
UCHWAŁA NR XXXVIII/750/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 - 
2017” za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr LVI/1312/14 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 
2015-2017"

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-
2017”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Cel główny: Poprawa jakości życia rodzin poprzez rozwój aktywności własnej i zapobieganie marginalizacji 

życia rodziny. 

 

Priorytet 1. Prawidłowo funkcjonująca rodzina 

 

Cel strategiczny: Poprawa stanu funkcjonowania rodziny. 

 

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

wychowawczych służące przywróceniu rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji.  

Zadanie 1. Objęcie rodziny systemem wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego. 

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

licznych grup klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Aktywne wspieranie rodziny 

związane jest z wykorzystaniem przez pracowników Ośrodka różnorodnych metod i narzędzi pracy, 

mieszczących się w katalogu indywidualnej, grupowej oraz środowiskowej pracy socjalnej. Bogate 

doświadczenie pracowników Ośrodka w pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

wskazuje na potrzebę coraz bardziej pogłębionej i zindywidualizowanej pracy. Większe zaangażowanie osoby 

pomagającej może być jednym z warunków osiągnięcia sukcesu w pracy z rodziną.  

Wskaźniki: 

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

środowiskowego i instytucjonalnego rodziny:  

1. Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi prowadzona przez 

pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

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

dzieci.  

2. Usługa asystenta rodziny, skupiająca się między innymi na: wspieraniu rodziny w pokonywaniu 

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

społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków 

rodziny, odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. 

3. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi. 

4. Możliwość podjęcia terapii małżeńskiej/rodzinnej/indywidualnej. 

5. Mediacje w sprawach rodzinnych oraz rozwodowych i separacyjnych. 

6. Programy zwiększające kompetencje wychowawcze oraz spotkania grup wsparcia dla rodzin. 

7. Sieć lokalnych Świetlic Specjalistycznych i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych prowadzonych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

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

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb dziecka 

przebywającego w rodzinie zagrożonej kryzysem bądź przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

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

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

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

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

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

pracy z rodziną. 

 

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

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

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

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

informowane są ponadto o działających organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych świadczących pomoc 

rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.  
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Cel szczegółowy nr 2: Zapewnienie infrastruktury i dostępności do usług w zakresie opieki                                

i poradnictwa specjalistycznego. 

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

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

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

realizowane było w 2016 r. przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Centrum zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę merytoryczną: 

psychologów, pedagogów, mediatora, terapeutów, doradców zawodowych a prowadzone w ramach jego 

działalności zadania obejmowały diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie 

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

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

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

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

Poradnictwo kierowane do młodzieży miało na celu wzrost umiejętności planowania swojej przyszłości                 

oraz naukę budowania celów życiowych poprzez wykorzystywanie własnych zasobów. 

Oferta Ośrodka, obejmowała również działania w obszarze poradnictwa zawodowego, którego głównym 

celem było zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej, jak również przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia. Poradnictwo zawodowe świadczone przez specjalistów 

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

i wykorzystanie posiadanych możliwości, zasobów i uprawnień osób poszukujących pracy (mieszkańców 

gminy, w szczególności klientów Ośrodka) oraz rozeznanie i dopasowanie zewnętrznej oferty wsparcia do 

potrzeb poszczególnych klientów.  

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

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

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

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

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

w poruszaniu się po rynku pracy. 

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

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

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

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

działających na rzecz osób niepełnosprawnym. 

. 

Wskaźniki: 
Liczba udzielonych specjalistycznych, indywidualnych porad psychologiczno – 

pedagogicznych dla rodzin i klientów w 2016 r. 
1 134 

Łączny wymiar godzin udzielonych porad psychologiczno – pedagogicznych w 2016 r.  1 176 

Liczba osób, które skorzystały z porad psychologiczno – pedagogicznych w 2016 r. 315 

Liczba udzielonych konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego w 2016 r. 70 

Łączny wymiar godzin udzielonych konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego w 2016 r. 93 

Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa zawodowego w 2016 r. 28 

 

Zadanie 2. Prowadzenie terapii i mediacji dla rodzin. 

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

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

w ujęciu systemowym oraz o mediacje. 

 

Terapia 

Głównym założeniem terapii jest traktowanie rodziny, jako systemu całościowego,  

w którym problem czy choroba ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny. W procesie 

terapii rodzin psychoterapeuta koncentruje się na rodzinie, jako systemie, uwzględniając wszystkich 

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

pomiędzy poszczególnymi osobami. W okresie sprawozdawczym realizowane były działania z zakresu 

wsparcia psychoterapeutycznego w formie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w ujęciu systemowym. 

Id: E2A7B711-3671-4858-BE2C-5DA63D13D504. Podpisany Strona 4



 

Wskaźniki:  
Liczba osób biorących udział w terapii w 2016 r. 185 

Liczba przeprowadzonych sesji terapeutycznych w 2016 r. 1 456 

Liczba godzin przeprowadzonych sesji terapeutycznych w 2016 r.  1 513 
 

Mediacje 

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

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

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

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

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

do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. 

Wskaźniki: 
Ilość osób biorących udział w mediacjach w 2016 r. 76 

Ilość spotkań dotyczących mediacji w 2016 r. 129 

Ilość godzin mediacji w 2016 r.  160 

 

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

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

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

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

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

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

Wskaźniki: 

Indywidualne konsultacje prawne dla podopiecznych w zakresie: Liczba porad w 2016 r. 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (rozwody i podział majątku, sprawy o ustalenie 

ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, przemocy w rodzinie, ustalenie alimentów)  
835 

 

Zadanie 4. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz pomocy psychologicznej                                

i pedagogicznej adresowanych do rodzin.  

W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii w ramach wsparcia rodziny 

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

w wypełnianiu swych funkcji mogła skorzystać z pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W 2016 r. 

zrealizowano następujące programy profilaktyczne i edukacyjne: 

 

Program „Trening Umiejętności Rodzicielskich (TUR)” 

Trening to cykl warsztatów związanych z podnoszeniem kompetencji rodzicielskich. Warsztaty 

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

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

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

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

metody wychowawcze okazały się nieskuteczne albo nieprawidłowe. Uczestnicy warsztatów otrzymywali 

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

w systemie indywidualnym i grupowym.  

Wskaźniki: 

Liczba uczestników programu w 2016 r. 14 

Liczba spotkań w ramach programu w 2016 r. 52 

Liczba godzin programu w 2016 r. 71 
 

„Misja: Bobas” 

„Misja: Bobas” program skierowany do potrzebujących w tym zakresie wsparcia, w szczególności 

nastoletnich mieszkańców Katowic, oczekujących narodzin pierwszego dziecka oraz ich najbliższego otoczenia 

oraz rodziców kontynuujących udział w programie w formie Klubu „Młody i Świadomy Rodzic.” Głównym 

celem Programu było szerokorozumiane wsparcie i pomoc przyszłym, młodym rodzicom w wieku do 25 lat 

oraz ich najbliższemu otoczeniu w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej związanej z oczekiwaniem 

na pierwsze dziecko, a w dalszej kolejności podejmowanie działań profilaktycznych i prorozwojowych 
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nastawionych na wsparcie tej rodziny. Udział w Programie był bezpłatny, a skorzystać z niego mogły zarówno 

przyszłe mamy jak i ojcowie. Dla przyszłych rodziców organizowane były warsztaty podzielone na 16 spotkań. 

Warsztaty prowadzili: położna, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta. Na zajęciach uczestnicy dowiadywali się 

o ciąży i o połogu, uczyli się jak pielęgnować noworodki. Dzięki dodatkowym wizytom na oddziałach 

położniczych uczestnicy przezwyciężali lęk przed porodem. Uzupełnieniem warsztatów były spotkania 

i wyjścia integracyjne z opiekunem grupy, który zawsze służył wsparciem. Program dawał także możliwość 

otrzymania wsparcia w postaci środków na zakup artykułów do wyprawki dla dziecka i przyszłej mamy. 

„Świeżo upieczeni” rodzice mogli korzystać z Klubiku „MIŚ Rodzic” (Młody i Świadomy Rodzic), gdzie 

podczas cyklicznych spotkań edukacyjnych m.in. z psychologiem, nabywali umiejętności rodzicielskich, 

a zaplanowany czas poświęcali głównie dziecku i pogłębianiu z nim więzi oraz uczeniu się sposobów 

na wspólne spędzanie czasu. W 2016 roku z programu skorzystało 21 osób. 

 

„Młodzi i Samodzielni” 

Program „Młodzi i Samodzielni” to program mający na celu zmniejszenie negatywnych wpływów 

środowisk dysfunkcyjnych, pozwalający na kształtowanie pozytywnych postaw i wartości wśród młodzieży, 

a różnorodne działania takie jak warsztaty, zajęcia ze specjalistami, dyskusje, zajęcia edukacyjne miały                      

na celu wyrównywanie szans i rozwoju młodzieży na płaszczyźnie psychologiczno - emocjonalnej, 

edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Z programu realizowanego w styczniu i lutym 2016 r. skorzystało                                            

10 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.  

 

„Młodzi podróżnicy w poszukiwaniu źródła dobrego wychowania” 

W okresie od maja do listopada 2016 r. w ramach konkursu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, 

realizowane były przez Świetlicę Specjalistyczną nr 4 zajęcia mające charakter podróży, w trakcie której 

wychowankowie poznawali i uczyli się ważnych z punktu widzenia dobrego wychowania cech. Podróżowali po 

trzech krainach: Królestwie Historii i Przygody, Królestwie Integracji oraz przez Świat Magicznej Kultury. 

W każdej z nich poznawali nową wartość, która była motywem przewodnim danego spotkania i umiejętność 

związaną z wychowaniem (np. podczas podroży do Krakowa, motywem towarzyszącym młodym podróżnikom 

był patriotyzm). Wychowankowie uczyli się odpowiedniego zachowania podczas zwiedzania zabytków. Dzieci 

po każdej podroży dodatkowo otrzymywały odznaki. Na koniec projektu, po zdobyciu wszystkich odznak 

i dotarciu do źródła dobrego wychowania, otrzymali oni klucz do skrzyni ze skarbem, w której znajdowały się 

magiczne dyplomy. W projekcie wzięło udział 10 osób. 

 

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

Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku 

poprzez wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych, umożliwiają 

one dzieciom pobyt w godzinach popołudniowych, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i właściwe warunki 

do odpoczynku, życia społecznego i nauki oraz wyżywienie składające się z dwóch posiłków dziennie. 

Głównym celem powyższych oddziaływań jest efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego 

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

przy jednoczesnym wsparciu rodziny poprzez pracę nastawioną na przezwyciężanie trudności opiekuńczo-

wychowawczych oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa.  

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w 2016 roku prowadzone były 

placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako:  

Świetlice Specjalistyczne  

Nazwa, numer i adres Świetlicy 
Liczba dzieci, które skorzystały  

z placówki w 2016 r. (narastająco) 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

w 2016 r. (narastająco) 

Świetlica Specjalistyczna Nr 1, ul. Orkana 7a 24+5* 14 

Świetlica Specjalistyczna Nr 2, Pl. Powstańców 3 44+11* 26 

Świetlica Specjalistyczna Nr 3, ul. Gliwicka 74a 42+5* 28 

Świetlica Specjalistyczna Nr 4, ul. Świdnicka 35a 48+10* 28 

Świetlica Specjalistyczna Nr 5, ul. Czecha 2 43+11* 21 

Razem 201+42* 117 

*liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie wakacji letnich 2016 r. 
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Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe  

Nazwa, numer i adres Klubu 

Liczba dzieci, które skorzystały z 

placówki (narastająco) 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem (narastająco) 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a 17 13 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138 26+4* 25 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy Nr 3, ul. Czecha 2 16+4* 13 

Razem 59+8* 51 

 *liczba dzieci, które na podstawie uzgodnień uczęszczały do placówek w ramach wolnych miejsc w okresie wakacji letnich 2016 r. 

 

Ponadto na terenie miasta Katowice funkcjonowały również w 2016 r. placówki wsparcia dziennego 

prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty kościelne, a realizowane przez nie zadania były 

koordynowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

Lp. Nazwa i adres placówki Przez kogo prowadzona Liczba miejsc 

Placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

1. Świetlice Specjalistyczne 

1 
Świetlica Specjalistyczna 

ul. Kilińskiego 15, Katowice 
Katolicka Fundacja Dzieciom 70 

2 
Świetlica Specjalistyczna  

ul. Morcinka 19 a, Katowice 

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy 

GNIAZDO 
40 

3 
Świetlica Specjalistyczna im. Św. Brata Alberta 

ul. Brata Alberta 4, Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka 
30 

4 
Świetlica Specjalistyczna im. Św. Jacka 

ul. Dębowa 23, Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka 40 

5 
Świetlica Specjalistyczna im. św. Agaty 

ul. Solskiego 2, Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka 30 

6 
Świetlica Specjalistyczna im. św. Barbary                   

ul. Młodzieżowa 10, Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka 30 

7 
Świetlica Specjalistyczna 

ul. Gliwicka 148, Katowice 

Stowarzyszenie Pomocy  Dzieciom  

i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”                                     
55 

2. Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe 

8 
Specjalistyczny Klub Młodzieżowy 

ul. Kilińskiego 15, Katowice 
Katolicka Fundacja Dzieciom 25 

9 

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy pod nazwą 

„Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju 

Osobistego” 

ul. Morcinka 19 a, Katowice 

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy 

GNIAZDO 
15 

Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

1. Świetlice Opiekuńcze 

10 
Świetlica Opiekuńcza im. św. Wojciecha 

ul. Chopina 14/1, Katowice 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka 
25 

11 

Świetlica Opiekuńcza „NIKISZ”  

Polskiego Towarzystwa Kulturalnego 

pl. Wyzwolenia 18, Katowice 

Polskie Towarzystwo Kulturalne 30 

12 

Świetlica Opiekuńcza dla dzieci w wieku 

przedszkolnym,  

ul. Mikusińskiego 8, Katowice 

Rzymsko-Katolicka Parafia  

św. Józefa Robotnika 
15 

13 

Świetlica Opiekuńcza zwana Klubem  

Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla każdego” 

ul. 3-go Maja 36/2, Katowice 

Stowarzyszenie  

„Szansa dla każdego” 
30 

2. Koła Zainteresowań 

14 

Koło zainteresowań pod nazwą 

„Klub Profilaktyczny EKIPA” 

ul. Bednorza 20, Katowice 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 30 

15 
Koło zainteresowań „W Słonecznej Krainie” 

ul. Dudy Gracza 6, Katowice 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 15 
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Placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 

16 
Praca podwórkowa realizowana przez 

wychowawcę w dzielnicy Katowice -Załęże 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  

i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”  

brak określonego 

maksymalnego 

limitu 

17 
Praca podwórkowa realizowana przez 

wychowawcę w dzielnicy Katowice - Bogucice 

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy 

GNIAZDO 

brak określonego 

maksymalnego 
limitu 

18 
Praca podwórkowa realizowana przez 

wychowawcę w dzielnicy Katowice-Śródmieście 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

brak określonego 

maksymalnego 
limitu 

  RAZEM: 480 

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

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

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

poprzez objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny. 

Rodzinie przeżywającej sytuacje kryzysowe i problemowe udzielana jest kompleksowa pomoc służąca 

utrzymaniu dziecka w rodzinie. W 2016 r. każda rodzina mogła skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, 

w tym zwłaszcza prawnego i psychologicznego oraz mediacji rodzinnych i terapii. Rodziny przeżywające 

problemy w wypełnianiu swych funkcji mogły skorzystać także ze wsparcia asystenta rodziny. Celem usługi 

asystenta rodziny była poprawa sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzenie optymalnych 

warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie 

umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.  

Wskaźniki: 
Liczba rodzin objętych usługą 

asystenta rodziny w 2016 r. 

