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WSTĘP

Program został przyjęty Uchwałą nr XXXI/663/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października  
2008 roku w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na  
2009 rok”. 
Program  określa  zasady,  zakres  i  formy  współpracy  Miasta  Katowice  z  trzecim  sektorem, 
a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub 
dofinansowaniem  z  budżetu  Miasta  Katowice.  Spodziewanym  efektem  współpracy  jest  wzrost 
dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

Program na 2009 rok był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Katowice zamieszczono ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia prac nad „Programem 
współpracy  miasta  Katowice  z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2009”,  zwanym  dalej 
„Programem”.  Organizacje  mogły  wnosić  propozycje  od  23  czerwca  do  15  sierpnia  2009r.  w 
oparciu o Program z 2008 roku. Dodatkowo ogłoszenie w tej  sprawie zamieszczono również w 
Dzienniku Zachodnim. 
W  odpowiedzi  na  powyższe  ogłoszenia  5  organizacji  pozarządowych  wniosło  propozycje  do 
Programu na 2009 rok, tj:

1) Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT,
2) Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS,
3) Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, 
4) Fundacja Paryż Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Myśli Twórczej w Paryżu,
5) Katowickie Stowarzyszenie Pływackie „KSP”.

Stowarzyszenie  Wspierania  Działań  Twórczych  UNIKAT  wniosło  propozycje  w  zakresie 
współpracy pozafinansowej.
Śląskie  Forum  Organizacji  Pozarządowych  KAFOS  zaproponowało  realizację  zadań 
w  zakresie  promocji  i  organizacji  wolontariatu,  które  zostały  dopisane  do  katalogu  zadań 
przewidzianych do realizacji w 2009 roku.
Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, Fundacja Paryż Na Rzecz Rozwoju Ośrodka 
Myśli  Twórczej  w  Paryżu,  Katowickie  Stowarzyszenie  Pływackie  „KSP”  również  wniosły 
propozycje  zadań  do  realizacji  na  rzecz  mieszkańców  Katowic  –  wnioski  przekazano  do 
odpowiednich  merytorycznych  Wydziałów  Urzędu  Miasta  Katowice  celem uwzględnienia  przy 
planowaniu budżetu na 2009 rok.

Oprócz  propozycji  organizacji  pozarządowych  w  Programie  ujęto  szereg  nowych  zadań 
dotyczących  współpracy pozafinansowej  w oparciu  o programy współpracy przyjęte  przez inne 
miasta. 

Zarządzeniem nr 1131/2008 z dnia 08 grudnia 2008r. Prezydenta Miasta Katowice w 
sprawie wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 
2009 rok” przyjęto zasady współpracy finansowej i pozafinansowej. Zasady dotychczas stosowane 
zostały  uzupełnione  o  dodatkowe,  których  celem  było  usprawnienie  stosowanej  procedury 
konkursowej. Do najważniejszych zasad należą: 

 możliwość ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2008 roku na zadania przewidziane do 
realizacji w 2009 roku, pod warunkiem, iż:

- przyjęto uchwałą Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na rok następny,

-  w  projektach  planów  finansowych  na  rok  2009  złożonych  przez  realizatorów 
zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania,



-  w  ogłoszeniu  o  konkursie  i  w  warunkach  konkursowych  zaznaczono  możliwość 
unieważnienia  lub  odwołania  konkursu  w  przypadku  nie  zabezpieczenia  środków 
finansowych w budżecie miasta na przyszły rok lub zmniejszenia wysokości środków na 
realizację zadania publicznego,

Zawarcie  umowy  w  wyniku  rozstrzygniętego  konkursu  mogło  nastąpić  po  uchwaleniu 
budżetu na rok 2009,

 doprecyzowano  kto  dokonuje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  (w  przypadku  zadań  z  
zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  i  narkotykowych  funkcję  
Komisji  Konkursowej  pełni  Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,  
natomiast w przypadku pozostałych zadań, na podstawie Zarządzenia Prezydenta powołuje  
się Zespół Opiniujący/Komisję  Konkursową odpowiednią dla danego zadania opiniującą 
złożone oferty),

 dopisano,  iż  w  przypadku  braku  ofert  informację  o  nierozstrzygniętym  konkursie 
zamieszcza  się  w siedzibie  Urzędu Miasta w miejscu do tego wyznaczonym,  Biuletynie 
Informacji Publicznej, prasie lokalnej,

 skrócono  okres  ważności  zaświadczeń  właściwego  urzędu  skarbowego oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  z  6  miesięcy  do  3  miesięcy,  których 
przedłożenie jest warunkiem podpisania umowy,

 dopisano  możliwość kontynuowania zadań długoterminowych (w szczególności ośrodków 
wsparcia, placówek opiekuńczo – wychowawczych) przez okres do 3 lat,  pod warunkiem 
zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym. Przedłużenie 
umowy na poszczególne lata następuje w formie aneksu do umowy, a wysokość dotacji w 
kolejnych latach wymaga zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Katowice. W przypadku 
posiadania  środków finansowych w budżecie miasta,  wysokość dotacji w kolejnym roku 
budżetowym może zostać przeliczona na pełny rok, jednak maksymalna kwota dotacji nie 
może być wyższa od ustalonej w postępowaniu konkursowym maksymalnej rocznej kwoty 
przyznanej dotacji.

Przyjęcie  powyższej  uchwały  oraz  zarządzenia  pozwoliło  już  w  grudniu  2008  roku  ogłosić 
konkursy  na  rok  2009  w  celu  realizacji  zadań  „Promocja  i  organizacja  wolontariatu”  oraz 
„Wspieranie  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  przewlekle  chorych,  poprzez 
 integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.



 OPISOWE SPRAWOZDANIE 
MERYTORYCZNE SPORZĄDZONE W PODZIALE NA REALIZATORÓW ZADANIA

1. REALIZATOR ZADANIA –  WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:    

Wydział  Polityki  Społecznej  Urzędu  Miasta  Katowice,  we  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi, w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

1.  1.  POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ 
SYTUACJI  ŻYCIOWEJ  ORAZ  WYRÓWNANIA  SZANS  TYCH  RODZIN  I  OSÓB,  W 
TYM:

1.1.1. Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania:

W  okresie  od  stycznia  2009  r.  do  grudnia  2009  r.  przeprowadzono  1 postępowanie 
konkursowe na realizację  zadania:  „Udzielenie  schronienia,  posiłku i  niezbędnego ubrania”.  Na 
realizację powyższego zadania wpłynęło 6 ofert, w wyniku pozytywnego ich zaopiniowania zostało 
zawartych 6 umów.

W  ww.  okresie  realizowano  łącznie  17 umów zawartych  z  8 organizacjami 
pozarządowymi na  podstawie  ustawy  o  pomocy  społecznej  (dotacje),  w  tym:  11  umów 
wieloletnich, tj. zawartych przed 2009 r. oraz 6 umów zawartych w 2009 r. 

W ramach ww. zadania  udzielona  została  pomoc  osobom ubogim i  bezdomnym w 
zakresie: wydawania posiłków, wydawania produktów spożywczych w ramach programu PEAD, 
wydawania odzieży używanej, pracy ulicznej. Ogółem zadaniem objętych zostało ok. 7 800 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 547.919,00 
zł.

1.1.2. Prowadzenie pracy socjalnej:

W okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. przeprowadzono łącznie  2 postępowania 
konkursowe  na  realizację  zadania:  „Prowadzenie  pracy  socjalnej”.  Na  realizację  powyższego 
zadania  wpłynęło:  1 oferta (konkurs  kwietniowy),  2  oferty (konkurs  sierpniowy),  w  wyniku 
pozytywnego ich zaopiniowania zostały zawarte 3 umowy.

W ww. okresie realizowano łącznie 6 umów zawartych z 5 organizacjami pozarządowymi 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej  (dotacje),  w tym:  3 umowy wieloletnie,  tj.  zawarte 
przed 2009 r. oraz 3 umowy zawarte w 2009 r. 

W  ramach  ww.  zadania  udzielona  została  pomoc:  dzieciom  i  młodzieży  oraz  osobom 
starszym, tj. po 60 roku życia, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, której nie były w stanie 
same pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości.
Prowadzona praca socjalna na rzecz:
- dzieci i młodzieży miała na celu wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dzieci i młodzieży i ich 
rodzin,  organizowanie  czasu  wolnego,  rozwijanie  zainteresowań,  integrację  ze  środowiskiem 
lokalnym,
- osób starszych miała na celu objęcie ich działaniami, które doprowadzić miały do zmniejszenia 
ich wykluczenia społecznego, jak również udzielenia tym osobom pomocy socjalnej, mającej na 
celu  umożliwienie  przezwyciężenia  przez  nie  trudnych  sytuacji  życiowych,  w  których  się  one 
znalazły,  poprzez  zorganizowanie  dla  nich  cyklu  imprez  społeczno  –  integracyjnych,  w  celu 
aktywizacji tychże osób. 
Ogółem zadaniem objętych zostało 830 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 162.708,00 



zł.

1.1.3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 

W  okresie  od  stycznia  2009  r.  do  grudnia  2009  r.  przeprowadzono  1 postępowanie 
konkursowe  na  realizację  zadania:  „Prowadzenie  poradnictwa  specjalistycznego”.  Na  realizację 
powyższego zadania wpłynęło 9 ofert, 8 ofert zostało zaopiniowanych pozytywnie (1 oferta została 
odrzucona ze względu na fakt, iż organizacja zaproponowała w niej zakres działań, który pokrywał 
się już z zakresem usług świadczonych przez organizacje pozarządowe i instytucje miejskie, co 
zaspakajało potrzeby mieszkańców Katowic w tym zakresie), z podmiotami, których oferty zostały 
zaopiniowane pozytywnie zostały zawarto 8 umów.

W  ww.  okresie  realizowano  łącznie  24 umowy zawarte  z  17 organizacjami 
pozarządowymi na  podstawie  ustawy  o  pomocy  społecznej  (dotacje),  w  tym:  16  umów 
wieloletnich, tj. zawartych przed 2009 r. oraz 8 umów zawartych w 2009 r.  

Celem  zadania  było  przede  wszystkim  udostępnienie  możliwości  wyjścia  osobom 
znajdującym  się  w  trudnych  sytuacji  życiowych  poprzez  organizowanie  bezpłatnych  zajęć 
edukacyjno  –  wychowawczych  oraz  pomoc  w rozwiązywaniu  konkretnych  problemów poprzez 
udzielanie specjalistycznych porad. 
Ogółem zadaniem objętych zostało ok. 7 000 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 528.734,63 
zł.

1.1.4.  Prowadzenie  ośrodków  adopcyjno  -  opiekuńczych  i  placówek  opiekuńczo  - 
wychowawczych:

W  okresie  od  stycznia  2009  r.  do  grudnia  2009  r.  realizowano  łącznie  2 umowy na 
podstawie  ustawy  o  pomocy  społecznej  (dotacje).  Obie  umowy  są  umowami  wieloletnimi,  tj. 
zawarte zostały przed 2009 r.

