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Część III. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ  

I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Dział 3. Projekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

PROJEKT 1.  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA 

 

1. Założenie: osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć zapewniony dostęp  

do pełnej informacji o obowiązujących rozwiązaniach prawnych i wynikających z nich uprawnieniach, 

istniejących możliwościach zaspakajania różnorodnych potrzeb, funkcjonujących systemach wsparcia i 

możliwościach uzyskania różnych form pomocy ze strony instytucji jak i organizacji pozarządowych. Osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć również możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy w 

rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pojawiających się w związku z niepełnosprawnością. 

 

2. Cel: ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez udostępnienie 

informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach oraz informacji dotyczących istotnych spraw 

związanych z funkcjonowaniem społecznym w mieście Katowice. 

Ograniczenie skutków sytuacji kryzysowych wynikających z niepełnosprawności. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia.  

Zwiększenie dostępności do informacji z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych 

oraz do informacji o instytucjach pomocowych w mieście, obiektach pozbawionych barier architektonicznych. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

 

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

Realizatorzy: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

2) okresowe powtarzanie akcji informacyjnych poprzez rozwieszenie plakatów, udostępnianie ulotek 

informacyjnych na temat działalności instytucji i organizacji prowadzących poradnictwo i interwencję 

kryzysową w miejscach stosunkowo często odwiedzanych przez osoby niepełnosprawne (Urząd Miasta, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe). 

Realizator :  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

3) kontynuacja realizacji informatora dla osób niepełnosprawnych w formie elektronicznej  wraz z 

udostępnieniem danych z zakresu opisu obiektów użyteczności publicznej oraz restauracji, obiektów 

handlowych, sakralnych pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras 

wycieczkowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz poradnictwa specjalistycznego. 

Realizatorzy: 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

4) realizacja projektu społecznego „Miejska Dżungla” mającego na celu przybliżenie problemów osób 

niepełnosprawnych, łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi 

na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym  uczestniczyć w życiu społecznym, 

przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. 

Realizator:  

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta 

Katowice, Policją, Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi. 

5) kontynuacja aktualizacji informatora dla niepełnosprawnych na stronach Urzędu Miasta Katowice w 

zakładce „Informator dla mieszkańca”- zawierającego informacje pomocowe niepełnosprawnym mieszkańcom 

Katowic. 



Realizatorzy: 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej 

 

6. Ocena efektywności: 

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

niepełnosprawnych, 

2) liczba jednostek świadczących poradnictwo, 

3) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową, 

4)  liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej, 

5)  liczba obiektów/tras/kopert umieszczonych w informatorze dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 2.  WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-6 LAT
1
) 

 

1. Założenie: każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji 

leczniczej, do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną. Każde dziecko 

niepełnosprawne ma prawo do odpowiedniej stymulacji rozwoju od chwili wykrycia u niego 

niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole, w celu zapobiegania ewentualnym przyszłym 

niepowodzeniom w nauce. 

 

2. Cel: Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci w wieku 0-6 lat, poprzez stworzenie 

możliwości uzyskania jak najwcześniejszej, kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnozy w placówkach do 

tego przygotowanych. Objęcie dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz przygotowanie 

rodziców lub opiekunów do udziału w rehabilitacji swoich dzieci. 

 

Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 

podjęcia nauki w szkole. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Dostęp rodziców/prawnych opiekunów jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości 

zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci. 

Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych od 0-6 lat, wymagających takiej pomocy, usługami z 

zakresu wczesnej interwencji. 

Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych pomocą specjalistyczną do chwili podjęcia przez nie 

nauki w szkole. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy : 

Wielospecjalistyczne i kompleksowe działania wczesnego wspomagania rozwoju warunkiem optymalnego 

rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego. Celem tego zadania będzie objęcie jak 

największej liczby dzieci w wieku 0-6 lat – niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, 

specjalistycznymi programami terapii i rewalidacji oraz przygotowanie rodziców do udziału w rewalidacji, 

rehabilitacji i edukacji swoich dzieci.  

