katowice, 

ul. Dębowa 23

Prowadzenie dwóch DDPS
zaspokajających potrzeby bytowe,

podstawowe świadczenia opiekuńcze,
prowadzących terapię zajęciową,

pomoc psychologiczną
 i zaspokajających potrzeby kulturalne.

138 596 180,58 

Rodzinny Dom
Pomocy 

w Katowicach,
ul. Krupińskiego 11

Rodzinny Dom Pomocy zapewniający
usługi opiekuńcze i bytowe.

8 235 200,00 

*W podanej liczbie osób występują przypadki, że ta sama osoba ma przyznane dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
** w wykonaniu podano usługi wykonane w XII 2015 a zapłacone w I 2016,  dotyczy umów, które obowiązywały  
do 31.12.2015r.
*** umowa obowiązywała do dnia 31.12.2015r.,  w I 2016r.  zapłacono za usługi wykonane w XII 2015r.,liczba osób
dotyczy usług świadczonych w XII 2015r.

2) dalsze wspieranie przez Miasto Katowice, w formie dotacji, poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób
starszych, niepełnosprawnych wymagających opieki, świadczonego przez organizacje pozarządowe (Dział 2,
Rozdział 10).

Realizator: organizacje pozarządowe na podstawie dotacji udzielonych przez Wydział Polityki Społecznej
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WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTA-

JĄCYCH
WYKONANIE

Polski Komitet
Pomocy

Społecznej Śląski
Zarząd

Wojewódzki,
 Al. Korfantego
84a, Katowice

Seniorzy miasta
Katowice

W programie m.in.: wyjścia 
na koncerty, do kina, do teatru, porady

specjalistyczne w tym zdrowotne,
prawne, warsztaty zajęciowe, wykłady

oraz pogadanki, spotkania z
ciekawymi ludźmi.

261 61 048,00 

3) kontynuowanie programu wolontaryjnego "Słonecznik" poprzez promocję programu w mediach, na stronie 
internetowej MOPS Katowice, akcję rozwieszania plakatów na uczelniach oraz aktywizację środowiska 
lokalnego w celu włączenia większej liczby wolontariuszy do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Miejski Ośrodek
Pomocy

Społecznej 
w Katowicach

Mieszkańcy miasta
Katowice, którzy 
z powodu swojego
wieku, choroby lub
niepełnosprawności
wymagają wsparcia

ze strony MOPS.

Utrzymywanie więzi społecznych 
i bezpieczeństwa w środowisku

zamieszkania, w odniesieniu do osób
starszych i niepełnosprawnych;

zwiększanie poczucia bezpieczeństwa
osób starszych i niepełnosprawnych;
aktywizacja społeczna osób starszych

 i niepełnosprawnych
w środowisku lokalnym.

13
Działalność

bieżąca

4) Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych 
i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43.
Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice.
WYKONAWCY

ZADANIA
ADRESACI

ZADAŃ
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział Inwestycji
Urząd Miasta

Katowice

Mieszkańcy Miasta
Katowice

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę 
na dofinansowanie Projektu.

406 583,29

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

6. Ocena efektywności:
1) liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej - 689,
2) liczba prowadzonych miejsc  mieszkaniach chronionych - 21,
3) liczba prowadzonych miejsc w rodzinnym domu pomocy - 8,
4)liczba osób niepełnosprawnych,  starszych objętych  usługami  opiekuńczymi  i  specjalistycznymi  usługami

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1806,
5) liczba osób niepełnosprawnych, starszych  korzystających z dziennych domów pomocy społecznej - 895,
6) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z mieszkań chronionych - 25,
7) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z rodzinnego domu pomocy - 8,
8) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające opieki- 13.
7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 8 185 804,23 zł, nie obejmuje kosztów w ramach działalności bieżącej. 
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PROJEKT 11
UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE I TURYSTYCE 
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych
zainteresowań i potrzeb.
2.  Cel: ograniczenie  skutków  niepełnosprawności  poprzez  stworzenie  odpowiednich  warunków  
do uczestnictwa w sporcie i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do imprez sportowych i turystycznych.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie  udziału  osób  niepełnosprawnych  w  imprezach  sportowych  i  turystycznych.  Przystosowanie
miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:
1)  dofinansowywanie  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  w  dziedzinie  sportu,  turystyki  i  rekreacji  
oraz współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
Realizator: Wydział  Edukacji  i  Sportu  Urzędu  Miasta  Katowice,  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Katowicach oraz inne podmioty.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Miejski Ośrodek
Pomocy

Społecznej 
w Katowicach

oraz inne
jednostki

organizacyjne

Osoby
niepełnosprawne

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom 

z Upośledzeniem Umysłowym
„Szansa”

Wycieczka osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w rejon Sandomierza.

22 3 728,26

Polski Związek Głuchych
XII Integracyjny Rajd Osób

Niesłyszących z Koła PTTK 38
„CISZA” – Beskid Żywiecki 2016.

20 1 649,99

Automobilklub Śląski
Turystyczny Puchar Polski

 Karliczek 2016.
20 1 404,00

Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska-Śląskie. Sekcja
Terenowa „Gwiazdki” Katowice

XI Śląski Mityng Olimpiad Specjalnych
w Kolarstwie.

40 905,40

Uczniowski Klub Sportowy
GLADIATOR 23

III Sportowo Rekreacyjny Rajd Górski
Dzieci Młodzieży Województwa

Śląskiego.