Liczba rodzin, w których zakończono 

usługę asystenta rodziny w 2016 r. 

Liczba zatrudnionych asystentów 

rodziny w 2016 r. 

291 59 

24  

(jeden asystent świadczył 

wsparcie do 26 lutego 2016 r.) 

 

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

wychowawczych poprzez objęcie jej pomocą rodziny wspierającej. 

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

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

i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Funkcję rodziny wspierającej mogły pełnić rodziny z najbliższego 

otoczenia dziecka po odbyciu odpowiedniego szkolenia organizowanego przez gminę (zwrot kosztów 

świadczonej pomocy zostaje określony w umowie). W okresie sprawozdawczym nie świadczono wsparcia 

w ramach rodziny wspierającej. 

 

Priorytet 2. Zabezpieczenie socjalne rodziny 

Cel strategiczny: Poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny umożliwiająca zaspokajanie jej podstawowych 

potrzeb. 

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

materialnych. 

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

Pracownicy socjalni dokonują systemowej diagnozy rodziny, badając jej możliwości samodzielnego 

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

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

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

pracy socjalnej. 

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

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

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

rozeznania potrzeb i organizowania pomocy. Ważną formą aktywizacji społeczności lokalnej jest wspieranie 
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i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy socjalni wraz z organizacjami i grupami 

nieformalnymi współtworzą politykę społeczną w dzielnicy. 

 

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

  udzielanie pomocy materialnej, 

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

  udzielanie specjalistycznych usług i form pomocy. 

W 2016 roku udzielana była przez Ośrodek pomoc materialna rodzinom w formie m.in. zasiłków 

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

czystości, leki, wydatki mieszkaniowe i opał.  

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

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

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

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

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

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

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

życiową poprzez spożytkowanie własnych zasobów. 

Innymi formami wsparcia oferowanymi przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki 

i Strategii były: terapia, mediacje dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji oraz 

usługa asystenta rodziny skierowana do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

 

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

stworzenie możliwości uczestniczenia w zorganizowanych formach spędzania wolnego czasu. 

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

Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii realizowało wolontariat w ramach Programu 

„Słonecznik”.  

Pomoc dzieciom i młodzieży w ramach Programu „Słonecznik”  

W 2016 roku udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży mającym problemy w nauce poprzez 

organizację wolontariatu w formie bezpłatnych korepetycji. Wsparciem objęte były dzieci będące 

mieszkańcami Katowic, w wieku 6 – 13 lat uczęszczające do szkół podstawowych, których rodzice wyrazili 

zgodę na udzielanie korepetycji oraz korzystali ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Katowicach. 

Wskaźniki: 

Łączna liczba dzieci, które wzięły udział w programie w 2016 r. 29 

Łączna liczba wolontariuszy, którzy wzięli udział w programie w 2016 r. 13 

Łączna liczba godzin przepracowanych przez wolontariuszy w 2016 r. 207 

 

Zadanie realizowane było także w ramach usług lokalnej sieci Świetlic Specjalistycznych 

i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Liczba wolontariuszy w okresie sprawozdawczym (narastająco) 14 

Liczba przepracowanych godzin przez wolontariuszy w okresie sprawozdawczym 763 

 

  Ponadto Świetlice Specjalistyczne MOPS podejmowały działania mające na celu udzielanie wsparcia 

dzieciom i młodzieży w ramach pracy z wychowankami. Świetlice adresowały swoją pomoc do dzieci 

i młodzieży w wieku 5-16 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się 

z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. Miały one na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym 

środowisku poprzez wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych 

świetlice oferowały przez pięć dni w tygodniu: 

 pobyt dzieci w placówkach w godzinach popołudniowych, 

 wyżywienie składające się z dwóch posiłków dziennie, 
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 prowadzenie pracy wychowawczej z grupą, 

 organizowanie terapii zajęciowej i treningów umiejętności społecznych, 

 indywidualną pracę psychokorekcyjną z wychowankami, 

 zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, 

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

kulturalno – oświatowych, 

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

 kultywowanie zasad życia społecznego, 

 monitoring systematycznej realizacji obowiązku szkolnego oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności 

w nauce, 

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

Głównym celem powyższych oddziaływań było efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego 

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

przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa 

psychologiczno – pedagogicznego.  

  Informacje dotyczące liczby dzieci, które skorzystały ze świetlic zostały przedstawione 

w priorytecie 1, celu szczegółowym 2, zadaniu 5.  

 

Informacja o realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków świetlic specjalistycznych:  

Liczba dzieci, które otrzymały promocję do następnej klasy 139/142* 

                     *liczba dzieci uczęszczających do świetlicy na dzień końca roku szkolnego 

 

Działalność Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych MOPS stanowiła kontynuację pracy 

socjoterapeutycznej Świetlic Specjalistycznych. Przeznaczone były dla młodzieży w wieku 12-18 lat, 

absolwentów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wywodzących się z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. Kluby działały w godzinach popołudniowych 5 dni w tygodniu. 

Cele i zadania Klubów były tożsame z zadaniami Świetlic Specjalistycznych. 

  Informacje dotyczące liczby dzieci, które skorzystały z klubów młodzieżowych zostały przedstawione 

w priorytecie 1, celu szczegółowym 2, zadaniu 5.  

 

Informacja o realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków klubów: 

Liczba wychowanków, którzy otrzymali promocję do następnej klasy 35/40* 

Liczba absolwentów klas III gimnazjum 3 

Liczba absolwentów gimnazjów, którzy złożyli podania do szkół 

ponadgimnazjalnych  
3 

                       *liczba dzieci uczęszczających do klubu na dzień końca roku szkolnego 

 

Wskaźnik: 

Informacja o organizacji zajęć i imprez na rzecz wychowanków Świetlic Specjalistycznych i Specjalistycznych 

Klubów Młodzieżowych MOPS we współpracy z innymi organizacjami oraz instytucjami w roku 2016: 

 „Akcja zima w mieście 2016” – cykl zajęć dla wychowanków Świetlic Nr 1-5 i Klubów 

Młodzieżowych Nr 1-3 oraz dzieci ze środowiska w czasie ferii zimowych organizowanych 

we współpracy z MOSiR, Katowice Miasto Ogrodów  Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek, 

Pałacem Młodzieży w Katowicach. 

 „Akcja lato w mieście 2016” – cykl zajęć dla wychowanków Świetlic Nr 1-5 i Klubów 

Młodzieżowych Nr 1-3 oraz dzieci ze środowiska w czasie wakacji letnich organizowanych 

we współpracy z MOSiR, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek, 

Pałacem Młodzieży w Katowicach. 

 Projekt „Future Artist” – zajęcia artystyczne prowadzone przez edukatora sztuki Panią Ewę Kokot                

w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. 
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 Koncerty „Rodzinne Matinee” – warsztaty muzyczne połączone z koncertami organizowanymi        

przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek w ramach cyklu 

„Rodzinne Matinee”. 

 Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego – zajęcia edukacyjne o tematyce dziennikarskiej 

realizowane na terenie Pałacu Młodzieży w Katowicach przez nauczyciela Pracowni Medialnej (brali 

udział wychowankowie Świetlicy nr 2, 4, 5 oraz Klubu Młodzieżowego nr 2). 

 Mikołajki dla wychowanków – Imprezy Mikołajkowe dla wychowanków zorganizowane 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Rodzin „HORYZONT”. 

 III Turniej Piłkarski dla wychowanków Świetlic Specjalistycznych w Katowicach – zawody 

sportowe zorganizowane we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Marii Konopnickiej 

w Katowicach przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Rodzin „HORYZONT”, które 

ufundowało nagrody dla każdej z drużyn. 

 Projekt „System wzajemnego wspierania się placówek wsparcia dziennego w Katowicach” – 

kierownicy oraz wychowawcy świetlic i klubów młodzieżowych zaangażowani byli w realizację 

zainicjowanego przez Fundację „Gniazdo” projektu mającego na celu integrację środowiska placówek 

wsparcia dziennego, doskonalenie  pracy merytorycznej dzięki wymianie doświadczeń (m.in. w trakcie 

wizyt studyjnych), organizację wsparcia i szkoleń dla wychowawców i wolontariuszy. 

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

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

udział w wyjeździe do Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej sfinansowanym ze środków pozyskanych 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „HORYZONT”. 

 II Zimowy Turniej Amatorów Siatkówki – impreza zorganizowana przez Klub Młodzieżowy Nr 1 

w Brynowie w okresie ferii zimowych na sali sportowej „Spodek” w Katowicach z udziałem zespołów, 

w skład których weszli wychowankowie klubu, absolwenci świetlicy i klubu, kadra placówki, 

sponsorzy, rodzice wychowanków oraz dzieci ze środowiska lokalnego.  

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

XX Dni Szopienic – lokalnej imprezy będącej „świętem dzielnicy”.  

 II Gra Terenowa Szopienice-Burowiec „Wehikuł czasu” – Świetlica nr 2 z Szopienic i Klub 

Młodzieżowy Nr 2 z Szopienic wzięły udział w inicjatywie lokalnej, której celem było zorganizowanie 

na terenie dzielnicy gry terenowej dla jej mieszkańców. 

 Wolontariat pracowniczy ING Bank Śląski – w Świetlicy nr 2 w Szopienicach zorganizowana 

została akcja wolontariatu pracowników ING Banku Śląskiego, w ramach której pracownicy banku 

przeprowadzili w świetlicy remont jednej z sal dodatkowo wyposażając ją w nowe, funkcjonalne 

i estetyczne meble oraz projektor multimedialny za środki pozyskane od Fundacji „ING Dzieciom” 

przez Stowarzyszenie „HORYZONT”.  

 Projekt „Wyspa Wyspiański” – wychowankowie klubów młodzieżowych wzięli udział w projekcie 

Fundacji Sztuka Teatru „Wyspa Wyspiański”, w ramach którego uczestniczyli w jednodniowej 

wycieczce do Krakowa śladami życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. 

 Warsztaty tematyczne w Muzeum Śląskim – wychowankowie Świetlicy nr 2 w Szopienicach wzięli 

udział w warsztatach tematycznych organizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach.  

 Warsztaty „Miasto Dzieci” – we współpracy z Walcownią Muzeum Cynku i Techniki w Katowicach- 

Szopienicach oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Świetlica nr 2 z Szopienic 

organizowała tygodniowy cykl warsztatów dla dzieci, mających na celu poprzez zabawę uczyć pracy 

w zespole, przedsiębiorczości, szacunku do pieniędzy i wykonywanych zadań, a przede wszystkim 

wpłynąć na rozwój pozytywnych cech charakteru, tj. tolerancja, empatia, współodpowiedzialność. 

 Festyn z okazji Dnia Dziecka – wychowankowie Świetlicy nr 2 wzięli udział w imprezie edukacyjno-

rozrywkowej zorganizowanej na terenie Parafii p.w. Św. Jadwigi w Szopienicach przez wychowawców 

zatrudnionych w świetlicy. 

 Projekt profilaktyczny „Bezpieczeństwo dzieci online” Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” – 

wychowankowie Świetlicy nr 2 w Szopienicach wzięli udział w skierowanych do dzieci w wieku 9-12 

lat i ich rodziców projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Twórczych Umysłów, którego 

głównym celem było dostarczenie dzieciom i ich rodzicom wiedzy na temat możliwości w zakresie 

ochrony przed niebezpieczeństwami świata wirtualnego. 
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 Festyn dla wychowanków z Fundacją „Stichting Intentio” – wychowankowie Świetlicy nr 3 

z Załęża brali udział w festynie zorganizowanym dla nich przez holenderską fundację „Stichting 

Intentio”. 

 V Ligocki Festyn Rodzinny – inicjatywa lokalna, którą wsparli wychowankowie oraz pracownicy 

Świetlicy nr 4 z Ligoty, adresowana do mieszkańców Ligoty i organizowana już po raz piąty - tym 

razem pod hasłem „Zwiedź Europę naszym tropem”. 

 Projekt „Młodzi podróżnicy w poszukiwaniu źródła dobrego wychowania” - inicjatywa 

finansowana przez Fundację „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Banku Zachodniego WBK, w której 

uczestniczyli wychowankowie Świetlicy nr 4 z Ligoty, mająca na celu wzbogacenie wiedzy 

o kulturalnym zachowaniu oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych poprzez spotkania 

z osobami sukcesu, wyjścia zorganizowane w miejsca kultury oraz zajęcia teoretyczne z obszaru savoir 

vivre.  

 Wycieczka do „Parku Rozrywki” w Inwałdzie – zorganizowana przez Świetlice nr 4 z Ligoty we 

współpracy z Domem Dziecka „Stanica” całodniowa wycieczka finansowana przez Fundację „ING 

Dzieciom”, podczas której wychowankowie zwiedzili Park Miniatur oraz Park Rozrywki „Dinolandia”. 

 Piknik Rodzinny – impreza zorganizowana przez Grupę Inicjatywną Rodziców przy Świetlicy nr 5 

z Zawodzia we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej Katowice–Zawodzie z okazji Dnia 

Rodzica, która odbyła się na terenie przyległym do Świetlicy nr 5. 

 Spotkanie z żołnierzem-weteranem ze Śląskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła 

Katowice – zajęcia o charakterze edukacyjno-wychowawczym zorganizowane w Klubie 

Młodzieżowym nr 2 w Szopienicach oraz w Klubie Młodzieżowym nr 3 na Zawodziu, w trakcie 

których żołnierz-weteran AK prowadził z młodzieżą rozmowy na temat historii okresu II wojny 

światowej oraz jej skutkach politycznych i gospodarczych dla powojennej Polski. 

 Konkurs kulinarny „Pole do popisu” – wychowankowie Klubu Młodzieżowego nr 2 w Szopienicach 

zajęli I miejsce w konkursie kulinarnym dla podopiecznych śląskich placówek wychowawczo–

opiekuńczych organizowanym z inicjatywy Domu Dziecka „Stanica” w Studio Kulinarnym „Pole                  

do popisu”.  

 W ramach projektu pozakonkursowego „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej 

w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 wykonano także szereg działań mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu 

dzieciom i młodzieży, w szczególności: 

 Festyn z okazji Światowych Dni Młodzieży dla około 200 mieszkańców w ramach Programu 

Aktywności Lokalnej w Zawodziu. 

 Spotkania z młodzieżą kl. 3 w Gimnazjum nr 16 w Giszowcu, w ramach cyklu na temat doradztwa 

zawodowego prowadzonego w ramach Program Aktywności Lokalnej w Giszowcu. Spotkania 

dotyczyły tematyki współczesnego rynku pracy oraz możliwości przekwalifikowania się. Łączna liczba 

uczestników - 41 uczniów.  

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej na Wełnowcu (PAL-W) zrealizowano szkolenia i spotkania 

animacyjne – w tym z młodzieżą, rozwijające umiejętności i wiedzą ogólną w tym np.: warsztaty 

przygotowujące do podjęcia wolontariatu, zajęcia rozwijające zainteresowania, w tym decoupage, 

warsztaty przygotowujące do planowania i realizowania inicjatyw oddolnych.  

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej na Wełnowcu (PAL-W) prowadzono także wolontariat 

młodzieży: pomoc w organizacji imprez lokalnych realizowanych przez PAL-W, w tym Dni 

Wełnowca, Andrzejki, Wielki Dzień Pszczół. 

 Młodzież uczestniczyła także w wyjściach edukacyjno-integracyjnych w tym m.in. do pokoju zagadek, 

kina, Parku Śląskiego, Wesołego Miasteczka (w ramach PAL-W).  
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Zadanie 4. Doskonalenie form współpracy z instytucjami, organizacjami w celu lepszego rozeznania potrzeb 

i organizowania pomocy rodzinie. 