 

 

Zadania: 

 

1)  wczesne wspomaganie rozwoju dzieci realizowane najbliżej ich miejsca zamieszkania,  

tj. w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez miasto Katowice. 

Realizatorzy:  

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 

– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,  

– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach. 

 

2) objęcie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 

3) systematyczne uzupełnianie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do zajęć specjalistycznych z zakresu 

wczesnego wspomagania rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. w przedszkolach z oddziałami 

integracyjnymi specjalnymi, oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.   

Realizatorzy:  

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 

– Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,  

– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach. 

 

                                                           
1
 W tym dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego 



4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych dodatkową formą wspierania przez miasto wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci – dotacje udzielane przez miasto Katowice (za pośrednictwem WE) na podstawie 

art. 90 ustawy o systemie oświaty. 

Realizatorzy: 

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 

– Oświatowe Jednostki Niepubliczne  

 

5)  współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży. 

Realizatorzy: 

–  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

–  ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 

 

6) kompleksowa rehabilitacja i rewalidacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Katowice 

realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Realizatorzy: 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, 

- organizacje pozarządowe. 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach, w zakresie współpracy ze 

specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Katowicach i Wydział Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe. 

 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju  

2) liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

3) stopień wykorzystania funduszy na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych  do realizacji  wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci, 

4) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 

5) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnego wspomagania rozwoju 

6) liczba dzieci w wieku 0 do 6 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 3.  EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 

1. Założenie: każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do nauki w 

szkołach wspólnie ze swymi rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych lub szkołach ogólnodostępnych z 

oddziałami integracyjnymi, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub nauczania 

indywidualnego. 

2. Cel: stworzenie dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

możliwości kształcenia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania. 

Zapewnienie możliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową dostępu do edukacji. 

Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

4. Zadania do realizacji w  2015 roku, realizatorzy:  

a) Pełny udział w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie warunkiem prawidłowej integracji oraz 

prawem każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka dzieci niepełnosprawnych 

dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, zarówno w szkołach ogólnodostępnych oraz w szkołach 

ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub 

nauczania indywidualnego, życie dzieci niepełnosprawnych w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych. 

Zadania: 

1) zapewnianie realizacji zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

ogólnodostępnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, najbliższych dzieciom. 

Realizator:  

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice,  

- szkoły ogólnodostępne, 

- szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi. 

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

szkolnych 

3) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice 

Realizator:  

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.  

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice. 

 



6. Ocena efektywności: 

1) liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w systemie 

ogólnodostępnym i integracyjnym, 

2) liczba dzieci uczących się w szkołach specjalnych, 

3) liczba dzieci uczących się na nauczaniu indywidualnym, 

4) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 4. REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 

SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z dostępu do wszechstronnej rehabilitacji 

mającej na celu adaptację społeczną, z dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym. 

 

2. Cel: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez 

wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie 

umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem 

umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, ze  schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych oraz dla 

osób głuchych i głuchoniemych. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

1) kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w 

sferze zadań publicznych oraz środowiskowymi domami samopomocy w celu zapewnienia jak najwyższej 

jakości świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 4). 

Realizatorzy: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Katowicach we współpracy z podmiotami prowadzącymi poszczególne placówki. 

 

2) kontynuowanie wspierania, w formie dotacji lub zakupu usług, przez miasto Katowice usług z zakresu 

rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez 

organizacje pozarządowe i fundacje w prowadzonych przez nie specjalistycznych ośrodkach lub realizowanych 

w ramach działalności statutowej (Dział 2, Rozdział 4). 

Realizatorzy:  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

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

 

6. Ocena efektywności: 

 

1) liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi,    schorzeniami 

narządu ruchu, głuchych, głuchoniemych i niewidomych korzystających  

z pomocy specjalistycznych placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe  

i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI W 

FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ 

 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym oraz dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny. 