W  ramach  ww.  zadania  udzielona  została  pomoc  rodzinom  naturalnym,  rodzinom 
zastępczym, kandydatom na rodziny zastępcze i adopcyjne. Ogółem zadaniem objętych zostało 485 
osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 76.281,00 zł.

1.1.5. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

W  okresie  od  stycznia  2009  r.  do  grudnia  2009  r.  przeprowadzono  1 postępowanie 
konkursowe  na  realizację  zadania:  „Prowadzenie  ośrodków  wsparcia  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi”. Na realizację powyższego zadania wpłynęła 1 oferta, która została zaopiniowanych 
pozytywnie.

W ww. okresie realizowano łącznie  2 umowy zawarte z  1 organizacją pozarządową na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej (dotacje), w tym:  1 umowa wieloletnia, tj. zawarta przed 
2009 r. oraz 1 umowa zawarta w 2009 r. 

Celem  zadania  jest  prowadzenie  środowiskowego  domu  samopomocy,  w  ramach 
którego  podopieczni  objęci  zostali  działaniami  mającymi  na  celu  miedzy  innymi  zapewnienie 
osobom uczestniczącym w zajęciach oparcia społecznego, stopniowego usamodzielnienia na miarę 
ich indywidualnych możliwości itp. Ogółem zadaniem objętych zostało 28 osób.



W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 218.629,00 
zł.

1.2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA:

1.2.1.  Prowadzenie  działań  z  zakresu  profilaktyki  i  promocji  zdrowia  mających  na  celu 
utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców.

W 2009 roku realizowano zatwierdzony uchwałą Nr LXV/1556/06 Rady Miasta Katowice z 
dnia 28 września 2006r. „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 
2007-2013”. Przeprowadzono 2 konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na udzielenie dotacji 
w formie  wspierania  realizacji  zadania  na realizację  działań na rzecz  poprawy zdrowia oraz 
związanej z nim jakości życia mieszkańców Katowic. 

W ramach  pierwszego  ogłoszonego  konkursu  ofert  złożone  zostały  3  oferty,  natomiast 
do realizacji przyjęto 2 oferty. W związku z tym zawarto umowy z 2 organizacjami pozarządow-
ymi na realizację dwóch następujących projektów:

1)  Realizacja  monitoringu  zdrowotnego  dzieci  i  młodzieży  w  zakresie  narażenia  środow-
iskowego na ołów w mieście Katowice oraz prowadzenie działań edukacyjnych mających na 
celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom - zadanie to realizowano w ramach „Programu współ-
pracy                            z organizacjami pozarządowymi” przez Fundację na Rzecz Dzieci „Mi-
asteczko Śląskie”. Celem programu było określenie stopnia zagrożenia zatruciem ołowiem u dzieci 
z Katowic. W ramach programu dzieci objęte zostały badaniem krwi na zawartość ołowiu oraz mi-
ały wykonywaną morfologię krwi - jako wskaźnik ogólnozdrowotny. Program stanowił kontynu-
ację badań prowadzonych od 2006r. w dzielnicy Katowice - Szopienice i obejmował badanie kon-
trolne dzieci z tego obszaru (rejon rozpoznany jako obszar podwyższonego ryzyka narażenia na 
metale ciężkie) oraz monitoring rozpoznawczy wśród dzieci z placówek oświatowych Katowic po-
tencjalnie wyższego ryzyka,  lecz dotąd nie badanych. Warunkiem objęcia dzieci badaniami była 
pisemna zgoda rodziców. Wyniki  badań przekazywano do dyrekcji  placówek oświatowych oraz 
rodziców dzieci. W ramach programu organizowane były pogadanki nt. zasad higieny ukierunkow-
anej na minimalizowanie wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych na zdrowie dzieci. 
Wszyscy rodzice badanych dzieci otrzymali materiały edukacyjne, zaś dzieci                    u których 
stwierdzono podwyższone stężenie ołowiu we krwi lub obniżoną wartość hemoglobiny otrzymały 
odpowiednie suplementy witaminowo - mineralne. Na realizację tego zadania zawarto umowę na 
18.000zł. Zrealizowano ją w 100% i zgodnie z umową przebadano w zakresie narażenia środow-
iskowego na ołów (w tym morfologia krwi) 621 dzieci z katowickich szkół.

2) Wykonanie badań diagnozujących chorobę Alzheimera dla mieszkańców Katowic - zadanie 
realizowane było przez Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie i obejmowało profilaktykę 
schorzeń otępiennych wśród osób starszych. Akcja była adresowana dla osób w podeszłym wieku, 
które mają problem z uzyskaniem wizyty u specjalisty neurologa, zajmującego się chorobami 
wieku podeszłego,                   a szczególnie chorobą Alzheimera. Na realizację w/w zadania 
zawarto umowę na kwotę 10.000,00 zł.                    Badania profilaktyczne wykonywali lekarze z 
Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego w Katowicach-Ligocie i odbyły się one w czterech 
dzielnicach:

- 29. 05.2009r. Katowice - Bogucice – przebadano 51 osób,



- 26.06.2009r. Katowice - Piotrowice – przebadano 57 osób,

- 19.09. 2009r. Katowice - Ligota – przebadano 73 osoby,

- 07.11.2009r. – Katowice - Giszowiec – przebadano 62 osoby.

Dodatkowo w ramach zadania Polskie Radio Katowice nadało godzinną audycję w całości 
poświęconą chorobie Alzheimera i akcji miasta Katowice oraz Stowarzyszenia związanego z 
prowadzoną akcją badań profilaktycznych. Przeprowadzona akcja przyczyniła się do zwiększenia 
świadomości na temat chorób otępiennych wśród mieszkańców Katowic. Łącznie przebadano 243 
osoby.

W ramach rozstrzygnięcia drugiego przeprowadzonego konkursu ofert przeprowadzonego w 
w czerwcu 2009r. złożono  3 oferty – każda z nich została rozpatrzona pozytywnie, w związku z 
czym zawarto umowy z trzema organizacjami pozarządowymi na realizację trzech następujących 
projektów:

1)  Projekt  „Papieros  -  ślepy zaułek” realizowany był  przez  Związek  Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew  Śląska  Hufiec  Katowice,  z  którym  miasto  Katowice  zawarło  umowę  na  kwotę 
10.550,00 zł. Zadanie  dotyczyło  profilaktyki  antynikotynowej,  a jego zasadniczy cel  to zmiana 
spojrzenia dzieci               i młodzieży na problem uzależnień – spojrzenie przez inny pryzmat na 
abstynencję, która może imponować. Celem projektu  było wykształcenie nawyku zdrowego stylu 
życia. Na realizację zadania przyznano dotację celową w wysokości 10.550 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inicjatywy:

1) Opracowano i wdrożono do realizacji w wybranych szkołach ścieżkę edukacyjną - „ Jestem OK 
– nie palę”. Realizowany projekt pozwolił dzieciom i młodzieży na poznanie szkodliwości palenia 
(także biernego) oraz negatywnego wpływu palenia przez kobiety w ciąży na rozwój płodu.

2) Projekt „ Dziękuję, że przy mnie nie palisz” - moda na niepalenie - w dniu 24.10.2009r. Na 
stanicy  harcerskiej  10  Harcerskiej  Drużyny  Żeglarskiej  odbył  się  bieg  patrolowy  pod  hasłem: 
„Papieros ślepy zaułek”, spektakl teatralny:  „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Kopciuch”. 
Odbył się także „Dziesięciobój Antynikotynowy”. Liczba odbiorców 450 osób.

3)  Happening  uliczny  02.10.2009r.  -  „Mamo  twoje  dziecko  chce  być  zdrowe”  -  w  Szkołach 
Podstawowych Nr 59, Nr 66 i Nr 42 zorganizowano happening o tematyce dotyczącej szkodliwości 
palenia  papierosów  przez  kobiety  w  ciąży,  w  tym  przygotowano  specjalne  znaczki 
okolicznościowe,  które  przypinano  przechodniom,  i  rozdawano  broszurę  informacyjną  dot. 
szkodliwości palenia papierosów. Liczba odbiorców – ok. 1300 os. mieszkańców Katowic.

4) Uliczne graffitti – „Jestem Ok. Nie palę”, liczba odbiorców ok. 1.200 os. 

5) Być jak Wenus – zdrowy styl życia jako profilaktyka uzależnień – zajęcia dla dziewcząt oraz 
kram zdrowia. 

6) „Antynikotynowy dziesięciobój sportowy” 17.10.2009 i 24.10.2009r. - liczba uczestników  90 
osób.

7) Jeśli nie palenie, to co? Turniej wiedzy – życie bez papierosa – 29.11.2009r. - liczba adresatów 
200 osób (uczniowie SP 42, 59, 66).
8) Instalacja „ Dwie drogi” - świat bez nikotyny – liczba adresatów 300 osób.
Realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na świadomość dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki 
palenia tytoniu. 



2) „Wdrożenie praktycznych sposobów kampanii walki z rakiem wśród mieszkańców Katow-
ic” -  zadanie realizowane przez Śląską Ligę Walki z Rakiem, którego celem było kontynuowanie 
prowadzonej od kilku lat edukacji i promocji zdrowia wśród mieszkańców Katowic i wdrożenie w 
praktyce  działań profilaktycznych  w zakresie nowotworów złośliwych u kobiet  i  mężczyzn.  Na 
realizację tego zadania przyznano dotację celową w formie wspierania realizacji zadania w kwocie 
12.450 zł. 

W ramach realizowanego działania  powołano Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego,  gdzie od 
połowy czerwca br. przez 4 dni w tygodniu prowadzono dyżury osób mogących udzielić wszelkich 
informacji dotyczących chorób nowotworowych. W ramach dyżurów udzielono  164 porady tele-
foniczne. Dotyczyły one przede wszystkim informacji o placówkach leczniczych, sposobach odży-
wiania  podczas  choroby.  Rehabilitacji  po  wyjściu  ze  szpitala.  Osobiście  przyjęto  w  siedzibie 
ośrodka  37 osób.  W ramach realizowanego zadania udzielano konsultacji onkologa,  ginekologa, 
lekarza opieki paliatywnej, a także dr psychologii.
Zrealizowano również działania  skierowane do młodzieży:  wydano i  rozprowadzono ulotkę pt.: 
„Jak dbać o zdrowie - Twoje zdrowie w Twoich rękach”, przeprowadzono spotkanie z młodzieżą w 
dniu 25.11.2009r. - wzięło w nim udział 29 osób. Przeprowadzono spotkanie z rodzicami uczniów 
Szkoły             Podstawowej Nr 64 na Os. 1000-lecia, w którym wzięło udział 40 osób.   