60 1 000,00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Miejski Katowice

Wycieczka osób niepełnosprawnych
z opiekunami do Lądka Zdrój.

19 5 368,20

Stowarzyszenie Żeglarzy
Rejs po Pojezierzu Iławskim.

1 176,25
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Wydział
Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice

Niepełnosprawne
dzieci, które zgłosiły

swój udział
w imprezie

organizowanej przez
Stowarzyszenie

„Hipoterapia, Hipika
i Środowisko” 
oraz Ośrodek

Hipoterapeutyczny
PADOK.

Katowickie Zawody Jeździeckie Osób
Niepełnosprawnych – 18.06.2016.

Zakup nagród o charakterze sportowym.

50
999,99 

Wydział
Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice

Niepełnosprawne
i pełnosprawne

dzieci, które zgłosiły
swój udział 
w imprezie

organizowanej przez
Przedszkole nr 93 

w Katowicach.

XIII Integracyjna Spartakiada Sportowa
Przedszkolaków organizowana 
przez Przedszkole nr 93 w dniu
 23.11.2016r.-zakup pucharów.

80
127,92

Wydział
Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice

Niepełnosprawne
 i pełnosprawne

dzieci, które zgłosiły
swój udział 
w imprezie

organizowanej przez
Miejskie TKKF

Turniej Integracyjny Unihokeja „Gramy
bez barier” organizowany przez

Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej w Katowicach w

dniu 23.04.2016 r. – zakup pucharów i
medali oraz zabezpieczenie medyczne.

72
341,45

Wydział
Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice

Niepełnosprawne 
i pełnosprawne

dzieci, które zgłosiły
swój udział 
w imprezie

organizowanej przez
Zespół Szkół
Zawodowych 

im. R.Mielczarskiego

VI Edycja Katowickiej Spartakiady
Specjalnej organizowane przez Zespół

Szkół Zawodowych 
im. Romualda Mielczarskiego 

w dniu 03.06.2016 r. 
– zakup medali.

100
918,00

Wydział
Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice

Niepełnosprawne 
i pełnosprawne

dzieci, które zgłosiły
swój udział
 w imprezie

organizowanej przez
Zespół Szkół

Specjalnych nr 12

IV Międzyszkolny Bieg Zadaniowy
organizowany przez Zespół Szkół

Specjalnych nr 12 w dniu 07.06.2016 r.
 – zakup medali.

40
98,40

Wydział
Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta
Katowice

Niepełnosprawne
dzieci intelektualnie

w stopniu
umiarkowanym,

które zgłosiły swój
udział w imprezie

organizowanej przez
Zespół Szkół

XI Śląski Miting Olimpiad Specjalnych
w Kolarstwie zorganizowany przez

Zespół Szkół Specjalnych nr 7  
oraz Oddział Regionalny Olimpiady

Specjalne Polska-Śląskie w dniu
24.05.2016 r. –  zakup nagród

o charakterze sportowym.

40 1 049,65
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Specjalnych nr 7
wraz z Oddziałem

Regionalnym
Olimpiady Specjalne

Polska – Ślaskie
2) dotacja dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne. 
Realizator: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Wydział Edukacji
i Sportu Urzędu
Miasta Katowice

Osoby
niepełnosprawne

zrzeszone 
lub korzystające 

z pomocy: 
WSSiRN „Start”

Dotacja dla Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji
Niepełnosprawnych „Start” na zadanie

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w dziedzinie sportu i turystyki w 2016.

80 5 000,00

Osoby
niepełnosprawne

zrzeszone lub
korzystające 

z pomocy
Stowarzyszenia

„Aktywne Życie”

Dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne
Życie na realizację zadań Organizacja

imprez w I i II połowie roku 2016
pn. „VII Katowicki Turniej Rugby 

na wózkach”.

40 3 500,00

Osoby
 niepełnosprawne

zrzeszone 
lub korzystające

 z pomocy Oddziału
Regionalnego Polska

-Śląsk Olimpiad
Specjalnych

Dotacja dla Oddziału Regionalnego
Polska -Śląsk Olimpiad Specjalnych 

na zadanie Szkolenie dzieci i młodzieży
w dziedzinie sportu i turystyki w 2016r.

18 4 000,00

Osoby
niepełnosprawne

zrzeszone 
lub korzystające

 z pomocy Oddziału
Regionalnego Polska

-Śląsk Olimpiad
Specjalnych

Dotacja dla Oddziału Regionalnego
Polska -Śląsk Olimpiad Specjalnych na

zadanie Organizacja imprez
w I i II połowie roku 2016 pn. „ XXVI

Regionalny Turniej Bowlingowy”.
80 1 500,00

3) organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.
Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE
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Miejski Ośrodek
Sportu 

i Rekreacji
 w Katowicach

Osoby pełnosprawne 
i niepełnosprawne,

 które zgłosiły swój udział 
w imprezie

XXIII Bieg uliczny
 im.  W. Korfantego.

Bieg ulicami Katowic 
i Siemianowic Śląskich o długości

10 km, zorganizowany 
w dniu 16.04.2016 roku.

1087
w tym 11osób
niepełnospra-

wnych
33 699,90

Osoby pełnosprawne
 i niepełnosprawne, które

zgłosiły swój udział 
w imprezie

XVII Rekreacyjny Rajd Rowerowy.
Rajd rowerowy trasami i ścieżkami

rowerowymi Miasta Katowice 
z finałem na Kempingu nr 215

usytuowanym w Dolinie Trzech
Stawów. Rajd został zorganizowany

w dniu 03.09.2016 roku.