 

2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej sprawności, 

rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych przez osoby 

niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego rodzaju barier. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd nie 

korzystały. 

Zwiększenie zainteresowania niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością uzyskania 

dofinansowania na różne cele w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Zwiększenie zainteresowania podmiotów możliwością uzyskania dofinansowania do organizowanych imprez 

sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

1) sukcesywne powtarzanie akcji informacyjnych w mediach, wśród organizacji pozarządowych, w 

środowiskach przez pracowników socjalnych, na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach powyższych zadań lub 

aktualnie realizowanych programów. Pomoc osobom niepełnosprawnym przy sporządzaniu wniosków i 

zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

2) kontynuowanie udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do różnych świadczeń, w ramach zadań wynikających z ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

(Dział 2, Rozdział 5). 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

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

 

6. Ocena efektywności: 

1)   liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

2) liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy uzyskali pomoc w ramach realizowanych 

programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

3)  liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych 

bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury i turystyki oraz 

rekreacji, 

4)  liczba osób niepełnosprawnych, którym zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu ich 

zamieszkania w ramach środków PFRON, 

5) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON w ramach barier w 

komunikowaniu się, 

6) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON w ramach 

likwidacji barier technicznych, 

7) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON  

na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, 



8) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów 

rehabilitacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 6. DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w 

tym do godnego zamieszkiwania w lokalu odpowiadającym jej ograniczonym możliwościom. 

 

2. Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich mieszkaniach oraz 

umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez likwidację barier architektonicznych i 

technicznych w miejscu zamieszkania. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Doprowadzenie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w mieszkaniach osób 

niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności w mieszkaniach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

oraz poprawa ich warunków mieszkaniowych. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy :  

1) stworzenie osobom niepełnosprawnym, z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu, możliwości zamiany 

zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione barier lub na mieszkania o mniejszym stopniu 

niedogodności w ramach zamiany z miastem (zgodnie z par. 36 "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice", stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta 

Katowice nr XLI/950/13 z dnia 30 października 2013 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 13 listopada 2013 roku, poz. 

6549). 

Realizator: Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice. 

 

2) przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – wg zgłaszanych potrzeb. 

Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

3) utworzenie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych w ramach przebudowy budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych: 

- ul. Stalmacha 18a - 2 lokale mieszkalne o pow. uż. ok. 69m
2 
 każdy, 

- ul. Andrzeja 23a – 2 lokale mieszkalne o pow. uż. ok. 53m
2
 i ok.58m

2 

Dostosowanie warunków architektonicznych i technicznych w budynkach (parter) dla osób niepełnosprawnych, 

w ramach przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 

- ul. Stalmacha 18a – instalacja platformy schodowej umożliwiającej wjazd na pierwszą kondygnację 

nadziemną. 

Realizator : Komunalny Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

4) przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie w ramach pracy socjalnej,  

pomocy formalno - prawnej, organizacyjnej dotyczącej sporządzenia projektu dostosowania mieszkania, 

kosztorysu niezbędnych prac, pomocy w znalezieniu wykonawcy, a także w pozyskaniu środków finansowych 

na pokrycie części kosztów ponoszonych przez osobę niepełnosprawną, jeżeli jej sytuacja materialna tego 

wymaga. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z administratorami lokali.  

 

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

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.  

 

 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba osób niepełnosprawnych  wymagających dostosowania mieszkań do potrzeb  

wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich, 

2) liczba dokonanych zamian dotychczas zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione  



barier architektonicznych lub mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności,  w tym liczba zamian 

dotyczących osób na wózkach inwalidzkich, 

3) liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w  

tym liczba osób na wózkach inwalidzkich, 

4) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach, 

5) liczba osób korzystających z pomocy instytucjonalnej i pomocy świadczonej w środowisku, w tym domów 

pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 7. DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w 

tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu zbiorowego lub 

specjalnego. 