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

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

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

w szczególności z:  

 Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi z terenu Katowic – współpraca w ramach pracy 

z rodzinami z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi; 

 Kuratorami sądowymi, Policją – współpraca w ramach pracy z rodzinami z trudnościami opiekuńczo – 

wychowawczymi; 

 Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach – współpraca w ramach realizacji programów 

wolontarystycznych realizowanych na rzecz mieszkańców Katowic;  

 Przedszkolami oraz szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi – współpraca w ramach realizacji 

programów wolontarystycznych, zadania „Romowie – Polacy do dialogi i współpracy”, a także 

w ramach realizacji usługi asystenta rodziny; 

 Księgarnią „Świat ucznia” w Katowicach – współpraca przy realizacji programu romskiego; 

 Domem Dziecka „Zakątek”, Domem Dziecka „Tęcza” oraz Domem Dziecka „Stanica” – współpraca 

w ramach usługi asystenta rodziny; 

 Przychodniami Rejonowymi i Specjalistycznymi, Poradniami Zdrowia Psychicznego – w sprawach 

dotyczących zdrowia i leczenia dzieci i dorosłych. 

Cel szczegółowy nr 2: Rozwijanie aktywności własnej i umiejętności zaspokajania potrzeb rodziny. 

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

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

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

W ramach ww. zadania realizowane były działania przez pracowników Centrum Poradnictwa 

Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz projektu „Włącz się! Program 

aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Pracownicy Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 

Metodyki i Strategii realizowali Program „SŁONECZNIK” - wolontariat na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, dzieci oraz młodzieży oraz zadanie pt. „Romowie - Polacy do dialogu i współpracy” 

w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 

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

W roku 2016 realizowana była pomoc wolontariuszy dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach 

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

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

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

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

starszych i niepełnosprawnych, 

 poszerzenie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych, 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

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

wymagającej pomocy i wsparcia.  

Wskaźniki: 
Liczba wolontariuszy  13 

Liczba godzin wolontariatu 774 

Liczba osób korzystających z pomocy wolontariuszy 13 

 

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

zadaniu 3. 

Zadanie „Romowie - Polacy do dialogu i współpracy” skierowane było do rodzin romskich objętych pomocą 

społeczną i realizowane we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach (od 2017 r. 

zmiana nazwy na Wydział Edukacji i Sportu), szkołami oraz przedstawicielami społeczności romskiej.                 

Celem zadania było wyposażenie dzieci romskich w wyprawki szkolne. Na realizację zadania w ramach 
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Programu przyznane zostało przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowanie w wysokości 7 200 zł. 

Dotację wykorzystano w kwocie 6 966,08 zł (proporcjonalnie do ilości uczniów objętych pomocą). 

Wskaźniki: 
Łączna liczba uczniów romskich, dla których zakupiono podręczniki                     

i artykuły szkolne w 2016 r. 
18 

Łączna kwota wydana w 2016 r. na zakup podręczników i artykułów 

szkolnych dla uczniów romskich. 
6 966,08 zł* 

*kwota nie jest ujęta w wykonaniu za 2016 r. oraz w planach finansowych na 2017 r., ponieważ jest to zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizował w 2016 r. 

następujące programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

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

osób doznających przemocy w środowisku rodzinnym”. Program kierowany był do osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. Zajęcia miały charakter edukacyjno-wspierający. Celem 

programu było podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez 

zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji 

społecznych. Zajęcia odbywały się w formule grupowej i wzięło w nich udział 19 osób. W ramach 

programu odbyły się 44 spotkania. 

 Program korekcyjno-edukacyjny przeznaczony był dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

pt.: „Program psychokorekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących 

przemoc w rodzinie”. Program kierowany był do osób, które stosują przemoc w rodzinie lub nie radzą 

sobie z kontrolowaniem i panowaniem nad uczuciem gniewu. Celem głównym programu było 

powstrzymanie, zahamowanie i ograniczenie zjawiska agresji w rodzinie. Zajęcia odbywały się 

w formule grupowej i wzięło w nich udział 17 osób. W ramach programu odbyły się 32 spotkania. 

Ponadto w 2016 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował program z zakresu uzależnień: 

 Program edukacyjno-diagnostyczny pt.: „Ja i alkohol”. Program przeznaczony był dla osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, u których zaobserwowano fakty świadczące 

o występowaniu problemu alkoholowego. Celem programu było rozpoznawanie przez klientów 

własnego stylu picia, negatywnych konsekwencji wynikających z używania alkoholu oraz edukacja na 

temat problematyki alkoholowej, a w efekcie rozpoznawanie problemu alkoholowego i motywowanie 

do leczenia. Zajęcia odbywały się w formule grupowej a integralną ich częścią były spotkania 

indywidualne z konsultantem. W ramach programu odbyło się 71 spotkań, w których wzięło udział               

87 osób. 

Wśród wielu działań podejmowanych w Katowicach w 2016 r. na rzecz rodzin zagrożonych przemocą 

był także „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016-2020”. 

Program realizowany był na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/488/16 z dnia 27.04.2016 r. i objęty 

jest odrębnym sprawozdaniem. 

 W ramach projektu pozakonkursowego „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej 

w Katowicach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 realizowano programy mające na celu współpracę ze społecznością lokalna w zakresie readaptacji 

osób w trudnej sytuacji życiowej: Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu, Program Aktywności Lokalnej 

w Giszowcu, Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu (PAL-W), Program integracji Społecznej                              

i Zawodowej Osób niepełnosprawnych „Teraz My!”. 

 

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

wolontariatu i zasobów środowiska lokalnego oraz wsparcia asystenta rodziny. 

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

 

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

bezdomności i wykluczenia społecznego. 

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

na celu zapobieganie zjawiskom bezrobocia i wykluczenia społecznego. Informacje na temat oferty 

indywidualnego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy opisano w priorytecie 1, 

celu szczegółowym 2, zadaniu 1. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach działając we współpracy z Powiatowym Urzędem 

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

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

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

kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym i były realizowane przez pracowników 

Ośrodka poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin oraz warsztaty trenerskie 

w wymiarze również 40 godzin.  

W 2016 roku kontynuowano realizację projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej 

i społecznej w Katowicach” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

 Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu,  

 Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu,  

 Program Aktywności Lokalnej w Giszowcu, 

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

W ramach kontraktów socjalnych realizowano następujące usługi: 

 usługi asystenta osoby bezdomnej, 

 usługi asystenta rodziny, 

 usługa streetworkera dla osób bezdomnych, 

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

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

dla ich partnerów, 

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

 Klub Integracji Społecznej, 

 specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne i mediacyjne, 

 trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w formie niestacjonarnej.   

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

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2016 rok”, które przyjmowane jest w formie 

uchwały Rady Miasta Katowice. 

 

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

opiekuńczo-wychowawczych, podwyższania kompetencji rodzicielskich. 

W ramach ww. zadania realizowany był przez pracowników Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 

Metodyki i Strategii program „Trening Umiejętności Rodzicielskich” (TUR). Realizacja tego programu została 

opisana w priorytecie 1, celu szczegółowym 2, zadaniu 4. Program ten obejmował treści profilaktyczne                           

i edukacyjne. Koncentrował się na treściach służących nabywaniu przez rodziców umiejętności społecznych                    

i opiekuńczo – wychowawczych.  

 Zadanie było także realizowane przez pracowników projektu „Włącz się! Program aktywizacji 

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

Funduszu Społecznego, poprzez następujące działania: 

 Program „Misja Bobas” – program został opisany w priorytecie 1, celu szczegółowym 2, zadaniu 4; 

 Trening Umiejętności Społecznych – wyjazdowy rodzinny Trening Umiejętności Społecznych dla 

rodziców wraz z dziećmi, który odbył się dla dwóch grup w dniach 13-14 lutego 2016 r. oraz w dniach 

20-21 lutego 2016 r. w Jaworzynce. Nakierowany był na kształtowanie i doskonalenie umiejętności 

wychowawczych, jego celem było wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, kształtowanie pozytywnych 

wzorców postaw rodzicielskich, rozwój umiejętności zapewniających prawidłowe wypełnianie roli rodzica. 

Liczba osób objętych działaniami w okresie sprawozdawczym to 27 osób dorosłych oraz 44 dzieci. 

 
Priorytet 3. Edukacja podstawą rozwoju indywidualnego potencjału i zdolności dziecka  

 

Cel strategiczny: Poprawa sytuacji dziecka w procesie edukacji. 

 

Cel szczegółowy 1: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Na terenie miasta Katowice w 2016 r. podjęto następujące działania mające na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży: 
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 W przedszkolach prowadzona była obserwacja dzieci przez wychowawców, pedagogów i psychologów 

w celu diagnozy pedagogicznej i realizacji stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Organizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku od 0-6 lat (lub dłużej, jeżeli 

wydana została decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego) przez miejskie przedszkola 

z oddziałami integracyjnymi, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz placówki, dla 

których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice. Liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w 2016 r. wyniosła 866.  

 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, wydały 

663 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 356 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. 

W 2016 roku wydano 1 953 decyzji o przyznaniu stypendiów:  

- w szkołach podstawowych – 1 307, 

- w gimnazjach – 443, 

- w zasadniczych szkołach zawodowych – 52, 

- w liceach ogólnokształcących – 47, 

- w technikach – 103, 

- w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – 1. 

W 2016 r. wydano 28 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego dla uczniów miasta Katowice: 

- w szkołach podstawowych – 7, 

- w gimnazjach – 10, 

- w szkołach ponadgimnazjalnych – 11. 

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

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

placówek oświatowych z Oddziałami Terenowymi MOPS) – pomocą objęto w okresie sprawozdawczym 

2 580 dzieci. 

 Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Projektu Pomocy Uczniom 

„Wyprawka szkolna” – w 2016 r. pomocą zostało objętych 528 uczniów. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, w obecnym jej kształcie, została uregulowana 

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, po nowelizacji z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. 

z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

- stypendium szkolne, 

- zasiłek szkolny. 

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków z uboższych środowisk. W 2016 r. wydano 3 711 decyzji 

o przyznaniu stypendium szkolnego i 39 o przyznaniu zasiłku szkolnego. 

 

Cel szczegółowy 2: Promowanie i wspieranie uzdolnionych uczniów. 

W roku 2016 w budżecie miasta Katowice na stypendia przyznawane w ramach Miejskiego Programu 

Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” przeznaczono kwotę 423 900 zł. 

Stypendium zostało przyznane 265 uczniom publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych.  

Wspieranie uczniów zdolnych odbywa się również przez udział w programach realizowanych 

z funduszy europejskich oraz innych funduszy: 

Program Erasmus +  

1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Ma za zadanie wspierać edukację, 

szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych 

programów: „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig 

i Leonardo da Vinci, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempu, Alfa oraz Edulink. 

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje 

trzy główne typy działań, a także dwa zarządzane centralnie: Akcja 1 – Mobilność edukacyjna, Akcja 2 - 

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Akcja 3 - Wsparcie w reformowaniu polityk. Aby uczestnicy 

oraz beneficjenci poprzednich programów mogli swobodnie poruszać się po programie Erasmus+, 

w odniesieniu do poszczególnych akcji stosuje się nazwy sektorów: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, 

Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież. Beneficjenci programu Erasmus+ 
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realizują projekty w zakresie mobilności oraz organizują wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu 

Europejskiego. Jeśli chodzi o kadrę i osoby pracujące z młodymi ludźmi, Erasmus+ wspomaga rozwój 

kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia młodzieży. Uczestnicy programu stają się bardziej otwarci na różnorodność kulturową 

i społeczną. 

Program Erasmus + był realizowany w następujących placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miasto Katowice: 

Program Erasmus +  

Lp. Tytuły projektów Nazwa szkoły 

1 Język obcy i technologie informatyczne 

w pracy z uczniem młodszym 

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego  

2 Radość z czytania, radość z pisania Szkoła Podstawowa nr 20 im. T. Rejtana 

3 Praca naszych rąk – wczoraj, dziś, jutro 

europejskiego przemysłu 

Szkoła Podstawowa nr 34 im. M. Kopernika 

4 Nowe technologie informatyczne w nauce 

języka angielskiego 

Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka 

5 Efektywne metody w uczeniu się Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 2 

6 Dźwięki wokół nas Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka 

7 Kompetencje językowe nauczycieli 

sposobem na sukces nowoczesnej szkoły 

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

8 Otworzyć oczy na zmiany w Europie Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. J. Nowary 

9 Krok po kroku do sukcesu Gimnazjum nr 22 

10 Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 

11 Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji Liceum Ogólnokształcące im. gen. S. Maczka 

12 Wzmacnianie kompetencji językowych 

nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 

wykorzystanie zintegrowanego kształcenia 

przedmiotowo - językowego jako 

innowacyjnego podejścia metodycznego 

w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo 

nauczanie języków obcych 

X Liceum Ogólnokształcące                                       

im. I.J. Paderewskiego 

13 Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj 

przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w 

edukacji szkolnej 

XIV Liceum Ogólnokształcące                                      

im. mjr. H. Sucharskiego 

14 Promocja regionu przez sztukę Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego 

15 Hola!OOH! Sztuka inspiracja dla reklamy Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego 

16 Praktyka za granicą - szansa na lepszą 

przyszłość 

 

Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza 

17 Energetyczna łączność z Europą Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej 

18 Miasto jako przyjazna przestrzeń dla 

rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności 

Technikum nr 15 im. T. Klenczara   
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19 Zaawansowane umiejętności projektowania 

w Auto CAD 2 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 

20 Zaawansowane umiejętności projektowania 

w Auto CAD 3 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 to następca Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji jest rozwijanie 

potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. 

Program PO WER 2014-2020 był realizowany w następujących placówkach oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Lp. Tytuły projektów Nazwa szkoły 

1 Poza szkolną ławą- nauczanie przez 

doświadczenie 

Szkoła Podstawowa nr 34 im. M. Kopernika  

2 Kopernik szkołą otwartą na zmiany Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 im. M. Kopernika 

3 Nauczyciel XXI wieku Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 2  

4 Polski hotelarz-europejski standard – 

zagraniczna praktyka zawodowa dla 

techników hotelarstwa 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego 

5 Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 

im. Powstańców Śląskich 

6 Ciągłe doskonalenie umiejętności 

językowych kluczem do sukcesu 

społeczności szkolnej teraz i w przyszłości 

Technikum nr 15 im. T. Klenczara   

7 FotEle na staż! – praktyki i staże zagraniczne 

uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 

w Katowicach 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

nr 3 im. E. Abramowskiego 

8 Uczniowie ZSZ nr 3 u progu europejskiej 

kariery zawodowej 

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura 

9 Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 

w Katowicach 

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura 

 

Program eTwinning  
Obejmuje europejską współpracę szkół i przedszkoli, realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych                 

oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy 

ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza 

zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na 

Europę. Program tworzy społeczność liczącą ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie 

pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Od września 2014 roku, istnieje również 

możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez 

barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony 

technicznej, jak i merytorycznej. Program nie wymaga zaangażowania środków. 
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Program eTwinning realizowany był w następujących placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miasto Katowice: 

eTwinning 2015/2016 

Lp. Tytuły projektów Nazwa szkoły 

1 Discovering English – Speaking Countries; 

Let’s celebrate languages during the special week 

from 9 to 14 of May; Similatities and differences 

Szkoła Podstawowa nr 10  

im. M. Curie Skłodowskiej 

2 Express yourself Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. T. Kościuszki   

3 Christmas in the exchange Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego 

4 Euroweek Gimnazjum nr 15  

5 A Tale of Two Cities Gimnazjum nr 21 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej 

 

Inne programy wspierające współpracę międzynarodową: 

1. W 2016 roku Technikum nr 15 im. T. Klenczara z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

pozyskało Standard Grants na rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie 

poprzez naukę języka angielskiego na kursach w Czechach, Słowacji i na Węgrzech i spotkanie 

wszystkich partnerów w Polsce.  