3)  Profilaktyka  zaburzeń  ruchu  i  prowadzenie  poradnictwa  specjalistycznego  osób 
dotkniętych  chorobą  Parkinsona  –  projekt  prowadzony  przez  Śląskie  Stowarzyszenie  Osób 
Dotkniętych Chorobą Parkinsona, którego zasadniczym celem było wyzwalanie inicjatywy osób 
dotkniętych w/w chorobą                w kierunku ich rehabilitacji i leczenia, poprawa kondycji 
psychofizycznej, promowanie wiedzy                           i informacji wśród mieszkańców Katowic w 
zakresie wczesnego wykrywania i diagnozowania objawów choroby Parkinsona. Na realizację tego 
zadania zawarto umowę na kwotę 7.000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania organizowane były:

-  konsultacje  lekarza  specjalisty  w zakresie  oceny  zaawansowania  choroby,  którymi  objęto  19 
kobiet i 18 mężczyzn mieszkańców Katowic,

- akcja „Biała sobota” - w dniu 19.09.2009r. - bezpłatne badania w kierunku wczesnego wykrycia 
choroby Parkinsona dla mieszkańców Katowic – z badań skorzystały 24 osoby,

-  organizacja  ćwiczeń  ruchowych  i  logopedycznych  celem  zapobiegania  dalszemu  postępowi 
choroby                                                                                   i umożliwienia jak najdłuższego  
samodzielnego funkcjonowania – 25 osób z Katowic,

- propagowano informacje nt. choroby Parkinsona, udzielano informacji zarówno chorym, jak i ich 
rodzinom,

- udzielono 320 porad telefonicznych,

- rozprowadzano kwartalnik: „Tulipan”,

-  zorganizowano  spotkanie  integracyjne  w  Parku  Etnograficznym  w  Wygiełznowie,  w  którym 
wzięło udział 80 osób,

-  organizowano comiesięczne  spotkania  członków stowarzyszenia,  podczas których prowadzono 
rehabilitacje ruchową, wygłaszano referaty o różnej tematyce dot. profilaktyki wtórnych zaburzeń 
w przebiegu choroby Parkinsona. 



Reasumując,  w okresie  1.01.2009r.  do  31.12.2009r.  w ramach  „Programu Profilaktyki  i 
Promocji Zdrowia” zawarto  5 umów za realizację zadań z tego zakresu, które realizowane były 
przez                            5 organizacji pozarządowych (jedną fundację i cztery stowarzyszenia). 
Całkowita wysokość środków przeznaczonych na ich realizację wynosiła 58 000 zł. Nie zlecano or-
ganizacjom pozarządowym realizacji w/w zadania w drodze ustawy prawo zamówień publicznych, 
ani nie udzielono dotacji celowej na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji w/w zadania.

1.2.2.  Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin: 

- liczba zrealizowanych projektów (umów) w okresie sprawozdawczym: 8
- liczba organizacji realizujących zadanie:

7
- rodzaj usług zrealizowanych w ramach zadania:
- porady terapeutyczne, 
- grupy wsparcia i terapeutyczne,
- liczby osób (uczestników), które skorzystały z usług:

968
-  wysokości  środków  poniesionych  na  realizację  zadania  w  okresie  sprawozdawczym: 

196.705,47 zł

1.2.3.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  i  narkotykowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie:

- nie realizowane przez organizacje pozarządowe na zlecenie WPS
 

1.2.4.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  - 
wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- liczba zrealizowanych projektów(umów) w okresie sprawozdawczym: 25
- liczba organizacji realizujących zadanie:

20
- rodzaj usług zrealizowanych w ramach zadania:
-  programy  edukacyjno-profilsktyczne  realizowane  w  szkołach,  w  świetlicach  i  klubach 

młodzieżowych, podczas wyjazdów wakacyjnych
- świetlice wychowawczo-profilaktyczne
- festyny propagujące trzeźwość oraz miejsca pomocy dla osób z problemami uzależnień a także 

wiedzę na temat FAS,
- wspieranie rozwoju młodzieżowych liderów trzeźwości
- liczba osób (uczestników), które skorzystały z usług: 

8437
-  wysokości  środków  poniesionych  na  realizację  zadania  w  okresie  sprawozdawczym: 

604 820,16 zł

1.3.  DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



1.3.1. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej stanowią wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki 
stwarzające  osobom niepełnosprawnym,  niezdolnym  do podjęcia  pracy  możliwości  rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do 
możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.  Są one placówkami po-
bytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i  35 
godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i ter-
apii, przygotowanym dla każdego uczestnika przez Radę Programową Warsztatu.

Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu 
są  współfinansowane  ze  środków PFRON,  ze  środków samorządu  terytorialnego  lub  z  innych 
źródeł. Na podstawie art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych  (Dz.  U.  Nr 123,  poz.  776 z  późn.zm.), 
Miasto Katowice w 2009r. przeznaczyło na współfinansowanie działalności każdego z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej kwotę stanowiącą 10% kosztu działalności Warsztatu w 2009 roku. Kwota ta 
stanowiła iloczyn liczby uczestników oraz kwoty 1.644,00 zł przypadającej na 1 uczestnika w skali 
roku.

W okresie  od 1.01.2009r.  do 31.12.2009r.  realizowano 5 umów na dofinansowanie działalności 
warsztatów  terapii  zajęciowej.  Łącznie  w  ramach  dotacji  udzielonej  przez  Miasto  Katowice 
przekazano kwotę 263 600,45 zł, stanowiącą 10% kosztów utrzymania warsztatów, w których re-
habilitacją i terapią objętych było  160 osób do 6 grudnia 2009r.,  a od 7 grudnia 2009r.  165 osób 
niepełnosprawnych w związku z poszerzeniem WTZ UNIKAT o 5 dodatkowych miejsc.

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 na terenie miasta Katowice funkcjonowało 5 Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, które do dnia 7.12.2009r. zapewniały łącznie 160 miejsc, a od 7.12.2009r. 165 
miejsc                     w następujących placówkach, prowadzonych przez:. 

• Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” - ul. Oswobodzenia 92,

• Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, im. ST. Kostki - ul. Ociepki 8a,

• Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES - ul. Panewnicka 463,

• Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Katow-
icach – Giszowcu – ul. Wojciecha 23,

• Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych UNIKAT – ul. Kotlarza 10b.

Lp
. NAZWA WARSZTATU

Liczba 
miejsc w 

WTZ

1 WTZ „PROMYK” – Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej im. St. Kostki 40

2 WTZ „Ad Vitam Dignam” 35

3 WTZ SPES 30



4 WTZ Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 30

5 WTZ Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju 
i Twórczości Osób Niepełnosprawnych UNIKAT 25/30*

 *od 7.12.2009r. WTZ „UNIKAT” został poszerzony o 5 dodatkowych miejsc.

1.3.2.  Wspieranie  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  (w  tym  przewlekle  chorych) 
poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną

W  okresie  od  stycznia  2009  r.  do  grudnia  2009  r.  przeprowadzono  1 postępowanie 
konkursowe na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym 
przewlekle  chorych)  poprzez  integrację  z  otoczeniem  i  aktywizację  społeczną”.  Na  realizację 
powyższego zadania wpłynęło  8 ofert, w wyniku pozytywnego zaopiniowania  4 z nich (4 oferty 
zostały odrzucone ze względu na ograniczone środki finansowe), zawarto 4 umowy.

W  ww.  okresie  realizowano  łącznie  15  umów zawartych  z  13 organizacjami 
pozarządowymi na podstawie: 12 umów - ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dotacje), 
w tym: 8 umów wieloletnich, tj. zawartych przed 2009 r. oraz 4 umowy zawarte w 2009 r. oraz 3 
umowy – ustawy prawo zamówień publicznych.

W ramach ww. zadania udzielona została pomoc osobom niepełnosprawnym m.in. osobom 
niewidomym i niedowidzącym, osobom z wadą słuchu, osobom chorym na stwardnienie rozsiane, 
osobom  chorym  na  autyzm,  kobietom  w  różnym  okresie  leczenia  nowotworu  piersi,  osobom 
upośledzonym umysłowo. Ogółem zadaniem objętych zostało 1430 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 198.129,00 
zł.

1.4 PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 

W  okresie  sprawozdawczym  realizowano  łącznie  3 projekty/3 umowy zawarte  z  3 
organizacjami pozarządowymi na  podstawie  ustawy o  pożytku  publicznym  i  o  wolontariacie 
(dotacje).

W  ww.  okresie  przeprowadzono  1 postępowanie  konkursowe na  realizację  zadania: 
„Promocja  i  organizacja  wolontariatu”.  Na realizację  powyższego zadania  wpłynęło  5 ofert,  w 
wyniku pozytywnego zaopiniowania 3 z nich (2 oferty zostały odrzucone z uwagi na ograniczone 
środki  finansowe,  bądź  z  uwagi  na  niespełnienie  standardów  minimalnych  określonych  w 
warunkach konkursowych) i zawarto 3 umowy.

W  ramach  ww.  zadania  prowadzone  były  działania  wspierające  budowę  zaplecza 
wolontariackiego,  prowadzenie  „banku”  wolontariuszy  przygotowanych  do  świadczenia  usług 
społecznych, podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy. Ogółem zadaniem objętych zostało 150 osób. 
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie w ramach dotacji kwotę 59.647,00 zł.

Sposób realizacji zadań zleconych przez Miasto organizacjom pozarządowym w 2009 roku był na 
bieżąco  kontrolowany  przez  pracowników  Wydziału  Polityki  Społecznej.  Prowadzone  kontrole 
miały na celu  sprawdzenie zgodności  realizowanych  usług z  przedkładanymi  harmonogramami, 
sprawdzenie kwalifikacji kadry zaangażowanej w realizacje zadań, ilości uczestników, prowadzonej 
dokumentacji,  stanu technicznego pomieszczeń,  w których odbywa się realizacja  zadań,  a także 
były okazją do wysłuchania uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych. 



2.1.  REALIZATOR ZADANIA – DYSPONENT ŚRODKÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   

            Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z organizacjami 
pozarządowymi,  realizowana jest na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie 
wykupienia następujących usług: 

2.1.  POMOC  SPOŁECZNA,  W TYM POMOC  RODZINOM I  OSOBOM  W TRUDNEJ 
SYTUACJI  ŻYCIOWEJ  ORAZ  WYRÓWNANIA  SZANS  TYCH  RODZIN  I  OSÓB,  W 
TYM:

2.1.1. Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania:

W 2009 r.  przeprowadzone zostało  1 postępowanie przetargowe na  realizację  zadania: 
„Usługa w postaci zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi”. Na 
realizację powyższego zadania wpłynęła 1 oferta. W wyniku pozytywnego zaopiniowania, została 
zawarta stosowna umowa.

W okresie  sprawozdawczym realizowano łącznie  2 umowy na  podstawie  ustawy prawo 
zamówień  publicznych  (1  postępowanie  zostało  przeprowadzone  pod  koniec  2008  r.,  umowa 
obowiązywała od stycznia 2009 r.). 
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych kwotę    144.790,78 zł.
Celem  ww.  zadania  jest  udzielenie  schronienia,  posiłku  i  niezbędnego  ubrania  osobom  tego 
pozbawionym,  w  tym  w  szczególności  kobietom  i  kobietom  z  dziećmi  oraz  uczniom  szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.
Ogółem w 2009 r. zadaniem objętych zostało 140 osób.  