578 –brak
danych 

o osobach
niepełnospra-

wnych

45 882,77

Osoby pełnosprawne 
i niepełnosprawne, które

zgłosiły swój udział 
w imprezie

Biegi przełajowe GRAND PRIX
MOSiR., które odbyły się

w dniach: 23.04, 07.05, 21.05,
04.06 oraz 24.09.2016 roku.

667-brak
danych 

o osobach
niepełnospra-

wnych
23 336,89

Osoby pełnosprawne
 i niepełnosprawne, które

zgłosiły swój udział 
w imprezie

Turniej Tenisa Stołowego 
GRAND PRIX MOSiR. Brak danych Brak danych

4) Katowicka Infrastruktura Rowerowa.
Realizator: Wydział  Inwestycji  Urzędu  Miasta  Katowice,  Zakład  Zieleni  Miejskiej,  Miejski  Zarząd  Ulic  
i Mostów

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTA-

JĄCYCH
WYKONANIE

Wydział
Inwestycji

Urzędu Miasta
Katowice

Mieszkańcy Miasta
Katowice

ETAP III – Zadanie zakończone
 i odebrane (Budowa ścieżki

rowerowej wzdłuż ul. Brackiej 
i Gliwickiej).

ETAP II – Zadanie zakończone
 i odebrane (Budowa ścieżki

rowerowej wzdłuż 
ul. Chorzowskiej etap II 

od ul. Złotej w Katowicach do
wejścia do parku Śląskiego)

ETAP I – Zadanie zakończone
 i odebrane (Budowa ścieżki

rowerowej wzdłuż ul.
Chorzowskiej - etap I od ul.

Dębowej do ul. Złotej
Katowicach). Trwa opracowanie
wielowariantowych koncepcji 
dla czterech odcinków dróg 

dla rowerów.

_ 1 432 189,18

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy
Utwardzenie duktu leśnego

Brak danych 120 000,01
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biegnącego wzdłuż ul. Owsianej
 na odcinku od parkingu przy

kąpielisku Straganiec do przejazdu
kolejowego przy ul. Owsianej.

Utwardzenie miało na celu
przystosowanie duktu do ruchu

rowerowego.
Termin wykonania: 30.11.2016

5) budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji

Urzędu Miasta
Katowice

Mieszkańcy Miasta
Katowice

Opracowano koncepcję architektoniczno
 - urbanistyczną budowy kompleksu sportowego 

przy ul. Asnyka oraz wstępne Studium
Wykonalności. Zakończono konsultacje społeczne.
Zweryfikowano wnioski z konsultacji społecznych.

0,00

6) budowa trzech basenów w dzielnicach.
Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji

Urzędu Miasta
Katowice

Mieszkańcy Miasta
Katowice

Opracowano dokumentacje projektowe.
Przygotowano i ogłoszono przetargi na: wybór

Inżyniera oraz wybór wykonawcy robót
budowlanych.

795 964,25

7) budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.
Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

Wydział
Inwestycji

Urzędu Miasta
Katowice

Mieszkańcy Miasta
Katowice

Z dostarczonej koncepcji architektoniczno
-urbanistycznej wybrano jeden z wariantów. 

Wybór zatwierdzono.
Trwa poprawianie i uzupełnianie dokumentacji

projektowej zgodnie z uwagami zamawiającego.

104 550,00

8) Rewitalizacja Parku Boguckiego.
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy Uaktualnienie projektu. Brak danych 43 925,00

9) Rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy Uaktualnienie projektu. Brak danych 43 665,00

10) Zagospodarowanie skweru Janusza Sidły
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Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy

Wykonanie przebudowy skweru
polegające na odnowieniu alejek,

utworzenia wypoczynkowego
tarasu drewnianego i wybiegu

 dla psów oraz wykonanie nowych
nasadzeń roślinnych. Nowa

infrastruktura jest w pełni dostępna
dla osób niepełnosprawnych.

Termin wykonania 01.08.2016 r.

Brak danych 212 657,60

11)Adaptacja pomieszczeń magazynowych na socjalno-biurowe na terenie bazy Zakładu Zieleni Miejskiej
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy

Przebudowa budynku polegająca 
na dostosowaniu pomieszczeń,

które pełniły funkcję magazynową
na pomieszczenia socjalno-

biurowe i archiwum.
Termin wykonania 15.12.2016 r.

Brak danych 909 022,47

12)Dog Park Józefowiec - Wełnowiec Dzielnica przyjazna psom
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy

Budowa wybiegu dla psów
polegająca na ogrodzeniu terenu,
ustawieniu sprzętów do zabawy
 dla psów, ławek i koszy na psie

odchody. Utworzenie utwardzonej
alejki, która zapewnia dostęp 

do dog parku niepełnosprawnym
posiadaczom psów.

Termin wykonania 16.12.2016 r.

Brak danych 96 994,26

13) Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy

Budowa placu zabaw polegająca 
na montażu sprzętów zabawowych
dla dzieci, wykonaniu utwardzonej
alejki, nawierzchni syntetycznej 

o zróżnicowanej kolorystyce, 
a także nowych nasadzeń

roślinnych. Plac zabaw dostępny
jest dla osób niepełnosprawnych.
Termin wykonania 16.12.2016.