Na realizację programu „Komunikacja, Współpraca, Umiejętności, Konkurencyjność - Prezentacja 

umiejętności uczniów” wydano 8.237 zł w pozyskanych środków, przy wkładzie własnym 2.059 zł. 

2. IV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach pozyskało w 2016 roku środki 

z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu "Smaki regionu".  

Na koszty wizyty młodzieży z Ukrainy i wspólne warsztaty kulinarne wydano 40.053 zł ze środków 

funduszu. 

 

Pozostałe programy realizowane z funduszy europejskich w roku szkolnym 2015/2016, nie wymagające 

zaangażowania środków budżetowych Miasta: 

Euroweek – Szkoła Liderów   

Program Europejskiego Forum Młodzieży, przygotowany we współpracy z Career Change Wales – Training 

Academy z Cardiff Wielkiej Brytanii, w celu wspierania rozwoju osobistego młodych ludzi, rozwijania 

twórczego myślenia i różnych aspektów komunikacji oraz umiejętności służących lepszej współpracy w grupie, 

a także zrozumienia istoty międzykulturowości. 

 Program szkolenia obejmuje 7 bloków tematycznych: 

 Rozwój osobisty i budowanie własnej marki; 

 Komunikacja i praca w grupie;  

 Twórcze myślenie; 

 Międzykulturowość; 

 Efektywne zarządzanie czasem; 

 Tworzenie projektu; 

 Techniki efektywnego uczenia się. 

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (ok. 80%) i w języku polskim przez szkoleniowców EFM przy 

wsparciu młodzieży pochodzącej z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Łotwy, 

Indii, Ugandy, Kolumbii, Danii, Portugalii i Turcji. W projekcie uczestniczyły: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika oraz Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. S. Staszica.  

Program „Golden Five”  
Międzynarodowy program adresowany do nauczycieli gimnazjum, zwłaszcza wychowawców klas pierwszych. 

Golden Five w 2008 roku znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze 

przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim. W 2009 roku, ogłoszonym w Unii Europejskiej Rokiem 

Innowacyjności i Kreatywności, otrzymał brązowy medal Komisji Europejskiej za kreatywność i innowacyjne 
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rozwiązania w doskonaleniu nauczycieli. Program przygotowuje nauczycieli do wspierania procesu adaptacji 

uczniów w nowej szkole i radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Nauczyciele poszerzają praktyczne 

umiejętności w następujących obszarach: Jak sprawnie zarządzać klasą, jak budować dobre relacje z uczniami, 

jak kreować dobry klimat w klasie, jak budować relacje z rodzicami, by zachęcić ich do współpracy i jak 

indywidualizować nauczanie, by zwiększyć motywację uczniów do nauki. Projekt realizował Zespół Szkół 

Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka. 

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

i ponadgimnazjalnych 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu 

oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia-

projekty konkursowe. Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami 

przyrodniczymi poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania przedmiotów: fizyka 

i przyroda w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W projekcie uczestniczyli: Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika, 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Ziętka oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców 

Katowic. 

Wspólnie odkrywamy i budujemy zaufanie  
Projekt realizowany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Gimnazjum nr 23 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ratowników Górskich. Nadrzędnym celem projektu było kształtowanie postawy otwartości 

i wzajemnego szacunku pomimo różnic. W wymianie wzięły udział szkoły realizujące ideę integracji 

oraz wspierania we wszechstronnym rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

wynikającymi ze stanu zdrowia bądź sytuacji społeczno-ekonomicznej. Celem wymiany było przybliżenie 

uczniom kraju sąsiadów, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych oraz budowanie zaufania, walka 

ze stereotypami, propagowanie wzajemnego szacunku oraz działanie na rzecz wspólnoty. 

Balic Sea Project 

Międzynarodowy, ekologiczny program edukacyjny dla szkół regionu Morza Bałtyckiego został zainicjowany 

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

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

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

uświadamiać uczniom zagrożenia, wynikające z oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, ale także 

pomóc im zrozumieć naukowe, społeczne i kulturowe aspekty zależności między człowiekiem a naturą. 

Ponadto przyczynia się on do stałej wymiany informacji na temat metod nauczania pomiędzy nauczycielami 

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

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

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

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

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej. 

Global Citizen  

Projekt organizowany przez AIESEC Katowice polega na organizacji warsztatów językowych prowadzonych 

przez wolontariuszy - studentów z zagranicy. Ma na celu poszerzenie  wiedzy i doskonalenie umiejętności 

językowych, ale także poznanie kultur innych krajów. Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej nr 17    

im. T. Kościuszki,  Szkole Podstawowej nr 34 im. M. Kopernika, Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika, Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika oraz VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Długosza. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz źródeł finansowania – wykonanie za 2016 rok oraz plan              

na 2017 rok. 

1. Środki pozyskiwane w ramach programu Erasmus+, programu sektorowego Edukacja szkolna - 

mobilność edukacyjna, Edukacja szkolna – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk lub 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programy mobilności 

ponadnarodowej. 

W 2016 roku 29 szkół brało udział w programach finansowanych w 100% ze środków zagranicznych, 

ewentualnie współfinansowanych z budżetu państwa; Erasmus+ lub POWER.  
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Przeważnie są to dwu- lub trzyletnie programy polegające na współpracy z kilkoma zagranicznymi partnerami 

oraz wspólnej realizacji wyznaczonych zadań, m.in. w trakcie wzajemnych wizyt. Uczniowie doskonalą 

kompetencje językowe, poznają kulturę i obyczaje w innych krajach, uczą się współpracy 

w międzynarodowych grupach. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje językowe, a także poszerzają swoje 

kwalifikacje dzięki współpracy z zagranicznymi szkołami. 

W szkołach zawodowych realizacja programu polega przede wszystkim na udziale polskich uczniów 

w odpowiednich praktykach zawodowych organizowanych przez zagranicznych partnerów, pod opieką 

polskich opiekunów. 

 „Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym” - Szkoła Podstawowa Nr 12  

im. Ignacego Jana Paderewskiego, 

 „Radość z czytania, radość z pisania” - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana, 

 „Praca naszych rąk - wczoraj, dziś jutro europejskiego przemysłu” - Szkoła Podstawowa Nr 34 

im. Mikołaja Kopernika, 

 „Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie” - Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja 

Kopernika, 

 „Dźwięki wokół nas” - Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka, 

 „Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego” - Szkoła Podstawowa Nr 66, 

 „Nauczyciel XXI wieku” - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 

 „Efektywne metody w uczeniu się” - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 

 „Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły” - Gimnazjum nr 2, 

 „Otworzyć oczy na zmiany w Europie” - Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa 

Nowary, 

 „Krok po kroku do sukcesu” - Gimnazjum nr 22, 

  „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

 „Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie” - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 

 „Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji” - IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława 

Maczka, 

 „Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie 

zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, jako innowacyjnego podejścia metodycznego 

w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych” - X Liceum Ogólnokształcące 

im. Ignacego Jana Paderewskiego, 

 „Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej” - 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego, 

 „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD 2” - Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, 

 „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD 3” - Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, 

 „Energetyczna łączność z Europą” - Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 

 „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców 

Śląskich, 

 „Polski hotelarz – europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa” - 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego, 

  „FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach”, 

 „Promocja regionu przez sztukę” - Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego, 

 „HOLA! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” - Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda 

Mielczarskiego, 

 „Uczniowie ZSZ nr 3 u progu europejskiej kariery zawodowej”, 

 „Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach”, 

 „Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności” - Technikum nr 15 

im. T. Klenczara, 

 „Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz 

i w przyszłości” - Technikum nr 15 im. T. Klenczara, 

 „Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość” - Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza. 
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Dodatkowo w 2016 roku Technikum nr 15 im. T. Klenczara z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

pozyskało Standard Grants na rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie 

poprzez naukę języka angielskiego na kursach w Czechach, Słowacji i na Węgrzech i spotkanie wszystkich 

partnerów w Polsce. Na realizację programu „Komunikacja, Współpraca, Umiejętności, Konkurencyjność - 

Prezentacja umiejętności uczniów” wydano 8.237 zł w pozyskanych środków, przy wkładzie własnym 2.059 zł. 

2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach pozyskało w 2016 roku 

środki z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu "Smaki regionu".  

Na koszty wizyty młodzieży z Ukrainy i wspólne warsztaty kulinarne wydano 40.053 zł ze środków funduszu. 

 

Lp. Nazwa zadania Realizator Kwota 
Klasyfikacja 

budżetowa 

1 

Projekty dla 

uczniów 

uzdolnionych ze 

środków 

zagranicznych 

(Erasmus+, Po 

WER, Standard 

Grants) 

Wyszczególnione 

powyżej szkoły 

2 124 960,05 801 

378 873,44 80101 

1 500,00 4177 

4 344,32 4211 

3 499,99 4217 

7 182,00 4241 

6 312,20 4247 

1 245,00 4281 

3 356,98 4301 

365,00 4307 

3 179,12 4411 

666,97 4417 

77 181,80 4421 

159 319,80 4427 

38 955,08 4701 

71 765,18 4707 

130 516,39 80110 

1 435,54 4111 

204,61 4121 

8 351,00 4171 

2 739,90 4211 

98,78 4221 

11 450,27 4301 

1 105,13 4411 

73 258,08 4421 

31 873,08 4701 

107 983,01 80120 

2 153,75 4111 

112,44 4121 

12 540,00 4171 

1 957,32 4211 

932,41 4217 

56,24 4219 

2 760,00 4241 

32 280,38 4301 

8 486,00 4307 

514,00 4309 

1 047,90 4411 

34 078,57 4421 

10 352,00 4427 

627,00 4429 
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85,00 4431 

1 507 587,21 80130 

556,36 4011 

5 972,21 4111 

3 295,86 4117 

708,80 4121 

279,45 4127 

83 622,15 4171 

19 788,72 4177 

614,91 4191 

53 642,92 4211 

11 038,35 4217 

12 215,58 4241 

13 464,09 4247 

699 389,67 4301 

2 059,26 4302 

351 454,35 4307 

520,00 4361 

100,00 4367 

341,04 4411 

73 362,28 4421 

155 684,48 4427 

10 321,55 4431 

4 455,18 4437 

4 700,00 4707 

2 

Projekty dla 

uczniów 

uzdolnionych z 

funduszu Polsko-

Ukraińskiej Rady 

Wymiany 

Młodzieży  

XIV Liceum 

Ogólnokształcące im. 

mjr Henryka 

Sucharskiego w 

Katowicach  

40 053,31 80120 

4 211,55  4 210 

1 277,32  4 220 

34 564,44  4 300 

 
Źródła finansowania z funduszy europejskich – plan na 2017 rok przedstawia się następująco; 

Lp. 
Nazwa zadania 

Realizator Kwota 
Klasyfikacja 

budżetowa 

1 

Projekty dla 

uczniów 

uzdolnionych ze 

środków 

zagranicznych 

(Erasmus+, Po 

WER, Standard 

Grants) 

Wyszczególnione 

powyżej szkoły 

2 888 373,00 801 

234 237,00 80101 

15 391,00 4211 

1 231,00 4217 

3 000,00 4241 

78 797,00 4301 

5 300,00 4307 

20 625,00 4411 

500,00 4417 

73 693,00 4421 

30 000,00 4427 

4 700,00 4701 

1 000,00 4707 

302 432,00 80110 
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49 174,00 4211 

2 000,00 4221 

1 000,00 4241 

183 789,00 4301 

65 000,00 4421 

1 469,00 4431 

223 954,00 80120 

2 459,00 4111 

89,00 4121 

14 032,00 4171 

1 000,00 4211 

600,00 4241 

26 942,00 4301 

9 544,00 4411 

143 140,00 4421 

1 000,00 4431 

25 148,00 4701 

2 127 750,00 80130 

1 000,00 4011 

3 000,00 4017 

10 937,00 4111 

8 255,00 4117 

2 055,00 4121 

1 140,00 4127 

62 493,00 4171 

44 786,00 4177 

40 779,00 4211 

25 666,00 4217 

9 681,00 4241 

23 800,00 4247 

771 882,00 4301 

883 302,00 4307 

566,00 4361 

3 450,00 4367 

1 900,00 4411 

5 700,00 4417 

90 861,00 4421 

115 083,00 4427 

9 734,00 4431 

5 700,00 4437 

5 980,00 4707 

 
Programy nie związane z wydatkowaniem środków przez szkoły: 

 Program eTwinning,  

 Euroweek – Szkoła Liderów,  

 Program „Golden Five”,  

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

i ponadgimnazjalnych, 

 Wspólnie odkrywamy i budujemy zaufanie,  

 Balic Sea Project, 

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

Do rozwoju szkoły oraz uczniów w dużej mierze przyczynia się zaangażowanie nauczycieli 

i młodzieży w pracę na zajęciach pozalekcyjnych. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów pozwala 

na dostosowanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej. 

Uczniowie katowickich szkół mają możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach: 

 Zajęcia wyrównawcze, które są realizowane przez wszystkich nauczycieli w ramach konsultacji 

indywidualnych. Wszyscy uczniowie, którzy mają kłopoty z nauką mogą znaleźć pomoc u nauczycieli. 

 Zajęcia rozszerzające prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów, pozwalają na pogłębianie 

wiadomości i umiejętności przedmiotowych oraz przygotowują do egzaminów zewnętrznych. 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, kółka zainteresowań np. teatralne, muzyczne, 

turystyczne, literackie. 

 Zajęcia terapeutyczne. Są to zajęcia organizowane przez pedagoga dla uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, jak również dla młodzieży z innymi dysfunkcjami. 

Ponadto, uczniowie zaangażowani są w szereg programów i projektów uczących aktywności obywatelskiej, 

wrażliwości na potrzeby innych, rozwijających pasje i zainteresowania, realizowanych w szkołach 

przez organizacje pozarządowe. 

 

 

Priorytet 4. Sport, rekreacja i wypoczynek 

 

Cel strategiczny: Popularyzacja sportu, aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia jako sposobu 

spędzania wolnego czasu przez rodzinę. 

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

uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. 

Realizacja przedmiotowych założeń w ówczesnym Wydziale Sportu i Turystyki (od 2017 r. zmiana 

nazwy na Wydział Edukacji i Sportu) w 2016 r. odbywała się poprzez wykonywanie zadań zawartych 

w systemie pokrywających się z zadaniami, do których został powołany Wydział.  

 Wspieranie działalności katowickich klubów i stowarzyszeń sportowych w 2016 roku odbywało się 

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

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

zadań:  

 „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji” w 2016 r.; 

 „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych” w 2016 r. - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii, zadanie 

realizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe;  

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

2016 r.”; 

 „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.”;  

 „Akcja zima w mieście 2016” – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 

 „Akcja lato w mieście 2016” – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 

 „Organizacja uprawiania sportu” w 2016 roku. 

Ponadto Wydział Sportu i Turystyki wspierał w 2016 r. również działalność katowickich klubów 

i stowarzyszeń sportowych klubów poprzez: 

 przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych w trybie tzw. Małych Grantów, 

 wspieranie różnych form turystyki krajowej, 

 wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

 Środki finansowe przekazywane katowickim klubom sportowym pozwalały im na prowadzenie 

bieżącej, całorocznej działalności szkoleniowej. Z dotacji pokrywane były m.in. koszty stałe (czynsze, 

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

wynagrodzenia trenerów i księgowych, transport na turnieje i obozy, wyżywienie i zakwaterowanie 

na turniejach i obozach, napoje i drobny poczęstunek itp. Ponadto w formie dotacji współfinansowano również 

organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, a także wspomagano w znaczący sposób 

organizację zajęć dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w trakcie ferii zimowych (Akcja zima 
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w mieście 2016) oraz wakacji letnich (Akcja lato w mieście 2016). W zajęciach organizowanych przez kluby 

i stowarzyszenia uczestniczyły tysiące dzieci i młodzieży, dla których uprawianie sportu i rekreacji stanowi 

alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego, rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań oraz 

zabawę. Obserwujemy ciągły wzrost liczby dzieci i młodzieży trenujących w klubach w stosunku do lat 

ubiegłych. Dzięki dotacji ze strony miasta katowickie kluby i stowarzyszenia sportowe mogły w 2016 r. 

realizować wymienione zadania, przedstawiając bogatą ofertę sportową dla katowickich dzieci i młodzieży 

zarówno pod względem różnorodności zajęć, jak ich powszechnej dostępności.  