2.1.2. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej:

W okresie sprawozdawczym realizowano  1 projekt/umowę zawartą na podstawie ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych kwotę  66.775,00 zł.
Zadaniem ośrodka interwencji kryzysowej jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom znajdującym 
się  w  sytuacjach  kryzysowych,  w  tym  w  szczególności  w  przypadkach  ostrych  konfliktów 
rodzinnych, zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu, bądź życiu. 
Ogółem w 2009 r. zadaniem objętych zostało 79 osób. 

2.1.3. Prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci:

W 2009 r. przeprowadzone zostało 1 postępowanie przetargowe na podstawie ustawy prawo 
zamówień publicznych na realizację zadania: „Prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych dla 
dzieci”.

Od 2009r rozpoczęto realizacje 3 projektów/umów (2 postępowania przeprowadzone zostały 
pod  koniec  2008r,  ale  zawarte  umowy  obowiązywały  od  stycznia  2009r.).  Na  realizację 
powyższych  zadań  wpłynęły  3  oferty,  tj.  na  każde  postępowanie  po  1  ofercie.  W  wyniku 



pozytywnego ich zaopiniowania, zawarte zostały stosowne umowy.
W okresie  sprawozdawczym realizowano  12 projektów/umów,  zawartych  na  podstawie 

ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  z  czego  9  projektów/umów było  kontynuacja  z  lat 
poprzednich.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie kwotę 1.784.574,38 zł, na podstawie 
ustawy prawo zamówień publicznych.

Świetlice Środowiskowe oraz Środowiskowe Kluby Młodzieżowe są placówkami opiekuńczo 
– wychowawczymi wsparcia dziennego powołanymi do świadczenia pomocy dzieciom i młodzieży 
pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w 
stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

Ogółem w 2009 r. zadaniem objętych zostało 469 dzieci i młodzieży. 

2.1.4. Prowadzenie ośrodków wsparcia:

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację  8 projektów na podstawie ustawy 
„Prawo  Zamówień  Publicznych”  przez  2  organizacje  pozarządowe.  W  ramach  projektów 
prowadzona  jest  sieć  Dziennych  Domów  Pomocy  Społecznej  dla  osób  starszych, 
niepełnosprawnych,  wymagających  wsparcia  oraz  Dom  Noclegowy  dla  bezdomnych.  Celem 
działalności  DDPS  jest  zapewnienie  usług  opiekuńczych,  usprawnienie  do  funkcjonowania  w 
środowisku lokalnym osób starszych i niepełnosprawnych. Dom Noclegowy natomiast zapewnia 
całodobowe schronienie dla osób bezdomnych. . 
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. przekazano łącznie na podstawie ustawy prawo zamówień 
publicznych kwotę 3 163 906,46 zł.
Ogółem w 2009 r. zadaniem objętych zostało 786 osób.

2.1.5. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania:

W okresie  sprawozdawczym  kontynuowano  realizację  2 umów zawartych  na  podstawie 
ustawy  „Prawo  Zamówień  Publicznych”  dotyczące  realizacji  zadania  „Świadczenie  usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania”. Umowy te zawarte są ze Śląskim 
Zarządem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża  w Katowicach oraz  z  Polskim Komitetem 
Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy. 

W  okresie  sprawozdawczym  przekazano  łącznie  na  podstawie  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych 1 557 978,92 zł.
Ogółem w 2009 r. zadaniem objętych zostało 385 osób.
2.1.6. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

W okresie  sprawozdawczym  nadal  realizowane  były  2 projekty przez  2 organizacje – 
Śląskie  Stowarzyszenie  „Ad  Vitam  Dignam”  oraz  Stowarzyszenie  Działające  na  Rzecz  Osób 
Chorych Psychicznie i Ich Rodzin "Przystań". W okresie sprawozdawczym przekazano łącznie na 
podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych”  863 782,83 zł. 
Ogółem w 2009r. zadaniem objęte zostały 102 osoby.

  DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



2.2.1. Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
wczesna interwencja (dzieci do 7 roku życia):

W 2009 r. kontynuowano umowy zawarte w trybie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” 
z       4  organizacjami:  Śląskim  Stowarzyszeniem  Edukacji   i  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych AKCENT, Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej  Troski i 
Osobom z  Upośledzeniem Umysłowym  Oddział  ODRODZENIE,  Katowicką  Fundacją  Pomocy 
Dzieciom  Kalekim  (Niepełnosprawnym),  Polskim  Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Osób  z 
Upośledzeniem  Umysłowym  Koło  w  Katowicach  –  Giszowcu.  W  ramach  zawartych  umów 
organizacje te realizowały 15 projektów. 

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w zadania przekazano łączną kwotę w wysokości 
2 198 043,58 zł. 
Ogółem w 2009 r. zadaniem objętych zostało 1091 osób.  

3. REALIZATOR – DYSPONENT ŚRODKÓW –   Wydział Kultury

Wydział  Kultury  realizował  zadania  związane  z  programem  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi  w oparciu  o  „Kierunki  działań  miasta  Katowice  w zakresie  kultury  i  ochrony 
zabytków” przyjętych uchwałą Rady Miasta Katowice nr XX/277/2000 z dnia 20 marca 2000 roku:
-  popieranie  interesujących  i  ważnych  inicjatyw  lokalnych,  festiwali,  przeglądów  i  propozycji 
środowisk twórczych,
- wspieranie  finansowe przedsięwzięć instytucji  i  stowarzyszeń kulturalnych,  których celem jest 
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym dzieci specjalnej troski,
-  tworzenie  warunków  dla  uczestnictwa  w  kulturze  ludzi  starszych,  w  tym  środowisk 
kombatanckich,
- wspieranie finansowe najcenniejszych osiągnięć twórców związanych z miastem i regionem,
- upowszechnianie tradycyjnych i historycznych wartości kultury regionalnej,
-  mecenat  nad  kulturalnym ruchem amatorskim oraz  uchwały  nr  XXXI/663/2008 Rady Miasta 
Katowice z dnia 28.10.2008r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2009r.

Wydział  Kultury,  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  w  okresie 
sprawozdawczym realizował następujące zadanie:

3.1. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI:

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku zawartych zostało 126 
umów na ogólną kwotę 1 325 330,40 zł w tym:

o 1. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
  
W okresie sprawozdawczym zawarto 22 umowy na kwotę 120 507,91 zł.
Zawarte umowy obejmują wszystkie dyscypliny kultury tj. teatr,  muzykę symfoniczną i muzykę 
rozrywkową, śpiewanie, plastykę i edukację regionalną.

3.1.2. „Lato w mieście”



Zawarto 2 umowy na kwotę 148 560 zł.
Głównym celem zawartych umów było wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Katowic 
spędzających  lato  w  mieście.  Koncerty  plenerowe  odbywają  się  w  parkach  i  amfiteatrach  we 
wszystkich dzielnicach miasta a także uświetniają odpusty parafialne i festyny.

3.1.3. Inicjatywy środowisk twórczych i inne oraz festyny i imprezy regionalne

Zawarto 89 umów na kwotę 863 162,99 zł.
Celem naszych działań jest wzbogacenie i urozmaicenie propozycji kulturalnych oraz wspomaganie 
finansowe wartościowych inicjatyw działających w mieście  stowarzyszeń,  związków twórczych, 
współpraca z organizacjami społecznymi i parafiami na rzecz środowisk lokalnych. 

Realizowano koncerty dla osób w domach opieki społecznej oraz projekty integracyjne dla 
osób niepełnosprawnych.

     
3.1.4. Promocja kulturalna miasta 

W ramach w/w zadania zawarto 17 umów na kwotę 193 099,50 zł.
Realizowane  projekty  służyły  promocji  miasta  poprzez  udział  zespołów,  orkiestr  i  chórów  w 
międzynarodowych  festiwalach,  konkursach  i  koncertach  w  ramach  prowadzonej  wymiany 
kulturalnej oraz wystawy i festiwale muzyczne promujące Katowice.

Konkurs  Inicjatyw  Kulturalnych  Katowic ze  względów  formalno  –  prawnych  został 
zawieszony.  Zgłaszane  projekty  zrealizowane  zostały  w  poz.  planu  „inicjatywy  środowisk 
twórczych i inne oraz festyny i imprezy regionalne”.

Projekty kulturalne realizowano w ramach umów zawartych w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych.

Wszystkie zgłoszone i zrealizowane wnioski były projektami niekomercyjnymi.

4. REALIZATOR ZADANIA - WYDZIAŁ SPORTU  I  TURYSTYKI  

Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice wykonuje zgodnie z planem zadania, 
zatwierdzone  przez  Radę  Miasta  Katowice  w  „Programie  współpracy  Miasta  Katowice  z 
organizacjami pozarządowymi na 2009 r.” W celu realizacji przedmiotowej współpracy w okresie 
od  1  stycznia  do  31  grudnia  2009  r.  zostały  przeprowadzone 4  otwarte  konkursy  ofert  dla 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki:

1. Pierwszy konkurs został ogłoszony w listopadzie 2008 r. w celu realizacji  4 zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki pod nazwą: 

 "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki",
 "Prowadzenie  Środowiskowych  Programów  Profilaktycznych  w  formie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych",
 „Organizacja  imprez  sportowo  -rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  w  I 

połowie 2009 r.”
 „Akcja  Zima 2009 –  organizacja  zajęć  sportowo -rekreacyjnych dla  dzieci  i 

młodzieży”

Na  powyższy  konkurs  zostało  złożonych  199  ofert, które  zostały  rozpatrzone  pod  względem 
formalnym  i  merytorycznym  przez  Komisję  Konkursową.  Następnie  zawarto  75  umów 



dotacyjnych z 75 podmiotami. 

2. W marcu 2009 r. został ogłoszony następny konkurs ofert  dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora  finansów  publicznych  w  celu  realizacji  zadania  w  zakresie  upowszechniania  kultury 
fizycznej  i  sportu pod nazwą:  "Szkolenie dzieci  i  młodzieży w dziedzinie  sportu, rekreacji  i 
turystyki" - na realizację zadań, które w 2009 roku w drodze otwartego konkursu ofert nie 
otrzymały dofinansowania.
Na  powyższy  konkurs  zostało  złożonych  10  ofert, które  zostały  rozpatrzone  pod  względem 
formalnym  i  merytorycznym  przez  Komisję  Konkursową.   Następnie  zawarto  6  umów 
dotacyjnych z 6 podmiotami. 

3.  Również  w marcu  2009 r.  ogłoszono otwarty konkurs  ofert  na udzielenie  dotacji  z  budżetu 
Miasta  Katowice  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Organizacja  uprawiania  sportu 
kwalifikowanego”.  Na powyższy konkurs zostało złożonych  7 ofert przez 6 podmiotów,  które 
zostały  rozpatrzone  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym  przez  Komisję  Konkursową. 
Następnie zawarto 6 umów dotacyjnych z 6 podmiotami. 

4. Kolejny otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
został ogłoszony w kwietniu 2009 r. na realizację następujących zadań publicznych:
„Akcja Lato 2009  -  organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  i  młodzieży”  oraz 
„Organizacja  imprez  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  w terminie  od   dnia 
podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.”
Na przedmiotowy konkurs zostało złożonych  42 oferty, które zostały rozpatrzone pod względem 
formalnym  i  merytorycznym  przez  Komisję  Konkursową.   Następnie  zawarto 20  umów 
dotacyjnych z 20 podmiotami.