Brak danych 409 112, 47 

14) Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Tunelowej
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.
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WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy

Budowa placu zabaw polegająca 
na montażu sprzętów zabawowych

dla dzieci, elementów siłowni
zewnętrznej, wykonaniu boiska
wielofunkcyjnego, wykonaniu

utwardzonej alejki, nawierzchni
„sztuczna trawa”, a także nowych

nasadzeń roślinnych. 
Plac zabaw jest dostępny dla osób

niepełnosprawnych.
Termin wykonania:  21.12.2016.

Brak danych 599 960,72 

15) Zielony wypoczynek -  rewitalizacja zdewastowanej  przestrzeni  zielonej  pomiędzy ulicami  Francuską i
Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 oraz Francuskiej 65-63-61 i
przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i
zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ

-CYCH
WYKONANIE

Zakład Zieleni
Miejskiej

Mieszkańcy dzielnicy

Rewitalizacja terenu polegająca 
na budowie placu zabaw dla
dzieci, utworzeniu siłowni
zewnętrznej, wykonaniu

oświetlenia, ustawienia elementów
małej architektury

 i utworzeniu nasadzeń roślinnych. 
Termin wykonania:  31.10.2016

Brak danych 366 972, 63   

5. Koordynator projektu: Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta Katowice, w zakresie dofinansowania imprez ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

6. Ocena efektywności:
1) liczba  imprez  sportowych,  rekreacyjnych,  turystycznych  dostępnych  dla  osób  niepełnosprawnych

dofinansowywanych przez Miasto Katowice - 6
2) liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w powyższych imprezach- 382,
3) liczba  imprez  sportowych,  rekreacyjnych,  turystycznych  dostępnych  dla  osób  niepełnosprawnych

współfinansowanych ze środków PFRON- 7 imprez/182 osoby niepełnosprawne.
7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
    Kwota wydatkowana 5 269 700,66  zł. 

Id: 0240EF68-BDFE-45F5-9745-9A5C97FE3962. Podpisany Strona 66



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

1. Założenie: Aktywność osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym ma istotny wpływ na ich sytuację
społeczną, zdrowotną i zawodową. Wsparcie osób niepełnosprawnych powinno w perspektywie długoczasowej
prowadzić do pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
2.Cel: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez integrację społeczną i zawodową
oraz  zaprezentowanie  pozytywnego obrazu  osób niepełnosprawnych i  ich  problemów wśród mieszkańców
Katowic.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Poprawa  warunków  umożliwiających  osobom  niepełnosprawnym  maksymalne  wykorzystanie  zdolności  
i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności. Wzmocnienie aktywności
osób  niepełnosprawnych  w  życiu  publicznym,  wzrost  zaangażowania  w  życie  społeczności  lokalnej  oraz
konsolidacja  środowiska osób niepełnosprawnych i  ich rodzin oraz wzmocnienie i  zwrócenie  uwagi  ogółu
mieszkańców Katowic na ich problemy.
4. Zadania do realizacji w 2016 roku, realizatorzy:
1) instrumenty aktywnej integracji, czyli działania o charakterze wsparcia:

a) zawodowego,
b) społecznego,
c) edukacyjnego,
d) zdrowotnego

skierowane  do  bezpośrednich  uczestników  programu,  wybrane  z  listy  instrumentów  zamieszczonej  
w  dokumencie  pn.:  ”Wytyczne  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięć  w  obszarze  włączenia  społecznego  
i  zwalczania  ubóstwa  z  wykorzystaniem  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.  Wybór form wsparcia jest dokonywany
na podstawie wniosków z ewaluacji programu przeprowadzanej na zakończenie każdego roku realizacji.
Realizator:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA
-JĄCYCH

WYKONA
-NIE

Miejski Ośrodek
Pomocy

Społecznej
w Katowicach

Mieszkańcy
Katowic

Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
W ramach treningów kompetencji 

i umiejętności społecznych realizowano następujące
zadania: mieszkanie treningowe dla dorosłych osób

 z niepełnosprawnością intelektualną. Działanie 
to zostało skierowane do 14 dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną podzielonych 
na 4 grupy. Każda z grup pod okiem doświadczonej
kadry ćwiczyła elementy samodzielnego życia, takie

jak: prowadzenie gospodarstwa domowego,
zarządzanie budżetem domowym, samodzielne

dokonywanie zakupów, załatwianie spraw urzędowych,
dbałość o higienę, planowanie i organizowanie czasu

wolnego, umiejętność współpracy i przestrzegania
zasad współżycia społecznego. Działania te umożliwiły

osobom niepełnosprawnym weryfikację swojej
gotowości do samodzielnej egzystencji oraz

przyczyniły się do ich integracji z pełnosprawną
częścią społeczeństwa. Ponadto rodzice uczestników

również uzyskali wsparcie w procesie usamodzielniania
swoich dzieci a podczas 

ich nieobecności mieli okazję do regeneracji
 i wypoczynku; Zajęcia uspołeczniające dla dorosłych
osób z autyzmem. Działanie to zostało skierowane do

pięciu dorosłych osób z autyzmem i obejmowało
następujące formy wsparcia: grupowe zajęcia

uspołeczniające, indywidualny specjalistyczny masaż
oraz indywidualne zajęcia integracji sensorycznej.

19 71 375,98
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Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
Celem tej usługi jest pomoc osobom niepełnosprawnym

w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
motywowanie i pobudzanie aktywności osób

niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa 
w życiu publicznym, doradzanie w zakresie usług
medycznych, kulturalnych, rekreacji i integracji 

ze środowiskiem oraz pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych.

19 34 788,31

Organizowanie i finansowanie metod pracy 
w środowisku rodzinnym/praca z rodziną.