Wskaźniki: 

 liczba podmiotów – Uczniowskich Klubów Sportowych, otrzymujących dotację – 35, 

 liczba uczestników zadania pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych 

w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych” – 3 119,  

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

„Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych” – 800 000,00 zł, 

 liczba imprez sportowych – ok 94. 

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

w 2016 r. miały na celu popularyzację sportu, aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia, jako 

sposobu spędzania wolnego czasu przez rodzinę. 

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

zainteresowań i przeciwdziałaniu nudzie. 

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

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

Zadanie to było realizowane między innymi poprzez: 

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

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

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

rekreacyjnym, 

- funkcjonowanie w szkołach oddziałów sportowych. Jednostki oświatowe miasta Katowice prowadzą                        

49 oddziałów sportowych, do których uczęszczało 1 209 uczniów. Dyscypliny, w których prowadzone                       

jest szkolenie sportowe to: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, pływanie i szermierka. 

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

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

treści związane z promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, 

- ofertę zajęć przygotowaną przez Uczniowskie Kluby Sportowe, obejmuje takie dyscypliny sportowe jak: 

koszykówka, siatkówka, szermierka, narciarstwo, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, piłka ręczna, 

kajakarstwo, szachy, biathlon, gimnastyka artystyczna, aikido, hokej na lodzie, judo, unihokej, tenis stołowy, 

zapasy, skoki do wody, 

- udział szkół i placówek w „Akcji lato w mieście 2016” - zajęcia stacjonarne prowadzono w 40 szkołach tj.:                     

26 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół specjalnych, w 1 Zespole Szkół Integracyjnych, w 3 zespołach 

szkolno-przedszkolnych, w 1 zespole szkół ogólnokształcących, w 6 gimnazjach, oraz 3 placówkach 

oświatowo-wychowawczych: Młodzieżowy Domu Kultury, Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym oraz Pałacu 

Młodzieży, 

- udział szkół i placówek w „Akcji zima w mieści 2016” – organizatorami wypoczynku zimowego było                     

50 szkół  tj.: 30 szkół podstawowych, 3 zespoły szkolno-przedszkolne, 2 zespoły szkół specjalnych,                            

8 gimnazjów, 1 zespół szkół integracyjnych, 1 zespół szkół ogólnokształcących, 2 szkoły ponadgimnazjalne 

oraz 3 placówki oświatowo-wychowawcze; Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 

Pałac Młodzieży, 

- wyjazdy dzieci na tzw. „Zielone szkoły”- w 2016 r. z wyjazdu skorzystało 1 248 dzieci. 

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

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

 

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

udział w imprezach i zajęciach organizowanych w ramach zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży w mieście Katowice. 
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Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

W 2016 roku w ramach organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

w Świetlicach i Klubach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje    

pozarządowe, jak również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach udzielonego 

dofinansowania do wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, łącznie udział wzięło:    

 w ramach letniego wypoczynku 1 848 dzieci,  

 w ramach zimowego wypoczynku 894 dzieci.  

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

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

informatyczne, internetowe, kulinarne itp. 

Dzieci uczestniczyły w wielu świetlicowych imprezach, wydarzeniach organizowanych bądź 

dotowanych przez Urząd Miasta, Pałac Młodzieży, Domy Kultury, w imprezach plenerowych w Parku 

Kościuszki i Parku Śląskim (Wesołe Miasteczko, Planetarium, ZOO, Skansen). Przez cały okres wakacji dzieci 

korzystały ze wszystkich kąpielisk otwartych oraz boisk i sal gimnastycznych Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. 

Wzorem lat ubiegłych Świetlice Specjalistyczne i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe Miejskiego 

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

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

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

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

i konstruktywnie spędzić czas podczas ferii i wakacji.  Z tej formy opieki skorzystało 75 dzieci ze środowiska 

lokalnego. 

Ponadto w 2016 roku Ośrodek doposażył bazę harcerską poprzez zakup czasz namiotowych na kwotę 

24 973,71 zł. 

  

Realizacja zadania przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice 

W 2016 roku 53 katowickie placówki zorganizowały wypoczynek zimowy dla dzieci oraz 43 placówki 

zorganizowały wypoczynek letni dla dzieci. Więcej na ten temat opisano w priorytecie 4, celu szczegółowym 2, 

zadaniu 1. 

 

Realizacja zadania przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice 

 

Miejskie Domy Kultury: 

Akcja zima w mieście 2016 

Gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, teatralne, wokalne, naukowe, zajęcia ruchowe, gry i zabawy 

edukacyjne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia: komputerowe, sportowe, integracyjne, projekcje 

filmów. Poza zajęciami stacjonarnymi organizowanymi w siedzibach MDK dzieci miały możliwość wzięcia 

udziału w zorganizowanych wyjściach np. do kina czy skansenu. 

Liczba uczestników 3 486 osób, liczba zajęć 177. 

Akcja lato w mieście 2016 

Zajęcia świetlicowe, warsztaty plastyczne, ogrodnicze, regionalne, muzyczne, wokalne, taneczne, integracyjne, 

ruchowe, modelarskie, teatralne, kulinarne, językowe czy sportowe. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były: 

projekcje filmów, spotkanie z ciekawymi ludźmi np. policjantami, strażakami. Organizowano wycieczki m.in.: 

do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, kin czy do miasteczka westernowego „TwinPigs”.  

Ponadto w każdą środę lipca w Amfiteatrze Zadole organizowane były dla dzieci spektakle teatralne 

lub przedstawienia interaktywne oraz warsztaty artystyczne. 

Liczba uczestników 10 368 osób, liczba zajęć 426.  

 

Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach: 

Akcja zima w mieście 2016 

W ramach akcji „Zima w Mieście” odbyło się 15 bezpłatnych warsztatów „FÉERIE ZIMOWE”. Dzieci 

tworzyły przestrzenne pejzaże, także architektoniczne, zainspirowane śląską poetyką.  

Liczba uczestników 272 osoby, liczba zajęć 15.  

Akcja lato w mieście 2016 
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Bezpłatne warsztaty ekspresji twórczej prowadzone były w oparciu o wystawy: „Dyplomy ASP” 

oraz „Widmo”. Prowadząca: Aneta Zasucha. W ramach akcji „Lato w mieście 2016” Galeria BWA zaprosiła 

dzieci również do projektu edukacyjno-artystycznego „Do Sztuki Gotowi Start!”. W Parku Powstańców 

Śląskich zrealizowany został bezpłatny interaktywny spektakl teatralny, w którym wystąpili aktorzy 

ze Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” oraz dzieci i ich rodzice znajdujący się na widowni. 

Liczba uczestników 681 osób, liczba zajęć 20.  

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

Akcja zima w mieście 2016 

Akcja Ferie z Książką trwała od 15 do 26 lutego 2016 r. W tym czasie Miejska Biblioteka Publiczna 

w Katowicach przygotowała w 20 filiach zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.  W ramach 

akcji MBP zorganizowała zajęcia literacko-artystyczne, zajęcia muzyczne, turnieje gier planszowych, wyjście 

do kina. Zrealizowano łącznie 190 zajęć. Frekwencja na zajęciach wyniosła łącznie 1 637 osób. 

Akcja lato w mieście 2016 

Akcja Lato z Książką 2016 trwała przez cały lipiec i sierpień.  Zajęcia w jej ramach zorganizowane zostały 

w 20 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Akcja skierowana była do dzieci i młodzieży 

w wieku od 6 do 15 lat. W ramach akcji MBP zorganizowała zajęcia literacko-artystyczne, zajęcia muzyczne, 

zajęcia ruchowe, turnieje gier planszowych, spacery miejskie, wyjścia do kina. Zrealizowano łącznie 480 zajęć. 

Frekwencja na zajęciach wyniosła 3 406 osób. 

Muzeum Historii Katowic  

Akcja zima w mieście 2016 

Muzeum Historii Katowic w ramach akcji „Zima w mieście 2016” zorganizowało następujące formy zajęć dla 

dzieci: 

1. Warsztaty historyczne „Wieki temu w Katowicach”, połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej 

„Z dziejów Katowic” (do 1865). 

2. Warsztaty plastyczne „Plakat – sztuka komunikatu”, połączone ze zwiedzaniem wystawy czasowej 

pt. „Roman Kalarus – Plakaty”. 

3. Warsztaty fotograficzne „Archeologia fotografii – podróż w czasie”, połączone ze zwiedzaniem 

wystawy stałej „W kamienicy mieszczańskiej – codzienność i odświętność”.  

4. Warsztaty plastyczne „Malujemy z Grupą Janowską”, połączone ze zwiedzaniem wystawy czasowej 

pt. „Grupa Janowska 2016. Sami o sobie”. 

5. Warsztaty graficzne połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej „Paweł Steller – katowiczanin 

z wyboru” i ekspozycji czasowej „Kacper Bożek. Akwafortowe odbicie świata”. 

6. Warsztaty teatralne, połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej „Muzeum Barbary i Stanisława 

Ptaków”. 

 Łącznie zorganizowano 81 zajęć warsztatowych, w których wzięło udział 1 400 dzieci.  

Akcja lato w mieście 2016 

Muzeum Historii Katowic w ramach akcji „Lato w mieście 2016” zorganizowało następujące formy zajęć dla 

dzieci: 

1. Warsztaty plastyczne „ Znalezione, poprawione …raz, dwa, trzy konserwatorem możesz być ty” 

oraz warsztaty pozłotnicze. Warsztaty połączone z poznaniem wystawy czasowej „Sztuka 

konserwacji”. 

2. Warsztaty historyczne „Wieki temu w Katowicach”. Zajęcia połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej 

„Z dziejów Katowic” (do 1865). 

3. Warsztaty plastyczne „Nieprofesjonalne lato”. Zajęcia połączone z poznaniem wystawy „Wokół 

mistrzów Grupy Janowskiej”. 

4. Warsztaty graficzne, połączone z poznaniem wystawy „Paweł Steller – katowiczanin z wyboru”. 

5. Warsztaty plastyczne „Mały kostiumograf” i „Szalony kapelusznik”. Zajęcia połączone z poznaniem 

wystawy „Muzeum Barbary i Stanisława”. 

Łącznie zorganizowano 62 zajęcia warsztatowe, w których wzięło udział 1 326 dzieci. 

 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek * 

Akcja zima w mieście 2016 

1. „Nasze zimowe partytury" – Zimowe warsztaty dla dzieci, których głównym celem była kompozycja 

utworów na fortepian i instrumenty perkusyjne. Zapisywało się je w specjalnej partyturze, 
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a najmłodszych uczono podstawowych określeń wykonawczych w języku włoskim używanych przez 

kompozytorów na całym świecie.  

2. „Future Artist" – były to zajęcia polegające na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego kontaktu 

ze sztuką, sprzyjaniu ich twórczości i wykorzystaniu w procesie edukacji eksperymentalnych 

warsztatów w galeriach sztuki, akcji w przestrzeni miasta, wycieczek miejskich oraz współpracy 

artystów z dziećmi i młodzieżą. Program skierowany był do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, młodzieży 

w wieku 13 - 18 lat, rodziców, animatorów kultury oraz do otwartej publiczności z obszaru Śląska, 

a w tej edycji również z Polski.  

Liczba zajęć ogółem: 10, uczestnicy ogółem 3 000. 

* Akcja zima w mieście 2016 była realizowana przez Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek 

Akcja lato w mieście 2016 

1. „Kampus Dziennikarski" – odbył się w dniach 27.06-1.07.2016 w dzielnicy Nikiszowiec. W projekcie 

wzięły udział 33 osoby, które ukończyły 16 rok życia. Uczestnicy utworzyli cztery grupy warsztatowe 

(prasowa, fotograficzna, radiowa i telewizyjna).  

2. „Rodzinne Matinee" – cykl koncertów, w czasie których najmłodsi nie tylko słuchali muzyki, ale 

i poznawali historię instrumentów. 

3. „Future Artist" – były to zajęcia polegające na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego kontaktu 

ze sztuką, sprzyjaniu ich twórczości i wykorzystaniu w procesie edukacji eksperymentalnych 

warsztatów w galeriach sztuki, akcji w przestrzeni miasta, wycieczek miejskich oraz współpracy 

artystów z dziećmi i młodzieżą. Program skierowany był do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, młodzieży 

w wieku 13 - 18 lat, rodziców, animatorów kultury oraz do otwartej publiczności z obszaru Śląska, 

a w tej edycji również z Polski.  

4.  „Muzykodrom” to nowe miejsce dla dzieci na mapie Katowic – Miasta Muzyki UNESCO. Jego bazą 

jest Miasto Ogrodów. To przestrzeń poświęcona w całości dzieciom, gdzie grają, śpiewają 

i komponują. 

5. Teatr i Impresariat w tym projekt „Miasto bez ogródek - Otwieramy bramy”. 

Liczba zajęć ogółem 26, uczestnicy ogółem: 6 968. 

 

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”  

Akcja zima w mieście 2016 

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia muzyczne. 

Łącznie zorganizowano 4 zajęcia, w których wzięło udział 100 dzieci. 

Akcja lato w mieście 2016 

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia muzyczne 

- wystawa lalek 

Łącznie zorganizowano 20 zajęć, w których wzięło udział 850 dzieci. 

 

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 

Akcja zima w mieście 2016 

IPiUM „Silesia” w ramach Akcji Zima w mieście 2016 zorganizowała 6 koncertów umuzykalniających                         

dla dzieci w wieku szkolnym. Koncerty odbywały się w miejskich domach kultury i wzięło w nich udział                       

220 dzieci. 

Akcja lato w mieście 2016 

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w ramach Akcji Lato w mieście 2016 zorganizowała 

12 koncertów umuzykalniających dla dzieci w wieku szkolnym. Koncerty odbywały się w miejskich domach 

kultury i bibliotekach oraz Muzeum Historii Katowic – Dziale Teatralno-Filmowym. Wzięło w nich udział             

523 dzieci. 

Wskaźnik: 

 - rodzaj realizowanych działań przez miejskie instytucje kultury w 2016 r. w ramach wypoczynku letniego 

i zimowego dla dzieci: zajęcia literackie, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia 

ruchowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia integracyjne, turnieje gier planszowych, wyjścia do kina, zwiedzanie 

wystaw, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia na basen, warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastyczne, 
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warsztaty muzyczne, warsztaty taneczne, warsztaty robotyki, zajęcia szachowe, warsztaty fotograficzne, 

przedstawienia teatralne, zwiedzanie wystaw, koncerty, wycieczki. 

 
 
Priorytet 5. Bezpieczeństwo i patologie społeczne 

Cel strategiczny: Poprawa bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży. 

Cel szczegółowy nr 1: Doskonalenie systemu reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. 

 
Zadanie nr 1. Koordynacja funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa. 

Referat Miejskie Centrum Ratownictwa został z dniem 1.02.2016 r. przekształcony w Referat 

Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM). W ramach RZKiM swoją służbę pełnią Straż Miejska 

(SM) i Państwowa Straż Pożarna (PSP). Policja i Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe (WPR) z uwagi na 

uwarunkowania prawne przeniosły się do swoich (Policja) bądź innych lokalizacji (WPR do Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego działającego przy Wojewodzie Śląskim). 