W  2009  roku  Wydział  Sportu  i  Turystyki  przyznał  następujące  kwoty  na  realizację  zadań 
publicznych:
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji” w wysokości 1 036 579 zł 
-  "Prowadzenie  Środowiskowych  Programów  Profilaktycznych  w  formie  pozalekcyjnych  zajęć 

sportowych" w wysokości 720 000 zł 
- „Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych dla dzieci  i  młodzieży w I połowie 2009 r.” w 

wysokości 50 000 zł
-  „Akcja  Zima  2009  –  organizacja  zajęć  sportowo  -rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży”  w 

wysokości  30 000 zł 
- "Szkolenie dzieci i  młodzieży w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki"  - na realizację zadań, 

które  w  2009  roku  w  drodze  otwartego  konkursu  ofert  nie  otrzymały  dofinansowania  w 
wysokości 163 421 zł 

- „Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego” w wysokości 1 100 000 zł 
-  „Akcja  Lato  2009  -  organizacja  zajęć  sportowo  -rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży”  w 

wysokości    39 000 zł
-  „Organizacja  imprez  sportowo  -rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  w  terminie  od  dnia 

podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.” w wysokości 68 360 zł

Środki  finansowe przekazywane  katowickim klubom sportowym pozwalają  im na  prowadzenie 
bieżącej, całorocznej działalności szkoleniowej. Z dotacji pokrywane są min. koszty stałe (czynsze, 
wynajmy,  obsługa  techniczna  itp.)  koszty  administracyjne,  sprzęt  sportowy,  stroje  sportowe, 
akcesoria  i  urządzenia  sportowe,  wynagrodzenia  trenerów i  księgowych,  transport  na  turnieje  i 
obozy, wyżywienie i zakwaterowanie na turniejach i obozach, napoje i drobny poczęstunek itp. 
Ponadto  Miasto  w  formie  dotacji  współfinansuje  również  organizację  imprez  sportowo-
rekreacyjnych dla mieszkańców, a także wspomaga w znaczący sposób organizację zajęć dla dzieci 



i młodzieży pozostającej w mieście w trakcie ferii zimowych ( Akcja Zima) oraz wakacji letnich 
( Akcja Lato). 
W zajęciach organizowanych przez kluby i stowarzyszenia uczestniczą tysiące dzieci i młodzieży, 
dla których uprawianie sportu i rekreacji stanowi alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego, 
rozwijanie  swoich  umiejętności  i zainteresowań  oraz zabawę. Obserwujemy ciągły wzrost liczby 
dzieci i młodzieży trenujących w klubach w stosunku do lat ubiegłych. 

Liczba osób ( uczestników), uczestniczących w zadaniach publicznych:
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji w 2009 r.” - 5628 osób,
-  "Prowadzenie  Środowiskowych  Programów  Profilaktycznych  w  formie  pozalekcyjnych  zajęć 

sportowych" -  4144 osoby
- „Akcja Zima 2009 – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” -  2121 

osób
- "Szkolenie dzieci i  młodzieży w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki"  - na realizację zadań, 

które w 2009 roku w drodze otwartego konkursu ofert nie otrzymały dofinansowania - 700 osób
- „Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego” - 151 osób
- „Akcja Lato 2009 -  organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  i  młodzieży”  -  1723 

osoby

 Zawodnicy katowickich klubów sportowych wielokrotnie sięgali po najwyższe laury w różnego 
rodzaju zawodach, turniejach czy mistrzostwach, zarówno w kraju jak, i poza jego granicami. W ten 
sposób  reprezentują  oni  nasze  Miasto  na  zewnątrz  i  rozsławiają  jego  dobre  imię.  Ponadto 
obserwujemy również stały wzrost  nowo powstających Uczniowskich Klubów Sportowych oraz 
klubów  wpisywanych  do  ewidencji  prowadzonej  przez  Wydział  Sportu  i  Turystki.  Kluby  te 
posiadają  coraz szerszą ofertę  zajęć sportowo -  rekreacyjnych,  wprowadzają nowe dyscypliny  i 
organizują czas coraz większej liczbie młodych ludzi. 

Oprócz pomocy finansowej udzielanej klubom, Wydział Sportu i Turystyki był współorganizatorem 
wielu  imprez  sportowo -  rekreacyjnych  odbywających  się  w głównej  mierze  na  terenie  miasta 
Katowice. Współfinansowanie odbywało się w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. W I 
połowie  2009 roku przeprowadzono 40 postępowań w oparciu  o  ustawę prawo zamówień.  W 
konsekwencji zawarto 40 umów. W 2009 roku koszty poniesione przez Wydział Sportu i Turystyki 
na realizację powyższych postępowań wynosiły 195     867,34 zł   

Sposób realizacji zadań zleconych przez Miasto organizacjom pozarządowym w 2009 roku był na 
bieżąco kontrolowany przez pracowników Wydziału Sportu i Turystyki. Przeprowadzane wizytacje 
miały na celu sprawdzenie zgodności zajęć z przedkładanymi harmonogramami, sprawdzenie ilości 
dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, stanu technicznego sal i pomieszczeń, w których 
odbywają  się  zajęcia,  a  także  były  okazją  do  wysłuchania  uwag  i  postulatów  trenerów  i 
instruktorów prowadzących zajęcia w klubach. 
Reasumując należy stwierdzić, że działania podejmowane przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta  Katowice  są  niezbędne  do  prawidłowej  działalności  sportowej  w  mieście  oraz 
rozpowszechniania zdrowego, sportowego trybu życia.

5. REALIZATOR – DYSPONENT ŚRODKÓW – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. SPORTU  

Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Sportu,  we współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  w 
okresie sprawozdawczym realizował następujące zadanie:



5.1. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, W TYM:

5.1.1. Współrealizacja wydarzeń sportowych o charakterze międzynarodowym 

1) Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn Eurobasket 2009

W dniach 07.-20.09.2009 w siedmiu polskich miastach - Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, 
Bydgoszcz,  Łódź,  Katowice  rozegrano  mecze  w  ramach  Mistrzostw  Europy  w  koszykówce 
mężczyzn Eurobasket 2009.
Organizatorem przedsięwzięcia był Polski Związek Koszykówki.
W Katowicach mecze rozegrano w dniach 17-20 wrześnie w ramach rundy finałowej.
Do miasta przyjechało osiem najlepszych drużyn starego kontynentu, wyłonionych w eliminacjach 
rozegranych w dwóch rundach grupowych. 
Katowice  uczestniczyły  w  procesie  przygotowań  oraz  przeprowadzenia  wydarzenia  na  terenie 
miasta.
Na realizację tego zadania w 2009r. zostało przeznaczone 1 500 000zł.
Mecze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gromadząc na widowni oraz w strefie kibica pod 
halą Spodek kilkadziesiąt tysięcy widzów.
W trakcie procesu przygotowań do Eurobasket 2009 miały miejsce w mieście imprezy promujące 
wydarzenie:
17 czerwca 2009r. zorganizowano próbę pobicia Rekordu Guinessa w jednoczesnym kozłowaniu 
piłki  przez jak największą  liczbę  osób.  Próba miała  miejsce  równocześnie  w 7 miastach,  które 
gościły  Eurobasket  2009.  Łącznie  w  10  lokalizacjach  piłki  kozłowało  ponad  30  tysięcy  osób, 
natomiast Katowice okazały się liderem jednostkowym, gromadząc na placu przed Spodkiem 6507 
osób.  Między innymi  piłkę  kozłowali  oprócz  zgromadzonych  chętnych:  Prezydent  Miasta  Piotr 
Uszok, Pierwszy Wiceprezydent  Miasta Krystyna  Siejna,  radni miasta  oraz lider zespołu Feel - 
Piotr Kupicha.
16 lipca 2009r. zorganizowano spotkanie połączone z treningiem dla dzieci i młodzieży z gwiazdą 
polskiej koszykówki,  występującym na co dzień w najlepszej lidze koszykarskiej  świata NBA - 
Marcinem Gortatem. W ramach cyklu szkoleń w polskich miastach Marcin odwiedził  Katowice 
oraz uczestniczył w ceremonii otwarcia Katowickiej Strefy Koszykówki, która znajdowała się na 
placu przed Spodkiem.
4 września 2009r. rozegrano turniej Streetballowy, który odbył się na ul. Mariackiej i zgromadził 
około 100 dzieci i młodzieży z różnych szkół katowickich.

2) "Małe Mistrzostwa Europy w Koszykówce" 
W  dniach  07.18.09.  2009r.  Śląski  Związek  Koszykówki  zorganizował  turniej  towarzyszący 
imprezie Eurobasket 2009, która w tym samym czasie trwała w Polsce. 
W turnieju udział wzięło 16 drużyn z całego Śląska, rozegrano ponad 50 meczy. 
Małe Mistrzostwa odbywały się na boisku zorganizowanym przy "Strefie kibica", znajdującej się w 
centrum miasta. W strefie oprócz rozgrywek w ramach Małych Mistrzostw można było obejrzeć na 
telebimie mecze rozgrywane w halach innych miast w Polsce w ramach Eurobasket 2009.
Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 000zł.

3) Współfinansowanie procesu przygotowań olimpijskich na Igrzyska Olimpijskie  w Vancouver 
2010  dla  zawodnika   Uczniowskiego  Klubu  Łyżwiarskiego  Spin  Katowice  -  Przemysława 
Domańskiego.  Kwota w wysokości  22 200zł została przeznaczona na treningi  na lodzie,  opłatę 
trenera oraz zajęcia choreograficzne.  

5.1.2 Promocja Miasta Katowice poprzez sport.



Promocja miasta poprzez sport miała miejsce podczas przeprowadzenia imprezy zorganizowanej 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej - Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2009.
Impreza miała miejsce w dniach 25.09. - 03.10. 2009 w czterech miastach w Polsce: Wrocławiu, 
Bydgoszczy,  Katowicach oraz Łodzi. W Katowicach rozegrano dwie fazy turnieju: eliminacyjną 
oraz play off w dniach 25.09 - 01.10. 2009.
Na realizacje tego przedsięwzięcia w 2009r. wydatkowano  2 000 000 zł.  Począwszy od styczna 
2009r. rozpoczęto działania promujące imprezę, jak i miasta, w których rozgrywane będą mecze. 
Działania obejmowały:
-  umieszczanie  artykułów  promocyjno-reklamowych  o  mieście  oraz  hali  Spodek  w  prasie 
branżowej, m.in. Polska Siatkówka oraz folderach i biuletynach wydawanych z okazji Mistrzostw.
-  uruchomienie  strony  internetowej  imprezy  w  języku  polskim  oraz  angielskim: 
www.mekobiet2009.pl, gdzie również umieszczane były informacje o mieście i Spodku.
-  zrealizowanie  filmu  promującego  Mistrzostwa  z  uwzględnieniem  przedstawienia  miast 
gospodarzy, w tym Katowic.
- emitowanie filmu promującego wydarzenie w Telewizji Polsat.
-  Promocja  imprezy  w  mediach  lokalnych  oraz  ogólnopolskich,  tj.  Radio  Piekary,  Dziennik 
Zachodni, Metro, Fakt, Super Express, Echo Miasta, Gazeta Wyborcza, Przegląd Sportowy oraz 
portal onet.pl
-  zorganizowanie  na placu przed Spodkiem pikniku siatkarskiego w dniu 12 września,  podczas 
którego rozgrywano mecze  siatkówki zgłoszonych  drużyn  amatorskich  oraz rozdawano gadżety 
związane z imprezą.
- wykonanie i rozmieszczenie w mieście plakatów Mistrzostw.
- w centrum miasta przy ul. 3-maja umieszczono na budynku wielkoformatową reklamę Mistrzostw 
.