Działanie to obejmowało cykliczne spotkania 
z rodzinami osób niepełnosprawnych mające na celu

wprowadzenie w system rodzinny zmian
wynikających z procesu usamodzielniania się osób

niepełnosprawnych. W ramach działania prowadzi się
rekrutację  uczestników projektu do mieszkania

treningowego. Przeprowadza się wywiady dotyczące
sposobu funkcjonowania kandydatów na uczestników

w domu rodzinnym, celów pobytu uczestników 
w mieszkaniu chronionym. Pracownik realizujący
działanie kontaktuje się  z rodzinami uczestników

celem zebrania informacji  jak uczestnicy  funkcjonują
w domu pomiędzy kolejnymi pobytami 

w mieszkaniu chronionym, informuje o tym czego się
nauczyli w trakcie pobytu, wskazuje jakie działania

należy realizować by podtrzymać efekty pobytu 
w mieszkaniu. W zależności od potrzeb kontynuuje

się pracę z mieszkania treningowego w domu
uczestnika.  

16 44 345,47

Organizacja spotkań edukacyjnych dla osób
niepełnosprawnych  i osób z ich otoczenia.

Zrealizowano dwie edycje Programu „Amor”
zmierzającego do przygotowania dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia ról
osobistych w dorosłym życiu ze szczególnym

uwzględnieniem sfery psychoseksualnej. Edukację 
w tym zakresie skierowano nie tylko do osób

niepełnosprawnych, ale także do ich rodziców.

22
uczestników

projektu
+ 21 osób

z otoczenia
Łącznie 41

osób

7 157,60 

Zajęcia z zakresu reintegracji społeczno
– zawodowej:

W ramach zajęć organizowano cykliczne spotkania
dyskusyjnego klubu filmowego dla osób

niepełnosprawnych (8 spotkań), podczas których
uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami,

napotykanymi trudnościami, osiągniętymi sukcesami
oraz nabyć umiejętności pozwalające na reintegrację

społeczną, a w dłuższej perspektywie zawodową.
Ponadto mieli oni okazję obcować ze sztuką

 oraz skorzystać z ogólnodostępnej oferty kulturalnej
(zorganizowano 2 wyjścia do kina dla osób

niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów).

23
uczestników

projektu
+ 9 osób

z otoczenia.
Łącznie 32

osoby.

1 678,24 

2)  działania  o  charakterze  środowiskowym,  których  odbiorcami  są  zarówno  osoby  niepełnosprawne,
 jak i  osoby z  ich otoczenia.  Realizacja  działań o charakterze środowiskowym opiera  się  na współpracy  
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działania skierowane są do osób niepełnosprawnych, 
a także na promocji i organizacji wolontariatu oraz wspieraniu inicjatyw oddolnych. Celem działań jest nie
tylko bezpośrednia poprawa sytuacji  osób niepełnosprawnych,  ale też  poprawa znajomości  ich problemów
 i potrzeb wśród ogółu mieszkańców Katowic.
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Realizator:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB

KORZYSTA-
JĄCYCH

WYKONANIE

Miejski Ośrodek
Pomocy

Społecznej

Mieszkańcy
Katowic

W ramach działań polegających na
organizowaniu imprez lub spotkań

środowiskowych o charakterze integracyjnym
dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia:

- zorganizowano spotkanie inaugurujące
otwarcie nowej siedziby mieszkania
treningowego dla dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną przy 
ul. Chopina, w którym udział wzięli uczestnicy

treningu, ich rodzice oraz kierownictwo
katowickich ośrodków wsparcia dla osób

niepełnosprawnych,
- zorganizowano piknik integracyjny w Parku

Śląskim,
- zorganizowano wśród osób niepełnosprawnych

akcję pisania listów 
do chorych dzieci w ramach „Marzycielskiej

poczty”,
- zorganizowano cykl spotkań wakacyjnych 
pn. „Zakręć się na lato” w ramach którego

odbyły się następujące wydarzenia:
Gra terenowa  w Parku Kościuszki,
Piknik w Dolinie Trzech Stawów,

plener fotograficzny w „Kapias Ogrody
pokazowe” w Goczałkowicach – Zdroju,
wystawa „poplenerowa” dla uczestników

pleneru fotograficznego,
Wycieczka nad zalew Nakło – Chechło.

60 1129,46 

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności: 
1)  liczba  spotkań  integracyjnych  wraz  z  programem  aktywizacyjnym  dla  osób  niepełnosprawnych  
i ich otoczenia – 8,
2) liczba osób korzystających z instrumentów aktywnej integracji – 67.
* osoby te korzystają często z kilku instrumentów aktywnej integracji co podyktowane jest potrzebami tych
osób i koniecznością objęcia ich wsparciem na wielu płaszczyznach.
7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
     Kwota wydatkowana  160 475,06 zł. 
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Część II: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania
oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

PROJEKT 1
POŚREDNICTWO PRACY

Na koniec grudnia 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowane było ogółem 416 osób
niepełnosprawnych ( w tym 187 kobiet), z tego:

 358 osób bezrobotnych (w tym 170 kobiet),
 58 osób poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (w tym 17 kobiet).

W  2016 roku usługi  pośrednictwa pracy  obejmowały realizację zadań w zakresie: 
 nawiązywania  współpracy z pracodawcami z otwartego i chronionego rynku pracy,
 przedstawiania  osobom  niepełnosprawnym  bezrobotnym  i  poszukującym  pracy  propozycji

odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 oferowania  osobom niepełnosprawnym  bezrobotnym  i  poszukującym  pracy  możliwości  innych

form pomocy  w sytuacji braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 inicjowanie i organizowanie kontaktów osób niepełnosprawnych z potencjalnymi pracodawcami  

w ramach  giełd pracy.   