Dodatkowo w RZKiM, poza tradycyjnym przyjmowaniem zgłoszeń przez SM i PSP oraz obsługą Miejskiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (przez SM), dodatkowi funkcjonariusze SM obsługują zdarzenia 

generowane przez Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, który został wdrożony na terenie 

miasta Katowice. 

Wskaźniki:   

- średnia liczba odebranych zgłoszeń w ciągu doby w ramach MCR: 132, (liczba zgłoszeń SM: 31530, PSP: 

16810), 
-liczba interwencji w ramach MCR: 27 037 (liczba interwencji SM: 23126, PSP: 3911). 
 

Zadanie nr 2. Analiza zagrożenia przestępczością (na podstawie informacji dziennych zgłoszonych przez 

KMP – w poszczególnych dzielnicach/rejonach miasta). 

Wskaźniki: 

- liczba i rodzaj przestępstw zgłoszonych przez mieszkańców w jednostkach miejskich (od stycznia 

do listopada 2016 r.) 55 461 przestępstwa kryminalne, w tym m.in.: zabójstwa 4; samobójstwa 53; przestępstwa 

na tle seksualnym 16; rozboje 144; terroryzm (ładunki wybuchowe itp.) 72; kradzieże z włamaniem                         

do mieszkań i piwnic 328; kradzieże z włamaniem do firm, kiosków i sklepów 203; kradzieże kieszonkowe 

612; pozostałe kradzieże 1470; kradzieże z włamaniem do samochodów 276; kradzieże samochodów 351; 

przestępstwa związane z narkomanią 335; wybryki chuligańskie 240; pobicia 355; przemoc w rodzinie 91; 

przestępstwa gospodarcze 29; oszustwa lub fałszerstwa 411; wypadki komunikacyjne 241. 

 

Zadanie nr 3. Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Zadanie realizowane było w 2016 r. poprzez: 

- dodatkowe służby patrolowe Policji finansowane z budżetu miasta, które prowadzono w miesiącach 

kwiecień–listopad 2016 r. Głównym celem wprowadzenia służb dodatkowych było zwiększenie ilości 

umundurowanych pieszych patroli na ulicach miasta i ich aktywności, 

- patrole szkolne Szkoły Policji w Katowicach – zrealizowano praktyki słuchaczy szkoły Policji 

z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji (KMP), 

- przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach z siedziby szkoły przy ul. Jankego 276 do miejsca pełnienia 

służby. 

Wskaźniki: 

- ilość dodatkowych służb patrolowych Policji 919. 

 
Zadanie nr 4. Utrzymanie sprawności systemu monitoringu wizyjnego miasta i jego rozbudowa. 

W 2016 r. został uruchomiony Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA). 

System ten zakłada następujące cele: 

 poprawę efektywności pracy obserwatorów monitoringu - od ok. 10 do 60-ciu kamer na jednego 

obserwatora; 

 poprawę efektywności działania służb – lepsza orientacja sytuacyjna, szybsze reagowanie; 

 stworzenie jednorodnego systemu monitoringu miejskiego – mniejsze koszty utrzymania i rozwoju; 
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 modernizacja istniejących monitoringów i centrów obserwacji; 

 budowę monitoringu w nowych lokalizacjach – szybsza odpowiedź na zgłaszane potrzeby 

mieszkańców; 

 zastosowanie oprogramowania pozwalającego na automatyczną analizę obrazu i rozpoznawania tablic 

rejestracyjnych – szybsze przeszukiwanie nagrań, zapobieganie. 
System KISMiA umożliwia w przyszłości rozbudowę i integrację z innymi systemami (jak np.: miejski 

system GIS, miejski portal WWW, urządzenia kontroli dostępu, bramki wejściowe, detektory ochraniające 

ważne fragmenty infrastruktury miasta). Docelowo system ma umożliwiać rozbudowę do 1024 kamer, z czego 

aktualny projekt umożliwia włączenie do systemu 256 kamer. W chwili obecnej w KISMiA funkcjonuje łącznie 

210 kamer, w tym: 
 139 kamer na placach i ulicach oraz 16 strefach aktywności rodzinnej, 

 71 kamer na głównych ciągach drogowych wyjazdowych i wjazdowych do miasta (49 kamer 

rozpoznających numery rejestracyjne pojazdów oraz 22 kamery oglądowe). 

Wskaźniki: 

- liczba kamer monitorujących miasto 210. 

 

Zadanie nr 5. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców 

w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Zadanie realizowane było w 2016 r. m.in. poprzez: 

1. Rozbudowę i modernizację infrastruktury lokalowej służb porządkowych i ratowniczych oraz zakup 

wyposażenia usprawniającego funkcjonowanie jednostek, pracę funkcjonariuszy i obsługę mieszkańców: 

- remont pomieszczeń socjalnych w obiektach: Komendzie Miejskiej PSP i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej; 

- zakup sprzętu elektronicznego do sali odpraw i pokoju odpraw Komendy Miejskiej Policji; 

- zakup pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach; 

- zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji, parawanu dla referatu kryminalistyki, zestawu 

akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym, materiałów biurowych i promocyjnych dla Komendy 

Miejskiej Policji; 

- zakup ogniw fotowoltanicznych, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-biurowych 

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; 

- doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej 

i wyposażenia osobistego; 

- naprawa i remont sprzętu p. poż. oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej; 

- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w umundurowanie, sprzęt i materiały do realizacji zadań 

statutowych; 

- zakup fotopułapek i samochodu służbowego przystosowanego do transportu osób ujętych, nietrzeźwych 

i bezdomnych, zestawów mikrofonogłośnik standardowy do stacji nasobnej dla Straży Miejskiej. 

2. Motywowanie i promowanie funkcjonariuszy szczególnie aktywnych w służbie: 

- nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta dla wyróżniających się funkcjonariuszy z okazji Święta Policji; 

- nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Katowicach; 

- fundowanie nagród Prezydenta Miasta dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Strażaka; 

- fundowanie nagród Prezydenta Miasta dla strażaków- ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z okazji 

Święta Strażaka; 

- fundowanie nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. 

3. Realizację ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej: 

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub miasto Katowice. 

 

Zadanie nr 6. Inicjowanie i koordynacja prewencyjnych programów / akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

Katowickie programy profilaktyczne realizowane były przez nauczycieli, pedagogów oraz nauczycieli 

wychowania fizycznego w ramach godzin wychowawczych lub zajęć wychowania fizycznego w: 

 szkołach podstawowych („Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”, „Kibicuję Fair Play”, „Z bajką 

bezpieczniej”), 

 klasach I i II gimnazjów („Bezpieczny Gimnazjalista”), 

 zespołach szkół specjalnych (dla szkół specjalnych opracowano modyfikację programu, dostosowaną 

do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów), 
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 szkołach ponadgimnazjalnych („Bezpieczna młodzież”), 

 przedszkolach („Z bajką bezpieczniej”). 

Koordynatorem programu na terenie każdej szkoły był pedagog, psycholog szkolny lub wyznaczony przez 

dyrektora nauczyciel. 

Adresaci programu  

II półrocze roku szkolnego 2015/2016: 

 uczniowie szkół podstawowych: 13 825 os.  

 uczniowie szkół gimnazjalnych: 5 280 os. 

 uczniowie zespołów szkół specjalnych: 675 os. 
Ogółem liczba adresatów: 19 780 os.  

I półrocze roku szkolnego 2016/2017: 

 uczniowie szkół podstawowych: 12 897 os.  

 uczniowie szkół gimnazjalnych: 5 303 os.  

 uczniowie zespołów szkół specjalnych: 858 os. 

Ogółem liczba adresatów: 19 058 os.  

 

Wskaźniki: 

- liczba placówek oraz osób objętych programami profilaktycznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa – 

wszystkie katowickie szkoły.   

 

Zadanie nr 7. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

prawnego.   

Zadanie realizowane było w 2016 r. poprzez: 

- promocję programów profilaktycznych i prewencyjnych; 

- spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta dotyczące bezpieczeństwa; 

- organizację i współorganizację imprez/akcji/przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (Święto Policji, 

Święto Wojska Polskiego, Święto Straży Miejskiej, Święto Straży Pożarnej, wsparcie Szkoły Policji 

w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo i ochronę ludności (ulotki, odblaski itp.); 

- organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych; 

- współorganizację imprez: Spartakiada Szkół Specjalnych oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

 

 

Cel szczegółowy nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień. 

Działania zrealizowane w ramach: 

 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 

(Uchwała Nr XVII/311/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok), 

 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (Uchwała Nr XVII/310/15 

z Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok). 

 

 

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym w szczególności prowadzenie świetlic, 

klubów, grup profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizacja środowiskowych programów 

profilaktycznych prowadzonych na terenie szkół, a także organizowanie kampanii i festynów 

trzeźwościowych. 

 Środowiskowe programy profilaktyczne prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych mających na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wyrównywanie zaległości szkolnych 

realizowane były w 2016 r. w 52 szkołach, uczestniczyło w nich 6 248 osób, łącznie przeprowadzono 

20 125 godzin zajęć. 

 Programy profilaktyki uzależnień realizowane były w szkołach na zajęciach lekcyjnych, w których 

uczestniczyło 8 034 uczniów (w ramach: 270 edycji programów „Marihuana – prawdy i mity” i „Smak 
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życia – debata o dopalaczach”, 6 edycji programu „Archipelag Skarbów”, 30 edycji programu 

„Korekta”), 

 Placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe i dotowane przez Urząd 

Miasta Katowice objęły wsparciem 1 206 dzieci (narastająco). 

Szczegółowy opis Placówek wsparcia dziennego zamieszczono w priorytecie 1, celu szczegółowym 2, 

zadaniu 5. 
 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkotykowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez wpieranie 

działalności placówek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzonych przez organizacje pozarządowe: 

 W ramach zadania wspierana była działalność trzech placówek przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj.: 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla Osób z Problemem Alkoholowym Śląskiego Stowarzyszenia 

AD VITAM DIGNAM realizujący zadanie pn. „Telefon zaufania oraz punkt informacyjno-

konsultacyjny z zakresu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej” (2 903 

rozmów w trakcie popołudniowych i nocnych dyżurów Telefonu Zaufania, 156 porad psychologiczne, 

144 porady prawne, 572 konsultacje terapeutyczne), 

 Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach prowadząca punkt konsultacyjny pn. „Ograniczenie 

ryzyka przemocy w rodzinie”, 

 Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS realizująca zadanie „LEX FAMILIA – wsparcie osób 

i rodzin w trudnej sytuacji życiowej” (z porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i doradztwa 

zawodowego skorzystało 137 osób).  

 

Zadanie 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i członków ich rodzin:  

W ramach zadania w 2016 roku: 

 22 osoby ze znacznym upośledzeniem w funkcjonowaniu społecznym skorzystały ze specjalistycznej 

formy pomocy w ramach oddziału dziennego tj. 560 osobodni terapii łącznie (realizowane przez 

Centrum Psychiatrii w Katowicach na zlecenie Urzędu Miasta Katowice), 

 262 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego rozpatrzone przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 632 spotkania motywująco-wspierające z osobami 

z problemem alkoholowym i ich rodzinami, 

 rodzaj i liczba grup terapeutycznych dla osób uzależnionych: 

- grupa edukacyjno-motywacyjna prowadzona w Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych 

od Alkoholu w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień, 

- grupa edukacyjno-motywacyjna (96 godzin, 17 osób) dla uzależnionych prowadzona przez Polskie 

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 

- grupa zapobiegania nawrotom choroby (96 godzin, 17 osób) prowadzona przez Polskie Towarzystwo 

Zapobiegania Narkomanii, 

- grupy terapeutyczne w ramach 3 specjalistycznych placówek terapii uzależnienia i współuzależnienia 

zlokalizowanych na terenie Katowic, finansowane przez NFOZ, 

 działania służące zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 

i członków ich rodzin: 

- 3 wyjazdy o charakterze rekreacyjno – terapeutycznym organizowane przez organizacje 

pozarządowe, 

- 2 stowarzyszania trzeźwościowe prowadzące całoroczne działania o charakterze wspierania swoich 

członków oraz udzielania informacji i motywacji do leczenia osobom szukającym pomocy. 

 

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez: wzmacnianie kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem, poprzez szkolenia 

wybranych grup zawodowych, w tym w szczególności pracowników socjalnych, pracowników domów pomocy 

społecznej, domów dziecka. 

  W ramach zadania zrealizowane zostały w 2016 roku: 
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- szkolenia organizowane prze Miejską Izbę Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych 

od Alkoholu, prowadzone przez psychologów i terapeutów, dla różnych grup zawodowych, przeszkolono 772 

policjantów ze Szkoły Policji w Katowicach. 

  

 

Finansowanie programu – wykonanie za 2016 rok 

 
Źródła finansowania Programu – wykonanie za 2016 r.  

Lp. Nazwa Zadania Realizator Kwota w zł Klasyfikacja 

budżetowa 

Uwagi  

Priorytet 1, 2 

1.  

Opieka nad dzieckiem 

i rodziną 

 

 

MOPS 

 

 

 

1 736 374,88  

 (działalność Świetlic 

specjalistycznych i 

Specjalistycznych Klubów 

Młodzieżowych) 

 

 

 

271 192,56  

(działalność Świetlic 

specjalistycznych 

i Specjalistycznych 

Klubów Młodzieżowych) 

 

5 069,75  

(projekt "Młodzi 

podróżnicy 

w poszukiwaniu źródła 

dobrego wychowania") 

 

449 520,73  

(zasiłki celowe) 

 

 

 

1 260 227,32   

(zapewnienie realizacji 

zadań) 

 

112 647,77  

(poradnictwo dla rodzin 

z dziećmi oraz młodzieży) 

 

 

24 973,71  

(doposażenie bazy 

harcerskiej poprzez zakup 

czasz namiotowych) 

 

RAZEM:  3 860 006,72  

Dz. 851 

Rozdz. 85153 

Rozdz. 85154 

 

 

 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85214 

 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85219 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85219 

 

 

 

Dz. 853 

Rozdz. 85395 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

na 2016 r. oraz 

Miejski Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

na 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym wypoczynek 

letni na kwotę 

416 046,73  

- zadanie opisane 

w priorytecie 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie realizowane 

w ramach 

priorytetu 4 

2.  

Wspieranie rodziny i piecza 

zastępcza 

 

MOPS 

977 511,26  

(działalność asystentów 

rodzin) 

 

293 345,30   

(koszty obsługi 

Dz. 852 

Rozdz. 85206 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85219 
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realizowanych działań) 

 

RAZEM: 1 270 856,56 

 

Priorytet 3 

3.  

Stypendia dla uczniów Wydział Edukacji 

2 009 658,33                                               
(stypendia i zasiłki 

szkolne, środki z BM – 

589 245,59 zł., środki 

z dotacji celowej – 

1 420.412,74 zł) 

85415 

pomoc materialna 

dla uczniów o 

charakterze 

socjalnym (stypendia 

i zasiłki) 

4.  

Prowadzenie stołówek 

przedszkolnych 
Wydział Edukacji 4 368 707,52 80148 

dożywianie dzieci 

w szkołach 

i przedszkolach 

finansowane przez 

MOPS, 

5.  

Stypendia dla uczniów Wydział Edukacji 146 704,35 85415 

dofinansowania 

zakupu 

podręczników dla 

dzieci  

"WYPRAWKA 

SZKOLNA" 

6.  