6. REALIZATOR – WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA  

Wydział  Kształtowania  Środowiska,  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  w 
okresie sprawozdawczym realizował następujące zadanie:

6.1. EKOLOGIA, W TYM:

6.1.1. Edukacja ekologiczna:

Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

1) Obóz ekologiczny w Szklarskiej Porębie dla nowoprzyjętych studentów AE organizowany przez 
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach – 8 738,48 zł 

Głównym  celem  zadania  było  pobudzenie  świadomości  ekologicznej  nowoprzyjętych 
studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zamierzony cel pragniemy osiągnąć poprzez 
zorganizowanie szkoleń, wykładów oraz debat na tematy łączące zagadnienia z dziedziny ekologii i 
ekonomi. Miało to na celu, że to zmotywuje studentów do aktywnego działania na rzecz ochrony 
środowiska  w  życiu  codziennym  i  biznesie  oraz  aby  nowoprzyjęci  studenci  Akademii 
Ekonomicznej,  którzy  w  przyszłości  będą  stanowili  kadrę  zarządzająca  śląska,  pokazać,  że 
ekologiczne zachowania mogą być źródłem zysku w ich przyszłych przedsiębiorstwach a również 
jako  pomysł  na  biznes.  Zaobserwowana  ostatnio  moda  na  zachowania  ekologiczne  w  życiu 
codziennym może w przyszłości  objąć przedsiębiorstwo i  organizacje  nakierowane na zysk.  Na 
podstawie  tego trendu można budować nie  tylko  strategie  promocyjne,  ale  także  włączyć  takie 
zachowania na stałe, w misje i długofalowe cele przedsiębiorstwa.



Organizatorzy wyjazdu uwrażliwiali studentów na takie zagadnienia jak:
• Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska
• Budowanie w otoczeniu świadomości ekologicznej
• Ekologia jako pomysł na własny biznes
• Zachowania ekologiczne jako sposób na redukcję kosztów i sposób promocji
•  Nowoczesny  proces  produkcji  –  źródłem  oszczędności  podnoszenia  efektywności  i 

wydajności
W  związku  z  powyższym  owe  zagadnienia  przedstawione  zostały  w  formie  szkoleń,  debat  i 
wykładów.

2) Organizacja XIX Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego przez Stowarzyszenie Ekologiczne 
„Glos Natury” – 5 998,07 zł. 

Zadanie to ma kilkunastoletnią tradycję tj. 13 edycji z powodzeniem było realizowane przez 
Centrum Edukacji  Ekologicznej  Pałacu  Młodzieży  w Katowicach.  Od edycji  XIV zadanie  jest 
wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Ekologicznego „Głos Natury” oraz Centrum Edukacji 
Ekologicznej Pałacu Młodzieży. Zadanie jest bardzo dobrze odbierane przez środowisko szkolne – 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Sprzyja ono podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 
Uczestnikami  konkursu  są  także  uczniowie  szkół  katowickich,  którzy  często  zajmują  czołowe 
lokaty podczas finału.

3) Polski Klub Ekologiczny – druk Biuletynu Ekologicznego – 9 000 zł 
Biuletyn jest miesięcznikiem wydawanym od 1993 r., prezentowane są w nim przedsięwzięcia i 
osiągnięcia  Polskiego  Klubu  Ekologicznego  oraz  zamieszczane  są  artykuły  dotyczące  m.in.: 
polityki ekologicznej Unii Europejskiej, kraju i regionu, aktualnie realizowanych proekologicznych 
inwestycji, problemów mieszkańców oraz gmin.

6.1.2 Współdziałanie w realizacji ekorozwoju - nie prowadzono zadań z ww. zakresu.

VIII. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Zakres zadań do realizacji w ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi 
wynika z zapisów §4 „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 
2009 rok”. 

W ramach współpracy pozafinansowej miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi w 2009 
roku realizowano następujące działania:

 udostępniano  miejsce  na  stronie  internetowej  organizacjom  pozarządowym  celem 
popularyzowania  i  promocji  działań  organizacji  pozarządowych  współpracujących  z 
miastem Katowice:

• prowadzono  serwis  informacyjny na  stronach  Urzędu  Miasta  Katowice  w  zakładce 
„Organizacje  pozarządowe”  zawierający  bazę  danych  o  organizacjach  pozarządowych 
realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Katowic oraz innych organizacjach 
pozarządowych  działających  na  terenie  Katowic,  o  ich  działaniach,  wydarzeniach, 



spotkaniach,  szkoleniach;  zamieszczano  informacje  dotyczące  działalności  Referatu  ds. 
Organizacji Pozarządowych,

• na  stronie  portalu  miejskiego  zamieszczano  informacje  o  ogłaszanych  przez  Prezydenta 
Miasta Katowice konkursach na realizację zadań publicznych oraz inne ważne informacje 
dla organizacji pozarządowych,

• zamieszczano dane teleadresowe organizacji z którymi nawiązano współpracę w związku z 
realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  zakładce:  „Informator  dla 
mieszkańca. Problemy alkoholowe i narkotykowe. Współpraca z NGO.”

• zamieszczano informacje o ważnych przedsięwzięciach 

 konsultowano projekty aktów prawnych przekazywane do zaopiniowania przez miasto 
Katowice  z  organizacjom  pozarządowym,  w  dziedzinach,  w  ramach  których  dane 
organizacje pozarządowe prowadzą działalność statutową,

• w 2009 roku przeprowadzono szerokie  konsultacje  do „Programu współpracy Miasta 
Katowice  organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”. Program był  konsultowany z 
organizacjami od 15.05.2009 do 14.08.2009r. Propozycje/uwagi do Programu wniosło 18 
osób/organizacji pozarządowych. Łącznie wniesiono 59 propozycji/uwag.
Lista organizacji, które wzięły udział w konsultacjach Programu na 2010 rok
1. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES.
2. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.
4. Fundacja FOR ANIMALS
5. Polskie Forum Edukacji Europejskiej
6. Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Katowicach
8. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
9. Warsztaty Terapii Zajęciowej: przy Stowarzyszeniu na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, 
przy  Śląskim  Stowarzyszeniu  „Ad  Vitam  Dignam”,  przy  Stowarzyszeniu  Wspierania 
Działań  Twórczych  UNIKAT,   przy  Fundacji  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży 
Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki, przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach – Giszowcu 
10. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Niepełnosprawnych SPES 
(osobna propozycja)
11. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
12. Śląska Społeczna Rada Oświatowa
13. Fundacja Ekologiczna „Silesia”
14. Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS
15. Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKCENT” 
16. Regionalne Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
17. Klub KONTRA
18. Inkubator Trzeciego Sektor przy KAFOS

W dniu  14  września  br.  w Urzędzie  Miasta  Katowice  obyło  się  spotkanie Pierwszego 
Wiceprezydenta  Miasta  Katowice  i  przedstawicieli  Wydziału  Polityki  Społecznej  z 
organizacjami  pozarządowymi działającymi  na  rzecz  miasta  Katowice  i  jego 
mieszkańców.  Udział  w spotkaniu  wzięło  40 przedstawicieli  organizacji  pozarządowych. 
Celem  spotkania  było  omówienie  projektu  „Programu  współpracy  miasta  Katowice  z 
organizacjami  pozarządowymi  na  2010  rok”  po  przeprowadzonych  konsultacjach  z 
organizacjami pozarządowymi. 



Zdecydowaną  większość  propozycji/uwag  uwzględniono  w  przedstawionym  projekcie 
Programu,  pozostałe  propozycje  zaplanowano do realizacji  poza Programem lub zostaną 
rozważone w kolejnych latach. 

• za  pośrednictwem strony internetowej  konsultowano „Miejski  Program Profilaktyki  i 
Rozwiązywania  problemów  Alkoholowych  na  2010  rok” oraz  „Miejski  Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok”.

 organizowano  spotkania  organizacji  pozarządowych  współpracujących  z  Miastem 
Katowice w celu zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, 

• W celu podsumowania współpracy w 2009 rok w dniu 10 grudnia 2009r. w Miejskim Domu 
Kultury „Koszutka” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47 odbyło się II spotkanie władz 
miasta Katowice  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych.  W  spotkaniu  udział 
wzięli: Prezydent Miasta Katowice, Pierwszy Prezydent Miasta Katowice oraz realizatorzy 
Programu  w  2009  r.  (Naczelnik  Wydziału  Polityki  Społecznej,   Naczelnik  Wydziału 
Informacji i Promocji, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, Naczelnik Wydziału 
Sportu  i  Turystyki,  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz 90 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych.

Celem  spotkania  było  podsumowanie  współpracy  miasta  Katowice  z  organizacjami 
pozarządowymi w 2009 r. oraz omówienie celów i zasad współpracy na 2010 r. ze strony 
władz miasta. Głos zabrały również dwie „parasolowe” organizacje pozarządowe. 

• w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy Pełnomocnik Prezydenta ds. Sportu 
organizował spotkania z zakresu współpracy miasta Katowice – związki sportowe;

 

 udostępniano organizacjom pozarządowym materiały promujące Miasto Katowice.

• przekazywano gadżety promocyjne  (T-shirty,  smycze  itp.)  oraz foldery,  plakaty,  ulotki  i 
inne  materiały  promocyjne  na  wydarzenia  organizowane  przez  stowarzyszenia,  związki 
sportowe; 

 inicjowano działania aktywizujące i integrujące katowickie organizacje pozarządowe, 
poprzez:

• spotkania  cykliczne  ze   Śląskim  Forum  Organizacji  Pozarządowych  KaFOS   celem 
omówienia  problemów  /  opinii  /  wniosków /  propozycji  zgłaszanych  przez  organizacje 
pozarządowe do KaFOS-u, który aktualnie zrzesza ponad 80 organizacji członkowskich.

Spotkania odbywały się w drugą środę każdego miesiąca.

W dniu 13.05.2009r.  w tym samym gronie osób odbyło się pierwsze spotkanie  Zespołu  
doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi powołanego w maju br. przez 
Prezydenta Miasta Katowice na wniosek tych organizacji.

• spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  



W 2009r. Miasto Katowice rozpoczęło akcję mającą na celu przeciwdziałanie zajmowaniu 
miejsc  parkingowych  dla  osób  niepełnosprawnych  przez  osoby  nieuprawnione  tj. 
posługujące  się  nieaktualnymi  kartami  parkingowymi  lub  nie  przewożące  osób 
niepełnosprawnych.  Urząd  Miasta  we  współpracy  z  Komendą  Miejską  Policji  i  Strażą 
Miejską rozpoczął aktywne kontrole. Celem szczegółowego omówienia problemu Naczelnik 
Wydziału  Polityki  Społecznej  kilkakrotnie  spotykał  się  z  organizacjami  pozarządowymi 
osób niepełnosprawnych, takimi jak: Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich 
Opiekunów  i  Przyjaciół,  Stowarzyszenie  „Aktywne  Życie”  oraz  Związkiem  Harcerstwa 
Polskiego – Hufiec Katowice. Na jednym ze spotkań zrodził się pomysł podjęcia wspólnych 
działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, w tym 
zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione 
tj.  posługujące  się  nieaktualnymi  kartami  parkingowymi  lub  nie  przewożące  osób 
niepełnosprawnych.  W  trakcie  spotkania  ustalono  konieczność  nagłaśniania  problemu 
poprzez  prowadzenie  cyklicznych  akcji  przy  współudziale  organizacji  pozarządowych, 
Urzędu  Miasta  Katowice,  Policji  i  Straży  Miejskiej  oraz  mediów  lokalnych,  a  także 
uwrażliwienia młodych mieszkańców naszego miasta na problemy osób niepełnosprawnych, 
co pozwoli w przyszłości na stworzenie bardzo otwartego społeczeństwa miasta Katowice, 
dla którego wspólne życie z osobami niepełnosprawnymi to norma cywilizacji społecznej. 
Tak zrodził się pomysł na „Miejską Dżunglę”. Projekt MIEJSKA DŻUNGLA zrealizowano 
w  I  półroczu  2009r.  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  w  3  katowickich 
szkołach, ponadto przeprowadzono patrole harcerzy, młodzieży ponadgimnazjalnej z Policją 
i  Strażą  Miejską  na  parkingach  osiedlowych  i  przed  marketami.  W  grudniu  2009r. 
rozpoczęto II edycję projektu. Do udziału w projekcie zgłosiło się 14 szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, wyłonionych za pośrednictwem Wydziału 

• Podsumowanie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  rzecz  osób   
niepełnosprawnych za 2009 rok

W dniu 7 grudnia br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Katowice odbyło  się spotkanie z 
udziałem  Pierwszego  Wiceprezydenta  Miasta  Katowice celem  podsumowania 
działalności Miasta  Katowice  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  w  2009  roku oraz 
przedstawienia działań planowanych w 2010 roku.

Oprócz przedstawicieli instytucji miejskich, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach,  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach,  Domów Pomocy Społecznej  w 
Katowicach oraz przedstawicieli katowickich organizacji pozarządowych działających na 
rzecz  osób  niepełnosprawnych,  w  spotkaniu  uczestniczyli  również  zaproszeni  goście: 
przedstawiciel  Biura  Poselskiego  Pana  Marka  Plury – Posła  na Sejm RP oraz  Zastępca 
Dyrektora  Oddziału  Śląskiego  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych.

Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze działania podjęte przez miasto Katowice w 
2009  roku  oraz  przekazano  informacje  na  temat  działań  planowanych  na  2010  rok. 
Jednocześnie  zwrócono  uwagę  na  dużą  aktywność  organizacji  pozarządowych  we 
współpracy z miastem Katowice i ich wpływ na politykę społeczną miasta. Wiele projektów 
była odpowiedzią Miasta Katowice na potrzeby zgłoszone przez osoby niepełnosprawne i 
zostało zrealizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi. 

Podczas spotkania  przedstawiono wyniki  projektu  „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IN PLUS w ramach projektu 
systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Na  zakończenie  spotkania  została  zaprezentowana  podstrona  portalu  miejskiego 
(http://katowice.bezbarier.info/ ) poświęcona problematyce osób niepełnosprawnych, która 

http://katowice.bezbarier.info/


jest  tworzona  we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  „Aktywne  Życie”.  W  powyższym 
serwisie  zamieszczane  są  informacje  na  temat  dostępności  budynków  użyteczności 
publicznej na terenie Katowic. 

• udział organizacji w Jarmarku Jesiennym

Organizacje  pozarządowe  wzięły  udział  w  Jarmarku  Jesiennym  zorganizowanym  przez 
Urząd  Miasta.  Na  jednym  ze  stoisk,  ustawionych  wzdłuż  ulicy  Dyrekcyjnej,  stworzono 
organizacjom warunki do prezentowania własnej działalności oraz wyrobów wytworzonych 
przez swoich wychowanków i podopiecznych. Informację o możliwości udziału w Jarmarku 
zamieszczono  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Katowice.  Zgłoszenia  organizacji 
przyjmowano  telefonicznie.  Do udziału  w Jarmarku  zgłosiło  się  przeszło  20  organizacji 
pozarządowych i instytucji miejskich. 

• wydanie kalendarza na 2009 rok oraz 2010 rok  

W grudniu 2008r. Referat  ds. Organizacji  Pozarządowych we współpracy z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej podjął działania w celu wydania Kalendarza na 2009 rok promującego 
prace  uczestników  WTZ  prowadzonych  przez  organizacje  pozarządowe.  Kalendarz 
przekazano  na  początku  2009r.  Warsztatom Terapii  Zajęciowej,  celem rozpropagowania 
wśród uczestników, rodziców/opiekunów i  innych  osób związanych  z  działalnością  tych 
placówek.

We wrześniu 2009r. przesłano organizacjom pozarządowym zaproszenie do wzięcia udziału 
w tworzeniu projektu kalendarza na 2010 rok (zawierającego np. prace wychowanków, loga 
organizacji itp.). Na powyższe zaproszenie odpowiedziały następujące organizacje:

-  Fundacja  Przyjaciele  dla  Zwierząt,  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  Stowarzyszenia 
Wspierania  Działań Twórczych „Unikat”,  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  Fundacji  Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. ST. Kostki, Warsztat Terapii Zajęciowej 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Katowice – 
Giszowiec,  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży  „Dom  Aniołów  Stróżów”, 
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”.

Wydrukowano  100  sztuk  kalendarzy  zawierających  zdjęcia  oraz  prace  wychowanków 
Warsztatów oraz Stowarzyszenia „Arteria”. Kalendarze przekazano organizacjom.

• przygotowanie akcji promocyjnej - 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego  

W okresie od lutego do kwietnia 2009 roku promowano akcję „Przekaż 1% podatku na  
rzecz katowickich organizacji pożytku publicznego”. Plakat, informacja oraz aktualny wykaz 
organizacji  pożytku  publicznego  zostały  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu 
Miasta  Katowice  w  miesiącu  lutym  2009r.  Plakaty  zostały  rozwieszone  w  miejscach 
publicznych  (obiektach  kulturalnych  i  sportowych,  urzędach  skarbowych,  zakładzie 
ubezpieczeń społecznych, kopalniach, przychodniach). Dodatkowo w dystrybucji plakatów 
pomogły  organizacje  pozarządowe.  Podjęte  przez  Wydział  Polityki  Społecznej  działania 
miały na celu pomoc katowickim organizacjom pozarządowym w pozyskaniu środków na 
ich działalność statutową.



We wrześniu 2009r. przesłano organizacjom pozarządowym zaproszenie do wzięcia udziału 
w tworzeniu projektu plakatu dotyczącego możliwości odliczania w 2010 roku 1% podatku. 
Na zaproszenie  odpowiedział  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  Fundacji  Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży  Niepełnosprawnej  im.  św.  St.  Kostki,  którego  propozycję  wybrano. 
Wydrukowano  150  sztuk  plakatu  „Twoja  szansa,  by  pomóc  –  podaruj  1  %”,  który  na 
początku 2010 r. zostanie rozdysponowany organizacjom pozarządowym oraz rozwieszony 
w  poszczególnych  budynkach  Urzędu,  w  instytucjach  kulturalnych,  instytucjach  opieki 
zdrowotnej, urzędach skarbowych. Celem dotarcia z informacją do jak największej liczby 
mieszkańców  na  2010  rok  planowane  są  również  inne  działania  na  stronie  portalu 
miejskiego we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji. 

• Europejski Dzień Sąsiada  

Dzień Sąsiada to masowe wydarzenie świętowane raz do roku, którego celem jest dążenie 
do promowania prawdziwego ducha jedności i interakcji pomiędzy ludźmi mieszkającymi w 
sąsiedztwie.  Wydział  Polityki  Społecznej  wspólnie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach  w  dniu  26  maja  2009  roku 
zorganizował  w  trzech  dzielnicach  Katowic:  Szopienicach,  Załężu  i  Nikiszowcu  szereg 
imprez w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada. Wydarzenie pozwoliło na poznanie się osób 
mieszkających obok siebie i ułatwienie wzajemnej pomocy członkom społeczności lokalnej.

• katowickie organizacje pozarządowe w roli ekspertów   

W styczniu 2009r. po raz pierwszy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice 
zaprosił  przedstawicieli  katowickich  organizacji  pozarządowych  do  udziału  w  pracach 
Komisji  Konkursowej  z  głosem  doradczym  przy  rozpatrywaniu  ofert  w  związku  z 
ogłoszonym konkursem ofert na realizację nowego dla Miasta Katowice zadania „Promocja 
i organizacja wolontariatu”. 

Zaproszenia  przesłano  do  przedstawicieli  Stowarzyszenia  Wzajemnej  Pomocy  BONA 
FIDES, Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS, Stowarzyszenia Wspieranie 
Inicjatyw Społecznych MERITUM, Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych 
MOST  celem  obiektywnej  oceny  ofert  pod  kątem  faktycznych  potrzeb  w  zakresie 
wolontariatu. 

Opinia ekspertów została uwzględniona przy proponowanym przez Komisję Konkursową 
podziale dotacji przyznanej z budżetu miasta Katowice. 