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w okresie  sprawozdawczym dysponował  1168 wolnymi  miejscami
pracy  dla  osób  niepełnosprawnych.  Wśród  ofert  pracy  dominowały  oferty  na  stanowisko  pracownika
gospodarczego/ porządkowego, pracownika ochrony, pracownika restauracji, osoby sprzątającej, sprzedawcy.
Z usług pośrednictwa pracy w okresie sprawozdawczym skorzystało ogółem 1870  zarejestrowanych  osób.
Zorganizowano 20 giełd pracy w siedzibie  tutejszego urzędu pracy.  Pracodawcy uczestniczący w giełdach
pracy oferowali  dla osób niepełnosprawnych  zatrudnienie stanowiskach związanych z ochroną mienia ,branżą
gastronomiczną oraz w serwisach sprzątających.

W  giełdach  uczestniczyło  ogółem  377  osób  (90,6%  spośród  ogólnej  liczby  zarejestrowanych
niepełnosprawnych  na  koniec  grudnia  2016r.),  z  czego  do  udziału  w  dalszych  rozmowach  
z pracodawcami zakwalifikowało się 99 osób (26,3% w stosunku do ogółu osób niepełnosprawnych, którzy
wzięli udział w giełdach pracy).Wydano skierowania do pracy 480 osobom.

W wyniku realizacji  zadań zaplanowanych w ramach pośrednictwa  pracy,  zatrudnienie   podjęło 296 osób
niepełnosprawnych (co stanowi 71,2% ogółu niepełnosprawnych  zarejestrowanych na koniec grudnia 2016 r.),
w tym 47 osób w wyniku wydanych skierowań. 

W ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizował również zadania
w zakresie:

 organizacji staży u pracodawców,
 kierowania osób  bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych,
 wspierania pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla zarejestrowanych osób niepełnosprawnych

poprzez refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Źródłem finansowania w 2016r. zadań  realizowanych w ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” był  Fundusz
Pracy, Europejski Fundusz Społeczny oraz  PFRON.

W  okresie  sprawozdawczym  zaktywizowano  36  osób,  tj.  8,7%  z  ogólnej  liczby  niepełnosprawnych
zarejestrowanych według stanu na 31 grudnia 2016r., w tym: 

1. programem  stażu  objęto  16  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  14  osób  bezrobotnych  
i 2 osoby poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu, z tego w ramach środków Funduszu Pracy
skierowano na staż  6 osób bezrobotnych, w ramach następujących projektów współfinansowanych  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
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 Projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II)” – Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / POWER 2014-2020/ skierowano na staż  7 osób
bezrobotnych,

 Projektu  „Aktywizacja  osób  bezrobotnych  w  wieku  30+  zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) –  Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 /RPO WSL 2014-2020/ skierowano na staż 1 osobę bezrobotną.

W ramach środków PFRON skierowano na staż 2 osoby poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.
W  ramach  środków Funduszu Pracy:

 zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęły  2 osoby bezrobotne,
 w pracach  społecznie użytecznych uczestniczyło 7 osób bezrobotnych , w tym 3 osoby w ramach

Programu Integracja i Aktywizacja,
 zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęły 3 osoby bezrobotne,

W  ramach środków PFRON dokonano na wniosek pracodawców refundacji kosztów wyposażenia stanowiska
pracy dla 8 osób niepełnosprawnych skierowanych przez  urząd pracy.

Wydatki w ramach środków Funduszu Pracy.

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości  55 576,96 zł,
 z tego na organizację: 

 staży u pracodawców – 17 124,95 zł,  w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 13 332,00 zł  
oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 3792,95 zł,

 prac  interwencyjnych  –  2  168,96 zł,  w tym na  refundację  części  kosztów z tytułu  wypłaconego
wynagrodzenia  –  1  878,29  zł  oraz  składki   na  ubezpieczenie  społeczne  od  refundowanego
wynagrodzenia – 290,67 zł,

 robót  publicznych  –  30  378,15  zł,  w  tym  na  refundację  części  kosztów  z  tytułu  wypłaconego
wynagrodzenia  –  25  970,54  zł  oraz  składki   na  ubezpieczenie  społeczne  od  refundowanego
wynagrodzenia – 4 407,61 zł,

 prac społecznie użytecznych na refundację świadczenia – 5 904,90 zł., w tym w ramach Programu
Integracja i Aktywizacja – 777,60 zł. 

Wydatki  w  ramach  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  tytułu  organizacji  staży  
u pracodawców w ramach następujących  projektów:

1. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II)” – Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
wydatkowano kwotę w wysokości 46 805,26 zł,  w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 36.438,50 zł  
oraz składki na ubezpieczenie społeczne –10 366,76 zł,

2.”Aktywizacja  osób  bezrobotnych  w  wieku  30+  zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  
w Katowicach (II)”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  wydatkowano
kwotę  w wysokości  7  644,31  zł,  w  tym na  wypłatę  stypendiów stażowych  –  5.951,20  zł   oraz  składki  
na ubezpieczenie społeczne –1 693,11 zł.