Stypendia dla uczniów Wydział Edukacji 423 900,00 85415 

program 

stypendialny 

"PRYMUS" 

7.  Projekty dla uczniów 

uzdolnionych ze środków 

zagranicznych (Erasmus+, 

Po WER, Standard Grants) 

Wydział Edukacji 2 124 960,05 801 

szczegółowy opis 

wydatków znajduje 

się w priorytecie 3, 

celu szczegółowym 2 

8.  Projekty dla uczniów 

uzdolnionych z funduszu 

Polsko-Ukraińskiej Rady 

Wymiany Młodzieży 

Wydział Edukacji 40 053,31 

80120 szczegółowy opis 

wydatków znajduje 

się w priorytecie 3, 

celu szczegółowym 2 

Priorytet 4 

9.  Współpraca z 

Uczniowskimi Klubami 

Sportowymi, 

stowarzyszeniami kultury 

fizycznej oraz 

organizacjami 

pozarządowymi mająca 

na celu upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

1 169 966,53 

( Szkolenie dzieci 

i młodzieży w 2016 r.) 

 

800 000,00  

(Prowadzenie 

Środowiskowych 

Programów 

Profilaktycznych w formie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych w 2016 r.) 

 

5 400 000,00   

(Organizacja Uprawiania 

sportu w 2016 r.) 

 

26 385,65  

(Akcja zima 2016 r.) 

 

30 900,00   

(Akcja lato 2016 r.) 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

Dz. 851 Rozdz. 

85153  § 2360 

Dz. 851 Rozdz. 

85154  § 2360 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

 

 

Miejski Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

2016 r. oraz Miejski 

Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na 

2016 r.  
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153 911,80  

(Małe Granty 2016 r.) 

 

RAZEM: 7 581 163,98  

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

10.  Wspieranie  plenerowych 

imprez sportowych, 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

59 990,10  

(Organizacja imprez 

sportowych i 

turystycznych od dnia 

podpisania umowy do 

30 czerwca 2016 r.) 

 

52 735,88   

(Organizacja imprez 

sportowych 

i turystycznych od dnia 

podpisania umowy do 

31 grudnia 2016 r.) 

 

108 380,58  

(wspieranie plenerowych 

imprez sportowych, 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży) 

 

204 094,85  

(wspieranie plenerowych 

imprez sportowych, 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży) 

 

7 916,48 

(wspieranie plenerowych 

imprez sportowych, 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży) 

 

RAZEM: 433 117,89   

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 4190 

 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 4300 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 4210 

 

11.  Wyrównywanie  

dysproporcji w dostępie 

dzieci i młodzieży do oferty 

sportowej, rekreacyjnej 

i turystycznej. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Bieżąca działalność   

12.  Wspieranie stałych zajęć 

rekreacyjnych i sportowo-

rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Bieżąca działalność   

13.   Wykorzystanie gminnej 

bazy sportowej na cele 

rekreacyjne i aktywność 

ruchową dzieci i młodzieży. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Zadanie nie wymaga 

nakładów finansowych 

 Zniżki dla 

katowickich klubów 

i stowarzyszeń 

sportowych na 

wykorzystanie 

sportowych obiektów 

Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 

w Katowicach -  

według Cennika 

MOSiR 
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14.  Wspieranie różnych form 

turystyki krajowej. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

 

21 270,00  Dz. 630 Rozdz. 

63003 § 4300 

 

15.  Kształtowanie właściwych 

postaw wobec sportu 

poprzez edukację sportową, 

aktywne uczestnictwo 

w imprezach sportowych, 

edukację w zakresie kultury 

widowisk sportowych. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Zadanie nie wymaga 

nakładów finansowych 

  

16.  Poszerzanie form 

sportowego szkolenia dzieci 

i młodzieży w klubach, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

uczniowskich klubów 

sportowych w zakresie 

nieodpłatnego 

wykorzystania bazy 

sportowej. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Zadanie nie wymaga 

nakładów finansowych 

  

17.  Funkcjonowanie w szkołach 

klas sportowych.  

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Nakłady w 2016 r. ponosił 

dawny Wydział Edukacji 

  

18.  Profilaktyka, rozwiązywanie 

problemów alkoholowych 

i przeciwdziałanie 

narkomani 

Wydział Edukacji 471 517,94 

469 946,83 

85153 

85154 

Realizacja projektów 

służących zdrowemu 

stylowi życia, 

przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

i patologiom 

społecznym tj. 

alkoholizmowi, 

narkomanii oraz 

biernym formom 

spędzania wolnego 

czasu. Realizacja 

treści edukacyjnych 

i profilaktycznych 

wynikających 

z podstawy 

programowej 

w ramach 

przedmiotów: 

biologia, 

wychowanie do 

życia w rodzinie, 

wychowanie 

fizyczne oraz lekcji 

wychowawczych 

( tzn. godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy) 

i wyjazdy uczniów 

na wycieczki szkolne 

o charakterze 

rekreacyjnym, 

19.  Wypoczynek dzieci 

i młodzieży 

Wydział Edukacji 
488 150,00 85412 Zielone szkoły 
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20.  Wypoczynek dzieci 

i młodzieży 

Wydział Edukacji 
426 075,25 85412 

Akcja zima 

w mieście 2016 

21.  Wypoczynek dzieci 

i młodzieży 

Wydział Edukacji 
427 171,77 85412 

Akcja lato w mieście 

2016 

22.  Akcja zima w mieście 2016   Wydział Kultury 

(Miejskie Domy 

Kultury 

w Katowicach) 

15 176,71  92109 § 2480 W tym dotacje 

z WFOŚiGW dla 

MDK Koszutka 

23.  Akcja lato w mieście 2016 Wydział Kultury 

(Miejskie Domy 

Kultury 

w Katowicach) 

69 084,12  92109 § 2480  

24.  

Akcja zima w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(Galeria Sztuki 

Współczesnej 

BWA 

w Katowicach) 

 

0 

 

92110 § 2480 

 

25.  

Akcja lato w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(Galeria Sztuki 

Współczesnej 

BWA 

w Katowicach) 

 

493,60 

 

92110 § 2480 

 

26.  

Akcja zima w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(IPiUM 

„Silesia”) 
840,30  

 

92114 § 2480 
- 

27.  

Akcja lato w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(IPiUM 

„Silesia”) 
5 551,25  

 

92114 § 2480 
- 

28.  

Akcja zima w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(MBP 

w Katowicach) 

5 560,58  

 
92116 § 2480 

Dotacja podmiotowa 

3102,82, dotacja 

Wydziału 

Kształtowania 

Środowiska 2457,76 

29.  

Akcja lato w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(MBP 

w Katowicach) 
10 774,80  92116 § 2480 

Dotacja podmiotowa 

3222,52, dotacja 

Wydziału 

Kształtowania 

Środowiska 4844,55, 

dotacja celowa 

„Zoom na 

bibliotekę” w Filii nr 

28 2707,73 

30.  

Akcja zima w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(Muzeum Historii 

Katowic) 
35 000,00 

 

92118 § 2480 

- 

31.  

Akcja lato w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(Muzeum Historii 

Katowic) 
35 000,00 92118 § 2480 - 

32.  

Akcja zima w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(Katowice Miasto 

Ogrodów - 

Instytucja 

Kultury 

4 000,00 92113 § 2480 

* Akcja zima 

w mieście 2016 była 

realizowana przez 

Centrum Kultury 

Katowice 
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im. Krystyny 

Bochenek) 

 

im. K. Bochenek 

33.  

Akcja lato w mieście 2016 

Wydział Kultury 

 (Katowice 

Miasto Ogrodów 

- Instytucja 

Kultury 

im. Krystyny 

Bochenek) 

104 809,66 92113 § 2480  

34.  

Akcja zima w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(ŚTLiA 

"Ateneum") 
0 92106 § 2480  

35.  

Akcja lato w mieście 2016 

Wydział Kultury 

(ŚTLiA 

"Ateneum") 
3 933,62  92106 § 2480  

Priorytet 5 

36.  Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności informacyjnej 

i edukacyjnej…                         

 

w tym : 

 

 

- środowiskowe programy 

profilaktyczne prowadzone 

w formie zajęć 

pozalekcyjnych 

 

- programy profilaktyki 

uzależnień realizowane 

w szkołach na zajęciach 

lekcyjnych 

 

- placówki wsparcia 

dziennego prowadzone 

przez organizacje 

pozarządowe i dotowane 

przez Urząd Miasta 

Katowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 szkoły 

 

 

 

 

 

WPS 

 

 

 

 

 

WPS 

826 673,94 

 

1 972 449,83 

 

 

w tym: 

 

 

471 517,94 

 

469 946,83 

 

 

 

63 700,00 

 

9 000,00 

 

 

 

291 456,00 

 

1 493 503,00 

Rodz. 85153 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

 

 

Rodz. 85153 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

Rodz. 85153 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

Rodz. 85153 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

2016 rok 

 

i 

 

Miejski Program 

przeciwdziałania 

Narkomanii na 

2016 rok 

 

37.  Udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe lub 

narkotykowe pomocy … 

WPS 29 956,00 Rodz. 85154 

 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

2016 rok 

 

 

38.  Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej … 

WPS 262 565,00 

43 808,00 

Rodz. 85154 

Rodz. 85153 

Miejski Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

2016 rok; 

i 

Miejski Program 

przeciwdziałania 
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Narkomanii na 

2016 rok 

39.  Wspomaganie 

działalności.. 

Miejska Izba 

Wytrzeźwień 

i Ośrodek 

Pomocy dla 

osób 

uzależnionych 

od Alkoholu 

w ramach działalności 

statutowej 

Rodz. 85154 

 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

2016 rok 

 

40.  

  

  

  

  

  

Koordynacja 

funkcjonowania Miejskiego 

Centrum Ratownictwa. 

  

  

  

  

  598 877,41 75495 

 

 

  9 615,57 75495 § 4210 budżet WZK 

 381 779,70 75495 § 4270-03  

WZK 54 356,58 75495 § 4300  

 95 315,56 75495 § 4360  

   57 810,00 75495 § 6050  

41.  Analiza zagrożenia 

przestępczością  (na 

podstawie informacji 

dziennych zgłoszonych 

przez KMP – 

w poszczególnych 

dzielnicach/rejonach 

miasta). 

WZK   

 

w ramach 

wynagrodzenia 

pracownika - bez 

dodatkowych 

kosztów 

42.  Poprawa poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

  

  

WZK 197 469,67  Program 

zapobiegania 

przestępczości oraz 

ochrony 

bezpieczeństwa 

obywateli i porządku 

publicznego w 2016 

roku (PPBOBOPP) 

  (Szkoła Policji, 27 556,02 75403 § 2300-99 

  Policja) 169 913,65 75404 § 2300-99 

43.  Utrzymanie sprawności 

systemu monitoringu 

wizyjnego miasta i jego 

rozbudowa. 

  

  

  

  

  

 6 662 170,48   

  WZK 15 388,34 75495 § 4260 budżet WZK 

   40 602,05 75495 § 4270-03 

    196 813,31 75495 § 4300 

    6 035 187,26 75495§ 6050 

    349 140,00 75495 § 6050 

budżet obywatelski 

      25 039,52 75495 § 6060 budżet WZK 

44.  Poprawa funkcjonowania 

i standardów pracy służb 

oraz warunków obsługi 

mieszkańców 

w placówkach 

odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i porządek 

publiczny. 

  

  

  

  

  

WZK 

(w tym: 

4 190 729,00  

 

 

 Policja 352 142,49 75404  

 70 506,07 75404 § 2300-99 PZPOBOPP 

 281 636,42 75404 § 6170-05  

PSP 2 599 524,29 75411  

 70 000,00 75411 § 3040 PPBOBOPP 

 50 000,00 75411 § 4270 

 449 525,18 75411 § 6050 

 2 029 999,11 75411 § 6060 

WZK 903 811,94 75412  
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 25 171,74 75412 § 2830 dotacja 

 42 650,98 75412 § 3020 budżet WZK 

  20 000,00 75412 § 3040 PZPOBOPP 

    67 978,08 75412 § 4210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  19 999,65 75412 § 4270-03 

  6 621,10 75412 § 6050 

 106 803,39 75412 § 6060 budżet obywatelski 

 614 587,00 75412 § 6230-05 dotacja 

SM 330 250,28 75416  

 45 000,00 75416 § 3040 PZPOBOPP 

 6 788,28 75416 § 4210  

 278 462,00 75416 § 6060  

WZK) 5 000,00 75495  

 5 000,00 75495 § 3040 PZPOBOPP 

45.  Inicjowanie i koordynacja 

prewencyjnych programów 

/ akcji na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WZK 86 181,46   

  6 195,22 75495  

    2 995,26 75495 § 4190 budżet WZK 

    1 829,96 75495 § 4210  

    1 370,00 75495 § 4300  

   79 986,24 85154  

    13 493,97 85154 § 4190 Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

2016 rok 

    3 329,18 85154 § 4210 

    62 917,09 85154 § 4300 

    246,00 85154 § 4430 

46.  Edukacja i informowanie 

społeczności lokalnej 

w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku prawnego.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WZK (w tym: 192 793,02  

 

 

 Szkoła Policji 2 000,00 75403 § 2300-99 PZPOBOPP 

  Policja 48 898,05 75404 § 2300-99 

 

  WZK 62 513,93 75412 

  

 

19 182,75 75412 § 4190 

    581,19 75412 § 4210 

  

 

42 749,99 75412 § 4300 

  SM 39 779,15 75416 

  

 

3 797,86 75416 § 4190 

    

 

23 884,83 75416 § 4210 

    

 

11 798,50 75416 § 4300 

    

 

297,96 75416 § 4430 

    WZK) 39 601,89 75495 

    

 

2 500,00 75495 § 4170 

      2 496,89 75495 § 4190 

      34 110,00 75495 § 4300 

      495,00 75495 § 4700 

 
Łączna suma kosztów poniesionych na realizacje programu w 2016 roku wyniosła 39 917 158,95 zł. 
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Potrzeby na 2017 rok związane z realizacją „Gminnego programu wspierania rodziny”.  

 

Lp. Nazwa Zadania Realizator Kwota w zł Klasyfikacja 

budżetowa 

Uwagi  

Priorytet 1, 2 

1.  

Opieka nad dzieckiem 

i rodziną 

 

 

MOPS 

 

 

 

1 696 567,00 

(działalność Świetlic 

specjalistycznych 

i Specjalistycznych 

Klubów Młodzieżowych) 

 

 

 

288 874,00 

(działalność Świetlic 

specjalistycznych 

i Specjalistycznych 

Klubów Młodzieżowych) 

 

 

490 690,00 

(zasiłki celowe) 

 

 

1 228 305,00 

(zapewnienie realizacji 

zadań) 

 

158 031,00 

(poradnictwo dla rodzin 

z dziećmi oraz młodzieży) 

 

RAZEM: 3 862 467,00 

 

Dz. 851 

Rozdz. 85153 

Rozdz. 85154 

 

 

 

 

 

Dz. 855 

Rozdz. 85504 

 

 

 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85214 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85219 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85219 

 

 

 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

na 2017 r. oraz Miejski 

Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 r. 

 

 

 

 

 

w tym wypoczynek letni 

na kwotę 449 390 zł – 

zadanie opisane 

w priorytecie 4 

 

2.  

Wspieranie rodziny 

i piecza zastępcza 

 

MOPS 

819 011,00 

(działalność asystentów  

rodzin) 

 

736  935,00 

(koszty obsługi 

realizowanych działań) 

3 150,00 

(potrzeby dziecka 

oczekującego na 

umieszczenie w rodzinie 

zastępczej) 

 

RAZEM: 1 559 096,00 

Dz. 855 

Rozdz. 85504 

 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85219 

 

Dz. 852 

Rozdz. 85214 

 

3.  

Placówki wsparcia 

dziennego prowadzone 

przez organizacje 

pozarządowe 

WPS 

(organizacje 

pozarządowe 

w oparciu 

o umowy zawarte 

przez WPS) 

1 095 589,00 

Dz. 855 

 

Rozdz. 85504 

w ramach Programu 

współpracy miasta 

Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 r. 
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4.  