 

2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania się 

po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb tych osób. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Kontynuowanie działań mających na celu: 

1) dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta 

Katowice. 

2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta: 

a) zwiększenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne w 

strefie płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych rezerwowanych dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych na obszarze miasta Katowice, 

b) zwiększenie liczby pojazdów komunikacji zbiorowej przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych, 

c) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej, 

d) wprowadzanie do rozkładu jazdy KZK GOP informacji o kursach wykonywanych taborem 

niskopodłogowym w formie: dodatkowych oznaczeń do informacji przystankowej, oddzielnych 

aplikacji na stronach internetowych Związku oraz informacji przez bezpłatną infolinię KZK GOP (nr. 

tel. 800 16 30 30). 

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

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

1) kontynuowanie działań mających na celu likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych 

miasta, w tym przebudowa istniejących przejść dla pieszych na przejścia integracyjne z nawierzchnią 

rozróżnialną dotykowo, obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bezkorytkowym w ramach prowadzonych prac 

remontowych poszczególnych ulic; w ramach przebudowy i budowy sygnalizacji świetlnej zabudowywanie 

buczków akustycznych; dostosowywanie przejść podziemnych i kładek dla osób niepełnosprawnych; oklejanie 

żółtą taśmą odblaskową miejsc o ograniczonej widoczności; uwzględnianie koncepcji oraz wytycznych do 

nowo projektowanych oraz remontowanych inwestycji miejskich pod kątem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 

 

2) korzystanie z bezpłatnych stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz ustalenie 

zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową korzystających z płatnych 

miejsc parkingowych, (zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/755/13 Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013r.) w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na 

obszarze miasta Katowice. 

Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 

 

3) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

4) kontynuowane działań mających na celu odbudowę taboru i poprawę warunków korzystania z autobusów 

transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne. Spółka PKM Katowice zamierza zakupić 15 sztuk 

nowych autobusów niskopodłogowych w 2015r.  

Realizator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o. 

 



5) kontynuowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D – likwidacji barier 

transportowych, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki brzegowe programu, ustalane corocznie przez 

Zarząd PFRON. 

Realizator: zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami. 

 

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

Realizator:  

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, 

-  Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

7) przeprowadzenie akcji edukacyjno – profilaktycznej w celu obrony praw osób niepełnosprawnych w 

zakresie miejsc do parkowania w ramach projektu społecznego Miejska Dżungla. 

Realizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji 

Urzędu Miasta Katowice, Policją i Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

8) układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach-zakończenie 

realizacji zadania, sprawy terenowo-prawne.  

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

9) przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: 

Etap II – strefa Rondo-Rynek 

Etap III – przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

10) Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, 

Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

11) modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

12) budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

13) rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od  węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii 

Krajowej. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

14) budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

15) przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

16) przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II                                                                                                                                    

Opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji układu drogowego wraz z oświetleniem i 

odwodnieniem oraz ciągu pieszo – rowerowego. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

17) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

18) przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 



 

19) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

20) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej – osiedle Franciszkańskie. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

21) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - 

Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej - zakończenie zadania, uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

22) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

23) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

24) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

25) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

26) przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – 

Zawodziu. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Transportu  Urzędu Miasta Katowice, w zakresie transportu specjalnego – 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. 

 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

2) liczba autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, 

3) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez  

    specjalistyczne placówki, organizacje pozarządowe, firmy taksówkowe, 

4) liczba przejść dla pieszych posiadających oprócz sygnalizacji świetlnej zainstalowane 

     sygnalizatory akustyczne, 

5) liczba obiektów komunikacyjnych, na których wykonano w danym okresie  udogodnienia 

     dla osób niepełnosprawnych, rodzaj udogodnień, 

6) liczba zawartych umów dotyczących zakupu środków transportu w ramach „Programu  

    wyrównywania różnic między regionami”; liczba osób niepełnosprawnych korzystających  

    w danym roku z przewozów nowo zakupionymi środkami transportu. 

7) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych przez Wydział Polityki  

      Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 8. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH, W 

KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w 

tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej. 

 

2. Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie 

dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i 

w komunikowaniu się. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy 

załatwiają mieszkańcy Katowic oraz w budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne miasta, 

świadczące usługi na rzecz ludności: w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, placówkach 

edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych, 

administracyjnych budynków mieszkalnych itp. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

 

1) tworzenie zbioru danych dotyczących występowania barier architektonicznych w budynkach i obiektach 

użyteczności publicznej zajmowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – kontynuacja. 

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

Dróg, Wydziałem Budownictwa. 

 

2) udział w opiniowaniu opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów 

technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych. 

Realizator : Wydział Budynków i Dróg, Wydział Budownictwa, Wydział Inwestycji,  Wydział Rozwoju 

Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

3) załatwianie w miejscu zamieszkania leżących osób niepełnosprawnych formalności związanych z 

wystawianiem dowodu osobistego. 

Realizator: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice. 

 

4) Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

5) budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

6) na wniosek mieszkańców rozpatrywane są sprawy dotyczące wydzielenia miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych, wykonania podjazdów dla wózków inwalidzkich itp. 

Realizator: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

7) przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

- ul. Morawa 119a – umożliwienie wjazdu na pierwszą kondygnację nadziemną budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej Szopienice. 

Realizator: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

8) przystosowanie lokalu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

- ul. Markiefki 6/12 – przebudowa lokalu dla potrzeb MOPS 

- ul. Markiefki 64 – przebudowa lokalu dla potrzeb MOPS 

- ul. Słupska 1 – umożliwienie wjazdu do lokalu użytkowego znajdującego się na pierwszej kondygnacji 

nadziemnej poprzez budowę podjazdu. 

Realizator: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 



 

9) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice-projekt I. 

Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. 

Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

10) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice-projekt II. 

Realizacja termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a i ul. Misjonarzy 

Oblatów MN 24. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

11) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice-projekt II. 

Opracowanie dokumentacji projektowej,  audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór 

Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów. Realizacja zadania w zakresie instalacji kolektorów 

słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. 

Traktorzystów 42. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

12) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice-projekt III. 

Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43 i Szeptyckiego 1. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

13) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice-projekt IV-VII. 

Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji : 

- Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. 

Kwiatkowskiego 20, nr 94 przy ul. Rataja 10;  

- Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, 

- Gimnazjum nr 16 przy ul.  Wojciecha 9,  nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

14) poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice-projekt IV. 

Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 

 

5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inwestycji Urzędu 

Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg. 

 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba budynków i obiektów użyteczności publicznej skontrolowanych pod kątem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, 

2) liczba wniosków, projektów z udziałem miasta Katowice w sprawie likwidacji barier 

    architektonicznych w jednostkach wykonujących zadania publiczne, 

3) liczba opinii wydanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, 

4) liczba wniosków złożonych w sprawie likwidacji barier architektonicznych u Pełnomocnika Prezydenta  

ds. Osób Niepełnosprawnych, 

5) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności związane z wydaniem 

dowodu osobistego. 

 



PROJEKT 9. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU  KULTURALNYM  

I ARTYSTYCZNYM 

 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, 

odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb. 

 

2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym 

odpowiednich warunków do uczestnictwa w kulturze. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury w ramach miejskich 

instytucji kultury. 

 

3.Stan planowany do osiągnięcia: 

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i artystycznych. Promowanie i 

prezentacje twórczości artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier 

architektonicznych i barier w komunikowaniu się  w obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

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

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia od wielu lat organizuje koncerty, których odbiorcami są 

dzieci i młodzież specjalnej troski oraz pensjonariusze domów pomocy społecznej. 

W  2015 roku IPiUM „Silesia” planuje kontynuowanie działalności koncertowej dla tej grupy słuchaczy. 