Wydatki w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym ze środków PFRON wydatkowano kwotę w wysokości 412 811,60 zł, z tego na: 
1. organizację staży u pracodawców – 12 811,60 zł ,w tym na wypłatę stypendiów stażowych – 9 974,00 zł

oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2 837,60 zł,
2. refundację zwrotu kosztów doposażenia 8 stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej – 400 000,00zł.
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PROJEKT 2

PORADNICTWO ZAWODOWE

W  ramach  Projektu  2 „Poradnictwo zawodowe” w 2016 roku  realizowano zadania polegające na udzielaniu
osobom niepełnosprawnym:

 porad zawodowych  i informacji zawodowych,
 świadczeniu  pracodawcom   pomocy  w  doborze  kandydatów   na  wolne  miejsce  pracy,  spośród

zarejestrowanych niepełnosprawnych. 

W okresie od stycznia do grudnia 2016r. z usługami  poradnictwa zawodowego objęto  ogółem 29 osób. 
Usługę  pomocy  doradczo-informacyjnej  dla  pracodawców  zrealizowano  w  2016r.  w  ramach  spotkania
zorganizowanego  w  siedzibie  tut.  urzędu  pracy,  na  którym  omówione  zostały   instrumenty  aktywizacji
zawodowej wprowadzone nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W  okresie  sprawozdawczym  kontynuowano   współpracę  z  instytucjami  zajmującymi  się  problematyką
aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności: 

 „Centrum Integracja” z Katowic,
 Katowickim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W  celu   realizacji   zadań  określonych  w Ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046) w  zakresie: 

 szkoleń dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy (Projekt 3),
 zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Projekt 4b ),
 przyznania  jednorazowo środków na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  wniesienie

wkładu do spółdzielni socjalnej (Projekt 4a),
 zatrudnienia  pracownika  pomagającego  pracownikowi  niepełnosprawnemu  w  pracy    w  zakresie

czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem  oraz czynności niemożliwych lub trudnych
do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy ( Projekt 5).

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał na mocy Uchwały Nr XXIV/484/16 Rady Miasta Katowice 
z  dnia  27  kwietnia  2016r.  limit  środków  finansowych  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  w wysokości 581 800,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

 jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  wniesienie  wkładu  
do spółdzielni socjalnej – 150 000,00 zł,

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy  osoby niepełnosprawnej – 400 000,00zł,
 zwrot  wydatków  na  instrumenty  i  usługi  rynku  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych  dla  osób

poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu – 15 000,00 zł,
 zwrot  kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy  

w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych  
lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy
– 16 800,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/590/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016r. dokonano zmian w  wysokości
limitu przyznanych środków finansowych (zmniejszono limit środków o 38 188,00 zł.) z przeznaczeniem na: 

 przyznanie  jednorazowo  środków na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej – 114 000,00 zł,

 zwrot  wydatków  na  instrumenty  i  usługi  rynku  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych  dla  osób
poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu – 12 812,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/683/2016r. Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016r. dokonano zmian 

w   wysokości  limitu  przyznanych  środków  finansowych  (zmniejszono  limit  środków  o  2  370,00  zł.)  
z przeznaczeniem na: 
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 zwrot  kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy  
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się  z otoczeniem oraz czynności niemożliwych
lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy
– 14 430,00 zł.

Łączna  kwota   środków  będących   w  2016r.  w  dyspozycji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  
w  Katowicach  na  realizację  zadań  w  zakresie  realizacji   rehabilitacji  zawodowej   zarejestrowanych  osób
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich potrzeb -  wyniosła  541 241,00 zł.

PROJEKT 3

SZKOLENIA  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  BEZROBOTNYCH  I  POSZUKUJĄCYCH
PRACY

W  okresie  sprawozdawczym  źródłem  finansowania  organizacji  szkoleń  dla  osób  niepełnosprawnych  
był  Fundusz  Pracy.  Organizacja  szkoleń  miała  na  celu  podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  i  ogólnych
zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, a tym samym zwiększenie ich szans na uzyskanie lub utrzymanie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Na szkolenia zawodowe kierowano w okresie sprawozdawczym osoby w przypadku:
 braku kwalifikacji  zawodowych,
 konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach realizacji Projektu 3 przeszkolono w trybie indywidualnym w oparciu o złożone wnioski 2 osoby
niepełnosprawne bezrobotne.

Osoby uczestniczyły w następujących kierunkach szkoleń:
a) „Operator frezarki CNC-poziom podstawowy”  – 1 osoba,
b) „Spawanie metodą MAG stopień I i II oraz spawanie gazowe stopień podstawowy”  – 1 osoba.

Wydatki w ramach środków z  Funduszu Pracy.

W  okresie  sprawozdawczym  ze  środków  Funduszu  Pracy  na  organizację  szkoleń  wydatkowano  kwotę  
w wysokości  12 894,86 zł, z tego: 

 na pokrycie kosztów usług szkoleniowych wykonanych przez instytucje        szkoleniowe – 9 000,00 zł,
 na  wypłatę  stypendiów  szkoleniowych  z  tytułu  udziału  osób  bezrobotnych  

w szkoleniach zawodowych – 3 032,20 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 862,66 zł.