Działalność na rzecz 

rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, 

upowszechniania 

i ochrony praw dziecka 

WPS 

(organizacje 

pozarządowe 

wyłonione 

w drodze 

otwartego 

konkursu ofert 

w oparciu 

o umowy zawarte 

przez WPS) 

30 000,00 

Dz. 855 

rozdział 85504  

 

paragraf 2360 

 

 

w ramach Programu 

współpracy miasta 

Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 r. 

 

5.  

Wspieranie rodziny 

i systemu pieczy 

zastępczej poprzez usługi 

dla rodzin z dziećmi, 

w tym usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne 

WPS 

(organizacje 

pozarządowe 

realizujące 

zadanie w trybie 

tzw. małych 

grantów 

w oparciu 

o umowy zawarte 

przez WPS) 

15 500,00 

Dz. 855 

 

rozdział 85504  

 

paragraf 2360 

 

 
 

w ramach Programu 

współpracy miasta 

Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 r. 

Priorytet 3 

6.  

Stypendia dla uczniów 
Wydział Edukacji 

i Sportu 
2 000 000,00 85415 

pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

socjalnym (stypendia 

i zasiłki) 

7.  

Stypendia dla uczniów 
Wydział Edukacji 

i Sportu 
430 000,00 85415 

dofinansowania zakupu 

podręczników dla dzieci  

"WYPRAWKA 

SZKOLNA" 

8.  

Stypendia dla uczniów 
Wydział Edukacji 

i Sportu 
471 000,00 85416 

program stypendialny 

"PRYMUS"-pomoc 

materialna o charakterze 

motywacyjnym 

9.  Projekty dla uczniów 

uzdolnionych ze środków 

zagranicznych (Erasmus+, 

Po WER, Standard 

Grants) 

Wydział Edukacji 

i Sportu 
2 888 373,00 

 

801 

szczegółowy opis 

wydatków znajduje się              

na str. 23-24 niniejszego 

sprawozdania 

Priorytet 4 

10.  Współpraca 

z Uczniowskimi Klubami 

Sportowymi, 

stowarzyszeniami kultury 

fizycznej oraz 

organizacjami 

pozarządowymi mająca 

na celu upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

1 200 000,00  

(Szkolenie dzieci 

i młodzieży w 2017 r.) 

 

800 000,00  

(Prowadzenie 

Środowiskowych 

Programów 

Profilaktycznych w formie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych w 2017 r.) 

 

755 000,00 

(Organizacja Uprawiania 

sportu w 2017 r.) 

 

30 000,00  

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

Dz. 851 Rozdz. 

85153 § 2360 

Dz. 851 Rozdz. 

85154 § 2360 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

 

 

 

 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

na 2016 r. oraz Miejski 

Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2016 r.  
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(Akcja zima 2017 r.) 

 

40 000,00   
(Akcja lato 2017 r.) 

 

60 000, 00   
(Małe Granty 2017 r.) 

 

RAZEM: 2 885 000,00  

92605 § 2360 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

11.  Wspieranie plenerowych 

imprez sportowych, 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

60 000,00 zł  
(Organizacja imprez 

sportowych 

i turystycznych od dnia 

podpisania umowy do 

30 czerwca 2017 r.) 
 

 

 

60 000,00   
(Organizacja imprez 

sportowych i 

turystycznych od dnia 

podpisania umowy do 

31 grudnia 2017 r.) 

 

 

150 000,00  

(wspieranie plenerowych 

imprez sportowych, 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży) 

 

300 000,00  

(wspieranie plenerowych 

imprez sportowych, 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży) 

 

RAZEM: 570 000,00  

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 2360 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 4190 

 

 

 

 

Dz. 926 Rozdz. 

92605 § 4300 

 

 

 

 

 

12.  Wyrównywanie 

dysproporcji w dostępie 

dzieci i młodzieży do 

oferty sportowej, 

rekreacyjnej 

i turystycznej. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Bieżąca działalność   

13.  Wspieranie stałych zajęć 

rekreacyjnych i sportowo-

rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Bieżąca działalność   

14.   Wykorzystanie gminnej 

bazy sportowej na cele 

rekreacyjne i aktywność 

ruchową dzieci 

i młodzieży. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Zadanie nie wymaga 

nakładów finansowych 

 Zniżki dla katowickich 

klubów i stowarzyszeń 

sportowych na 

wykorzystanie sportowych 

obiektów Miejskiego 

Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Katowicach 

-  według Cennika MOSiR 

15.  Wspieranie różnych form 

turystyki krajowej. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

40 000,00 Dz. 630 Rozdz. 

63003 § 4300 
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16.  Kształtowanie właściwych 

postaw wobec sportu 

poprzez edukację 

sportową, aktywne 

uczestnictwo w imprezach 

sportowych, edukację 

w zakresie kultury 

widowisk sportowych. 

 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Zadanie nie wymaga 

nakładów finansowych 

  

17.  Poszerzanie form 

sportowego szkolenia 

dzieci i młodzieży 

w klubach,                                      

z uwzględnieniem 

uczniowskich klubów 

sportowych w zakresie 

nieodpłatnego 

wykorzystania bazy 

sportowej. 

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Zadanie nie wymaga 

nakładów finansowych 

  

18.  Funkcjonowanie 

w szkołach klas 

sportowych.  

Wydział Edukacji 

i Sportu 

Nakłady w 2017 r. będzie 

ponosił Wydział Edukacji 

i Sportu 

  

19.  Profilaktyka, 

rozwiązywanie 

problemów alkoholowych 

i przeciwdziałanie 

narkomani 

Wydział Edukacji 

i Sportu 
470 240,00 

470 240,00 

85153 

85154 

Realizacja projektów 

służących zdrowemu 

stylowi życia, 

przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

i patologiom społecznym 

tj. alkoholizmowi, 

narkomanii oraz biernym 

formom spędzania 

wolnego czasu. Realizacja 

treści edukacyjnych 

i profilaktycznych 

wynikających z podstawy 

programowej w ramach 

przedmiotów: biologia, 

wychowanie do życia 

w rodzinie, wychowanie 

fizyczne, lekcje 

wychowawczych (tzn. 

godzin do dyspozycji 

wychowawcy) i wyjazdy 

uczniów na wycieczki 

szkolne o charakterze 

rekreacyjnym. 

20.  Wypoczynek dzieci 

i młodzieży 

Wydział Edukacji 

i Sportu 
765 100,00 85412 Zielone szkoły 

21.  Wypoczynek dzieci 

i młodzieży 

Wydział Edukacji 

i Sportu 
481 509,00 85412 

Akcja zima w mieście 

2017 

22.  Wypoczynek dzieci 

i młodzieży 

Wydział Edukacji 

i Sportu 641 347,00 
85412 Akcja lato w mieście 2017 

23.  Akcja zima w mieście 

2017 

Wydział Kultury 

(Miejskie Domy 

Kultury 

w Katowicach) 

19 502,40 92109 § 2480 
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24.  Akcja lato w mieście 2017 Wydział Kultury 

(Miejskie Domy 

Kultury 

w Katowicach) 

49 835,20 

 
92109 § 2480 

 

25.  Akcja zima w mieście 

2017 

Wydział Kultury 

(Galeria Sztuki 

Współczesnej 

BWA 

w Katowicach) 

 

100,00 

 

92110 § 2480 

 

26.  

Akcja lato w mieście 2017 

Wydział Kultury 

(Galeria Sztuki 

Współczesnej 

BWA 

w Katowicach) 

 

400,00 

 

92110 § 2480 

 

27.  
Akcja zima w mieście 

2017 

Wydział Kultury 

(IPiUM 

„Silesia”) 
945,00 

 

92114 § 2480 

 

28.  

Akcja lato w mieście 2017 

Wydział Kultury 

(IPiUM 

„Silesia”) 

 

1 890,00 
 

92114 § 2480 

 

29.  Akcja zima w mieście 

2017 

 

Wydział Kultury 

(MBP 

w Katowicach) 
1 500,00 92116 § 2480 Dotacja podmiotowa 

30.  

Akcja lato w mieście 2017 

Wydział Kultury 

(MBP 

w Katowicach) 
10 000,00 92116 § 2480 

Dotacja podmiotowa 

Dotacja z Budżetu 

Obywatelskiego dla Filii 

nr 16 

Dotacja z Budżetu 

Obywatelskiego dla Filii 

nr 23 

Dotacja celowa „Zoom na 

bibliotekę” w Filii nr 28 

31.  
Akcja zima w mieście 

2017 

Wydział Kultury 

(Muzeum Historii 

Katowic) 
15 000,00 92118 § 2480  

32.   

Akcja lato w mieście 2017 

 

Wydział Kultury 

(Muzeum Historii 

Katowic) 
15 000,00 92118 § 2480  

33.  

Akcja zima w mieście 

2017 

Wydział Kultury 

(Katowice Miasto 

Ogrodów - 

Instytucja 

Kultury 

im. Krystyny 

Bochenek) 

19 601,24 92113 § 2480  

34.  

Akcja lato w mieście 2017 

Wydział Kultury 

(Katowice Miasto 

Ogrodów - 

Instytucja 

Kultury 

im. Krystyny 

Bochenek) 

250 500,00 92113 § 2480  
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35.  
Akcja zima w mieście 

2017 

Wydział Kultury 

(ŚTLiA 

"Ateneum") 
800,00 92106 § 2480  

36.  

Akcja lato w mieście 2017 

Wydział Kultury 

(ŚTLiA 

"Ateneum") 
3 200,00 92106 § 2480  

Priorytet 5 

37.  Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej 

i edukacyjnej…                         

w tym : 

 

- środowiskowe 

programy profilaktyczne 

prowadzone w formie 

zajęć pozalekcyjnych 

 

 

- programy profilaktyki 

uzależnień realizowane 

w szkołach na zajęciach 

lekcyjnych 

 

- placówki wsparcia 

dziennego prowadzone 

przez organizacje 

pozarządowe i dotowane 

przez Urząd Miasta 

Katowice 

 

 

 

 

 

 

 

52 szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPS 

536 240,00 

 

2 310 663,00 

 

w tym: 

 

 

470 240,00 

 

470 240,00 

 

 

 

66 000,00 

 

9 000,00 

 

 

 

1 831 423,00 

Rodz. 85153 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

 

Rodz. 85153 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

Rodz. 85153 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

Rodz. 85154 

 

 

 

 

 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2017 

rok; 

i 

Miejski Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok 

38.  Udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe 

lub narkotykowe pomocy 

… 

WPS 30 000,00 Rodz. 85154 

 
Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2017 

rok; 
39.  Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej 

 265 000,00 

 

44 000,00 

Rodz. 85154 

 

Rodz. 85153 

Miejski Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2017 

rok 

i Miejski Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok 
40.  Wspomaganie 

działalności 

Miejska Izba 

Wytrzeźwień 

i Ośrodek 

Pomocy dla 

osób 

uzależnionych 

od Alkoholu 

w ramach działalności 

statutowej 

Rodz. 85154 

 

Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2017 

rok; 

 
41.  Koordynacja 

funkcjonowania 

Miejskiego Centrum 

Ratownictwa. 

WZK 

 
766 200,00    

  18 000,00 75495 § 4210 budżet WZK 

   199 000,00 75495 § 4270-03   

Id: E2A7B711-3671-4858-BE2C-5DA63D13D504. Podpisany Strona 47



 

     

  

 344 200,00 75495 § 4300   

     180 000,00 75495 § 4360   

     25 000,00 75495 § 6050   

42.  Analiza zagrożenia 

przestępczością  (na 

podstawie informacji 

dziennych zgłoszonych 

przez KMP – 

w poszczególnych 

dzielnicach/rejonach 

miasta). 

WZK   

 

w ramach wynagrodzenia 

pracownika – 

bez dodatkowych kosztów 

43.  Poprawa poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

    

WZK 

 
228 000,00  Program zapobiegania 

przestępczości 

oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego 

w 2017 roku 

(PZPOBOPP) 

   

  

 28 000,00 75403 

 28 000,00 75403 § 2300-99 

 200 000,00 75404 

 

    200 000,00 75404 § 2300-99 

44.  Utrzymanie sprawności 

systemu monitoringu 

wizyjnego miasta i jego 

rozbudowa. 

  

  

  

 1 047 000,00    

  WZK 1 047 000,00 75495   

   27 000,00 75495 § 4260 budżet WZK 

   10 000,00 75495 § 4270-03 

     170 000,00 75495 § 4300 

     840 000,00 75495 § 6050 budżet obywatelski 

45.  Poprawa funkcjonowania 

i standardów pracy służb 

oraz warunków obsługi 

mieszkańców 

w placówkach 

odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo 

i porządek publiczny. 

   

WZK 

w tym: 
1 746 990,00    

   398 000,00 75404 

 

  

   53 000,00 75404 § 2300-99 PZPOBOPP 

   345 000,00 75404 § 6170-05   

  Komenda 

Miejska 

Państwowej 

Straży Pożarnej 

640 000,00 75411 

 

  

     70 000,00 75411 § 3040 PZPOBOPP 

     230 000,00 75411 § 4210 

     280 000,00 75411 § 6050 

     60 000,00 75411 § 6060 

    WZK 555 490,00 75412 

 

  

     63 490,00 75412 § 3020 budżet WZK 

     25 000,00 75412 § 3040 PZPOBOPP 

     148 000,00 75412 § 4210 budżet WZK 

     77 200,00 75412 § 4210 budżet obywatelski 

     75 000,00 75412 § 4210 PZPOBOPP 

     20 000,00 75412 § 4270-03 PZPOBOPP 

     5 000,00 75412 § 4270-03 budżet WZK 

     1 000,00 75412 § 4300 budżet WZK 

     20 000,00 75412 § 4300 PZPOBOPP 
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     8 000,00 75412 § 6050 PZPOBOPP 

     112 800,00 75412 § 6060 budżet obywatelski 

    Straż Miejska 148 500,00 75416   

     45 000,00 75416 § 3040 PZPOBOPP 

     3 500,00 75416 § 4210   

     100 000,00 75416 § 6060   

    WZK 5 000,00 75495 

 

  

     5 000,00 75495 § 3040 PZPOBOPP 

46.  Inicjowanie i koordynacja 

prewencyjnych 

programów / akcji 

na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WZK 90 000,00    

   10 000,00 75495 

 

  

   4 000,00 75495 § 4190 PZPOBOPP 

   3 000,00 75495 § 4210   

   3 000,00 75495 § 4300   

  WZK 80 000,00 85154 

 

  

   13 500,00 85154 § 4190 Miejski Program 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2017 

rok 

   8 900,00 85154 § 4210 

   57 000,00 85154 § 4300 

   600,00 85154 § 4430 

47.  Edukacja i informowanie 

społeczności lokalnej 

w zakresie 

bezpieczeństwa 

i porządku prawnego.   

   

  

  

  

  

WZK 
187 750,00    

  2 000,00 75403 PZPOBOPP 

  2 000,00 75403 § 2300-99 

  45 000,00 75404 

  45 000,00 75404 § 2300-99 

  29 750,00 75412 

  13 300,00 75412 § 4190 

    1 450,00 75412 § 4210 

    15 000,00 75412 § 4300 

    Straż Miejska 63 000,00 75416 

    4 500,00 75416 § 4190 

    50 600,00 75416 § 4210 

    4 000,00 75416 § 4300 

    400,00 75416 § 4430 

    3 500,00 75416 § 4700 

    WZK 

  

  

48 000,00 75495 

    5 000,00 75495 § 4190 

    10 000,00 75495 § 4210 

    33 000,00 75495 § 4300 

 

Łączna prognoza potrzeb na realizację programu w 2017 roku wynosi 26 315 577,84 zł. 
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