• organizacja wspólnych spotkań Śląskiego Związku Koszykówki i Śląskiego Związku Piłki   
Siatkowej podczas prac nad organizacją w mieście „Ogródków Kibica”.

 tworzenia  wspólnych  zespołów  o  charakterze  inicjatywnym  i  doradczym  w 
poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego,

• W lutym 2009 roku powołano zespoły o charakterze inicjatywnym i doradczym działające w 
obszarze  polityki  społecznej,  w  skład  których  wchodzą  przedstawiciele  samorządu  i 
organizacji pozarządowych:

2) Zespół ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom zaburzonym 
psychicznie i ich rodzinom 

3) Zespół ds. opieki nad dzieckiem i rodziną



4) Zespół ds. pomocy bezdomnym 
5) Zespół ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz pomocy rodzinie w kryzysie i 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
6) Zespół ds. zdrowia
7) Zespół ds. pomocy rodzinie z problemem bezrobocia

Do głównych zadań zespołów należy między innymi:
 współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi  merytorycznie  za realizację 

poszczególnych zadań z obszaru polityki społecznej,
 wymiana doświadczeń i informacji na temat realizowanych usług z zakresu 

polityki społecznej,
 wspólne określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania poprzez 

wykorzystanie istniejących form wsparcia/pomocy lub ich modyfikację,

Spotkania  każdego  zespołu  odbyły  się  w  II  kwartale  2009r..  W  dalszej  perspektywie 
czasowej planuje się, iż efektami pracy tych zespołów będzie:

 wykreowanie systemowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych w 
mieście,  w  oparciu  o  już  istniejącą  bazę  instytucji  i  organizacji  pozarządowych 
poprzez koordynację, pełną informację i wymianę doświadczeń, 

 pełniejsze wykorzystanie potencjału instytucji miejskich,
 koordynacja działań organizacji pozarządowych w mieście Katowice,
 koordynacja już funkcjonujących rozwiązań,
 wypracowanie wspólnych zasad pracy w obszarze danego problemu społecznego,
 stworzenie spójnej koncepcji i zasad współpracy w obrębie realizacji zadań, a co za 

tym idzie bardziej racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, 
 zastosowanie skuteczniejszych i tańszych usług lub zwiększenie ich zakresu za tą 

samą cenę - usługi te nie będą się dublować, lecz współpracować systemowo,
 zastosowanie  usług  o  określonym  standardzie,  a  więc  efektywniejszych  i 

gwarantujących skrócenie okresu pomocy,
 płynne przejście klienta z jednego systemu pomocy w drugi – bez powielania działań 

wielu  instytucji,  co  może  następować  przy  braku  właściwej  koordynacji  pracy 
merytorycznej.

W  IV  kwartale  2009r.  odbyły  się  kolejne  spotkania  zespołów  doradczych,  które  miały 
charakter informacyjno - edukacyjny i były poświęcone między innymi tematyce konkursów 
(począwszy od oferty po rozliczenie przyznanej dotacji). 

• Program  współpracy  wyznacza  zakres  działania  Referatu,  jednocześnie  kierunek 
działalności Referatu to odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania organizacji oraz otwartość 
na wszelkie propozycje, sugestie, uwagi i opinie organizacji zainteresowanych współpracą z 
Miastem Katowice. 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Katowice na wniosek katowickich organizacji 
pozarządowych  powołał  w  maju  br.  Zespół  doradczy  ds.  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi. Oprócz  dotychczasowej  wymiany  informacji  pomiędzy  Referatem  ds. 
Organizacji  Pozarządowych  a  organizacjami  pozarządowymi,  do  zadań  zespołu  należy 
między innymi:

 wypowiadanie  się  i  dokonywanie  oceny  w  sprawie  dotychczasowych  form 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, 

 doradztwo w zakresie usprawniania współpracy pozafinansowej Miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi oraz proponowanie nowych rozwiązań, 



 określanie,  w  imieniu  innych  organizacji  pozarządowych,  aktualnych  potrzeb 
organizacji w zakresie współpracy pozafinansowej oraz sposobu ich zaspokajania, 

 włączanie się w działania podejmowane przez miasto Katowice.

 udostępniano  organizacjom  pozarządowym  pomieszczeń  i  bazę  techniczną  Urzędu 
Miasta Katowice na spotkania ogólnodostępne związane z realizacją Programu,

-  w 2009r. za pośrednictwem Wydziału Polityki  Społecznej  udostępniono pomieszczenia 
Urzędu Miasta Katowice dla:

 Inkubatora  Trzeciego  Sektora  działającego  przy  Miejskim  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej  w Katowicach – 2 i 6 kwietnia 2009r.,  temat  szkolenia:  „Zarządzanie 
organizacją pozarządową”,

 Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – 8 lipca 2009r., seminarium 
otwierające projekt: „Możecie lepiej i więcej”,

 Fundacji  Przyjaciel  Gminy  –  25  września  2009r.,  konferencja  poświęcona 
budownictwu socjalnemu,

 Fundacji „Krzyś” - 19 września 2009r., szkolenie dla wolontariuszy w zakresie akcji: 
„Europejska noc bez wypadku”,

 Inkubatora  Trzeciego  Sektora  działającego  przy  Miejskim  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej w Katowicach - 8 października 2009r., spotkanie w sprawie standardów 
zarządzania projektem,

 Śląskiego  Forum  Organizacji  Pozarządowych  KAFOS  –  18  grudnia  2009r., 
seminarium podsumowujące działania KAFOSu w 2009r.,

 Stowarzyszenie  „Inicjatywa”  –  12  -  13,  16  –  17  listopad  2009r.,  szkolenie  nt. 
zarządzania projektami kulturalnymi,

 Stowarzyszenia Unijny Fundusz Przedsiębiorczości – każdy poniedziałek począwszy 
od grudnia 2009r. do końca stycznia 2010r.

- za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu udostępniano sale Urzędu Miasta 
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Katowicach związkom sportowym celem 
organizacji narad oraz konferencji prasowych, 

- za pośrednictwem Wydziału Sportu i Turystyki nieodpłatnie udostępniano organizacjom 
pozarządowym miejskie  obiekty  sportowe,  pozostające  w zarządzie  Miejskiego  Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Katowicach na organizacje imprez sportowo-organizacyjnych.

 podejmowano  działania  na  rzecz  wzmocnienia  instytucjonalnego  organizacji 
pozarządowych,  np.  wstępne  doradztwo  prawne,  organizowanie  lub  informowanie  o 
możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

- realizacja zadania odbywała się poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy,

- w okresie sprawozdawczym udzielano informacji na temat możliwych form współpracy 
pozafinansowej, o planowanych przez Wydział konkursach oraz prowadzono indywidualne 
poradnictwo przy tworzeniu ofert na dotacje,

-  na  bieżąco  przekazywano  pocztą  elektroniczną  zaproszenia  i  informacje  o  projektach 
realizowanych przez organizacje pozarządowe dla innych organizacji, 

- zamieszczano na stronie portalu miejskiego w zakładce „Aktualności”, „Wydarzenia” oraz 
w Kalendarium informacje o szkoleniach, imprezach, wydarzeniach organizowanych przez 
organizacje pozarządowe,

-  Wydział  Sportu  i  Turystyki  na  bieżąco  udzielał  wstępnego  doradztwa  prawnego  oraz 
prowadził szerokie konsultacje merytoryczne i prawne;



 prowadzono  działalność  promocyjną  i  informacyjną  dotyczącą  wspólnych 
przedsięwzięć miasta i organizacji pozarządowych,

- reklamowano/promowano spotkania, konferencje, wydarzenia organizowane przez Miasto 
wspólnie ze stowarzyszeniami, związkami sportowymi, na miejskiej stronie internetowej, w 
miejskiej gazecie oraz za pośrednictwem Urzędu Miasta w lokalnych mediach;

 udzielano  merytorycznej  pomocy  w  nawiązywaniu  kontaktów  z  organizacjami 
pozarządowymi spoza Katowic i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

- współpraca z klubem sportowym KKS Mickiewicz Katowice podczas organizacji turnieju 
koszykówki, w którym wystąpiły drużyny reprezentujące miasta partnerskie Katowic.

 udzielono  pomocy  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych  na  realizację  zadań 
statutowych

-  Referat  ds.  Organizacji  Pozarządowych  Wydziału  Polityki  Społecznej  prowadził 
doradztwo  dla  organizacji  w  zakresie  źródeł  pozyskiwania  środków  na  działalność 
statutową, 

- ponadto Referat włączył się w sprzedaż (wśród pracowników Urzędu Miasta Katowice) 
cegiełek na koncert  charytatywny organizowany na rzecz chorego na zanik mięśni Kuby 
Majzla. Koncert odbył się 18 maja 2009r. w Akademii Muzycznej w Katowicach.

 udzielano  pomocy  w  pozyskiwaniu  lokalu  na  działalność  statutową  organizacji  na 
warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta:
• do  Wydziału  Budynków  i  Dróg  wpłynęły  33 wnioski  organizacji  pozarządowych  o 

przyznanie  lokalu  użytkowego  z  przeznaczeniem  na  siedzibę  i  działalność  statutową,  z 
czego:
- 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
- 21 wniosków jest w trakcie realizacji,
-  1  wniosek rozpatrzono negatywnie;  wnioskodawca jest dłużnikiem z tytułu niepłacenia 
należności czynszowych za lokal z zasobów Miasta,
-  w  2 przypadkach  wnioskodawcy  odstąpili  od  ubiegania  się  o  przyznanie  lokalu  po 
zapoznaniu się z warunkami najmu.  

• Wnioski  w  sprawie  udostępniania  lokali  na  działalność  prowadzoną  przez  organizacje 
pozarządowe wpływające  do  Referatu  po  zaopiniowaniu  przekazywane  są  do  Wydziału 
Budynków i Dróg, w 2009 roku zaopiniowano wnioski następujących organizacji:
 Śląski Klub Karate „GOLIAT”,
 Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek św. Jacka,
 Śląskie  Stowarzyszenie  „Ad  Vitam  Dignam”  (przedłużenie  nieodpłatnego 
użytkowania lokalu),
 Stowarzyszenia Kulturalnego „Sahaja Joga”.
 Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu

 informowano, inicjowano lub współorganizowano szkolenia podnoszące jakość pracy 
organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,



-  zorganizowano szkolenie  dla  organizacji  pozarządowych  na temat  „Zakres  współpracy 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”,
-  dla  pracowników  świetlic  profilaktyczno-wychowawczych  prowadzonych  przez 
organizacje  pozarządowe  zorganizowano  szkolenie  na  temat  „Dziecko  wykorzystane 
seksualnie.  Rozpoznawanie  i  postępowanie”  oraz  „Dziecko  z  FASD  –  standardy  
postępowania i opieka”

 wydawano  opinie  o  działalności  organizacji  pozarządowych  oraz  udzielano 
rekomendacji na ich wniosek,

-  na  wniosek  wydawano  opinie/rekomendacje  współpracującym  organizacjom 
pozarządowym

- udzielano rekomendacji  związkom sportowym w celu  ułatwienia  pozyskania  przez  nie 
sponsorów wszelakich imprez,

 obejmowano patronatem Prezydenta  Miasta  Katowice  przedsięwzięć  realizowanych 
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Katowice. 

- w 2009 roku do Referatu Promocji wpłynęło około  270 wniosków z prośbą o patronat 
honorowy  Pana  Prezydenta  Miasta  Katowice;  240 wniosków  zostało  rozpatrzonych 
pozytywnie,  natomiast  pozostałe  imprezy  nie  odbyły  się.  Przyczyną  odwołania  tych 
przedsięwzięć był m.in.: brak sponsorów, zmiana miejsca lub miasta, terminu, pogoda lub 
brak uczestników.

Rada Miasta Katowice przyjmując „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi  na  2009  rok”  zadeklarowała  wolę  kontynuowania  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  w  zakresie  prowadzonej  działalności  w  sferze  zadań 
publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała. 
Realizatorzy Programu podejmowali  różnorodne starania,  by rozwijać i  umacniać  współpracę z 
organizacjami  pozarządowymi  poprzez zlecanie  zadań publicznych,  których realizacja  związana 
jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Miasta Katowice oraz poprzez współpracę 
pozafinansową, w ramach której zrealizowano szereg wspólnych przedsięwzięć.