PROJEKT 4

INSTRUMENTY RYNKU PRACY

W celu aktywizacji  zawodowej zarejestrowanych osób niepełnosprawnych podstawowe usługi  rynku pracy
zostały wsparte w 2016r. następującymi  instrumentami rynku pracy: 

A/  PRZYZNANIE  JEDNORAZOWO  ŚRODKÓW  NA  PODJĘCIE  DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO WNIESIENIE WKLADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 

 W 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przyznał na podjęcie działalności gospodarczej  jednorazowo
środki w ramach :

 Funduszu Pracy w wysokości 23 420,00 zł dla 1  bezrobotnej osoby niepełnosprawnej,

 Projektu  „  Aktywizacja  osób  bezrobotnych  w  wieku  30+  zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w wysokości 46 670,00 zł. dla 2 osób bezrobotnych,

 PFRON w wysokości 114 000,00 zł. dla 3 osób poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu.
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Złożone  wnioski  poddano  analizie  pod  względem  formalno  –  rachunkowym  zgodnie  z  przepisami
wykonawczymi do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  wnioskodawcy   zostali  zobowiązani  do  dokonania  korekty
wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Po spełnieniu wymogów formalnych, każdy
wnioskodawca  został  objęty  pomocą  doradczą  w  ramach  indywidualnego  poradnictwa  zawodowego.  
W dalszym etapie wnioski kompletne podlegały komisyjnej ocenie. Warunki umowy o przyznanie środków
negocjowano indywidualnie z każdym wnioskodawcą. 

Na  podstawie  zawartych  umów  wypłacono  jednorazowo  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  
dla 6 osób niepełnosprawnych. 

Wnioskodawcy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej o następującym profilu:
 działalność fotograficzna,
 biuro rachunkowe,
 przewóz osób taksówką,
 działalność usługowo- handlową w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci,
 działalność portali internetowych,
 działalność w zakresie inżynierii i doradztwo techniczne oraz  działalność w zakresie architektury,
 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.

B/ ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W  2016r.  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Katowicach  dokonał,  na  podstawie   wniosków  złożonych  
przez  pracodawców,  refundacji  kosztów  wyposażenia  8  stanowisk  pracy  dla   osoby  niepełnosprawnej.  
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  złożone  wnioski  poddano  analizie  pod  względem  formalno
– rachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy byli zobowiązani do dokonania
korekty  wniosku  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia.  Wnioski  kompletne  podlegały
komisyjnej ocenie. Warunki umowy o zwrot kosztów doposażenia stanowisk pracy negocjowano indywidualnie
z wnioskodawcami. Na podstawie zawartych umów urząd dokonał zwrotu kosztów wyposażenia 8 stanowisk
pracy na łączną  kwotę w wysokości 400 000,00 zł. 

Refundacji podlegały koszty wyposażenia następujących stanowisk pracy:
 pracownik pralni (2 stanowiska pracy),
 operator monitoringu (3 stanowiska pracy),
 pracz (3 stanowiska pracy).

PROJEKT 5

ZATRUDNIENIE  PRACOWNIKA  POMAGAJĄCEGO  PRACOWNIKOWI
NIEPEŁNOSPRAWNEMU  W  PRACY  W  ZAKRESIE  CZYNNOŚCI  UŁATWIAJĄCYCH
KOMUNIKOWANIE  SIĘ   Z  OTOCZENIEM  ORAZ  CZYNNOŚCI  NIEMOŻLIWYCH   LUB
TRUDNYCH  DO  SAMODZIELNEGO  WYKONANIA  PRZEZ  PRACOWNIKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO NA STANOWISKU PRACY

Celem realizacji wyżej wymienionego projektu było wspieranie pracownika niepełnosprawnego na stanowisku
pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych  
lub trudnych do samodzielnego wykonania  poprzez  zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego
pracownikowi niepełnosprawnemu w miejscu pracy.   Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego
wynagrodzenia  i  ilorazu  liczby  godzin  w  miesiącu  przeznaczonych  wyłącznie  na  pomoc  pracownikowi
niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.
Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać
liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą,  
z tym że zwrotowi nie podlegają koszty, poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.
W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości  13 817,05 zł. z przeznaczeniem na  zwrot miesięcznych
kosztów zatrudnienia  dwóch asystentów  w jednym zakładzie pracy, przy czym jeden asystent miał pod opieką
w  miejscu  pracy   4  osoby  niepełnosprawne,  drugi  asystent  również  –   4  osoby  w  okresie  
od   01  czerwca  2016r.  do  30   listopada  2016r.  Źródłem finansowania   realizacji  Projektu  5  były  środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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PODSUMOWANIE WYKONANIA

Wysokość  wydatków  przeznaczonych  na  realizację  zadań  określonych  w  „Miejskim  programie  działań  
na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 Katowice bez barier” w 2016 roku.

Tytuł projektu
Podsumowanie wydatków 
w ramach danego projektu

Projekt nr 1
Poradnictwo specjalistyczne, w tym interwencja kryzysowa

27 993,00

Projekt nr 2
Wczesna interwencja (dzieci w wieku 0-6 lat)

6 110 255,35

Projekt nr 3
 Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

69 362,00

Projekt nr 4
Rehabilitacja Społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych

osób niepełnosprawnych
7 789 360,57

Projekt 5
Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji w formie dofinansowania 

ze środków PFRON do różnych świadczeń
1 516 040,00

Projekt 6
Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych

136 019,00

Projekt 7
Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych

49 766 768,22

Projekt 8 
Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikowaniu się w obiektach

użyteczności publicznej
48 997,49

Projekt 9  
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i artystycznym

416 883,00

Projekt 10 
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym

8 185 804,23

Projekt 11 
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie i turystyce

5 269 700,66

Projekt 12
 Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finansowane ze

środków zewnętrznych
160 475,06
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Powiatowy Urząd Pracy: Program działań w zakresie rehabilitacji zawodowej
 i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

540 629,65

SUMA
80 038 288,23
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