Regularnie koncerty odbywać się będą w następujących ośrodkach: 

- Katowice - Ligota, ul. Medyków 16, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, 

- Katowice - Ligota, ul. Kołobrzeska 8, ZSS nr 12, 

- Katowice – Giszowiec, ul. Gościnna 8, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla dzieci, 

- Katowice – Giszowiec, ul. Wojciecha 23, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla dorosłych, 

- Katowice – Bogucice, ul. Ścigały 17, ZSS nr 9, 

- Katowice – Janów, ul. Zamkowa 2a, ZSS nr 7, 

- Katowice 1000- lecie, ul. Ułańska 5a, Samodzielny Ośr. Rehabilitacyjno-Oświatowy dla dzieci, 

- Katowice Centrum, ul. 3-go Maja 36, Stowarzyszenie Szansa dla Każdego, 

- Katowice  - Piotrowice, Centrum Rehabilitacyjno- Oświatowe, ul. Radockiego 280, 

- Katowice - Załęże, Szkoła Specjalna, ul Gliwicka 148a. 

 

Dzieci niepełnosprawne będą uczestniczyć w koncertach IPiUM „Silesii” również 

w tzw. klasach integracyjnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie miasta m.in. na 

koncertach organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury na os. 1000-lecia, w Bibliotece Filia nr 3 na 

Załężu.  

W Bibliotece Filii nr 3 regularnie - raz w miesiącu w koncertach uczestniczyć będą osoby starsze, 

pensjonariusze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Katowicach, osoby niepełnosprawne ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Katowicach.  

Poza tym osoby starsze będą mogły uczestniczyć w koncertach wieczornych organizowanych na terenie  

naszego miasta  m.in. w  domach kultury, bibliotekach, muzeach, Polskim Radio, Bazylice Panewnickiej oo. 

Franciszkanów. Wstęp na wszystkie koncerty organizowane przez IPiUM „Silesia” jest bezpłatny. 

Realizator: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 

 

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

 

W ramach edukacji artystycznej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od wielu lat realizowane 

są działania twórcze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - cykl warsztatów i oprowadzań kuratorskich 



poddających dyskusji tradycyjne schematy odbioru sztuki. Wyrabianie w odbiorcach potrzeby kontaktu ze 

sztuką oparte zostaje na swobodnej formie spotkania w galerii. Celem instytucji jest aktywizacja osób 

niepełnosprawnych, zachęcenie ich do samodzielnej aktywności twórczej.  

W 2015 roku będą kontynuowane działania skierowane do osób niepełnosprawnych. 

  

– Warsztaty ekspresji twórczej dla dzieci – zajęcia plastyczne przeznaczone są dla dzieci 

oraz młodzieży niepełnosprawnej. Zajęcia te sięgają do podstawowych form autoekspresji, ukierunkowane 

są przede wszystkim na działania motoryczne, poznawcze i emocjonalne. Galeria, dzięki dużej powierzchni 

ekspozycyjnej, stwarza doskonałe warunki do pracy twórczej realizowanej na dużych formatach bądź w 

przestrzeni. Do realizacji warsztatów wykorzystywane są różnorodne materiały, co stymuluje koordynację 

wzrokowo-ruchową oraz pobudza kreatywność. Funkcja ekspresyjna działań ma bardzo korzystny wpływ 

na rozładowanie negatywnych emocji,  dzieci wyciszają się i uspokajają.  

 

– Warsztaty ekspresji twórczej dla dorosłych – wspólnie z koordynatorem Programu Integracji Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” realizowanego przy katowickim MOPS-ie, od roku 2012  funkcjonuje 

panel działań przeznaczony dla osób dorosłych o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Grupy z 

Programu uczestniczyły również w warsztatach i akcjach artystycznych realizowanych w ramach projektu 

edukacyjno-artystycznego „DO SZTUKI GOTOWI START!”. Instytucja będzie starała się kontynuować 

współpracę w następnym roku. 

 

– Warsztaty ekspresji twórczej i oprowadzania kuratorskie dla osób niesłyszących –   Spotkania tłumaczone są 

na język migowy, mogą w nich uczestniczyć zarówno dzieci jak  

i osoby dorosłe. 

 

Ponadto budynek Galerii jest w pełni przygotowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub o 

zaburzonej koordynacji ruchowej, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć we wszystkich 

działaniach wystawienniczych i wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w Galerii Sztuki Współczesnej 

BWA w Katowicach.  

 

Realizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA  

 

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

 

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach dysponuje dwoma obiektami: salą teatralną na ul. św. 

Jana 10 oraz Galerią przy ul. 3 Maja 25. Oba obiekty są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo, dzięki czemu mogą one w pełni korzystać z całościowej oferty Teatru „Ateneum”.  

Ponadto od grudnia 2008 r. Teatr dysponuje bezprzewodowymi słuchawkami, które umożliwiają osobom 

niedosłyszącym indywidualny odsłuch dźwięku podczas spektakli zarówno na scenie przy ul. św. Jana, jak i w 

Galerii „Ateneum”. Urządzenia zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz Miasto Katowice. 

Osoby niepełnosprawne w Teatrze „Ateneum” mogą nie tylko obejrzeć spektakle prezentowane na obu scenach 

teatru, ale także mogą zwiedzić teatr oraz uczestniczyć w lekcjach teatralnych. 

 

Zadaniami do wykonania w 2015 r.  jest opracowanie dla niewidzących i słabowidzących dzieci przy pomocy 

techniki audiodeskrypcji następujących, nowych przedstawień: „Tylko jeden dzień”, „Serce”. 

Poza tymi tytułami będą kontynuowane prezentacje spektakli opracowanych tą techniką do tej pory: 

„Kopciuszek”, „Najmniejszy bal świata”, „Biegnijcie do szopki”, „Krawiec Niteczka”. 



Do realizacji nowych zadań, czyli opracowania scenariusza przedstawień metodą audiodeskrypcji, zaproszeni 

zostaną fachowcy z tej dziedziny. Przygotowanie odpowiednich skryptów planuje się powierzyć pani Irenie 

Künstler, reprezentującej Fundację Kultury Teatr bez Barier z Warszawy. Lektorami podczas przedstawień 

będą wybrani aktorzy Teatru „Ateneum”. 

 

Realizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. 

 

4) Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9 

 

Projekty, które Muzeum planuje realizować: 

1. Zajęcia warsztatowe plastyczne „Pod wpływem sztuki”, adresowane do uczniów szkół specjalnych z terenu 

Katowic, przygotowane w ramach wystaw czasowych: „Czas u-płynął. Anna Chojnacka - fotografie”,  w 

cyklu „Niebezpieczne związki”: – „Urszula Broll/Andrzej Urbanowicz”, „Witkacy i kobiety”, 

„CecileReims/Hans Bellmer”; warsztaty realizują profesjonalni plastycy. 

2. Wystawa czasowa „Twórcze inspiracje uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 

w Katowicach” (Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9).  Organizacja wystawy, jej 

upublicznienie w środowisku osób z dysfunkcjami i poza wśród osób zainteresowanych; plastyk w 

muzeum i plastyk w szkole. 

3. Konkurs pt. „Katowiczanie w „Galerii Artystycznej”, adresowany do uczniów  ze szkół specjalnych w 

Katowicach i w okolicznych miastach (Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9). 

Przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu dla niepełnosprawnych uczniów ze szkół specjalnych; 

nauczyciele ze szkół specjalnych, edukatorzy z muzeum. 

4. Warsztaty teatralne i scenograficzne (Dział Teatralno-Filmowy Oddział Muzeum Historii Katowic przy ul. 

Kopernika 11). 

5. Warsztaty teatralne i scenograficzne, lekcja muzealna „Teatr od kulis” (Dział Teatralno-Filmowy Oddział 

Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11). 

 

6. Lekcje muzealne (Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu 

przy ul. Rymarskiej 4): „Przybieżeli do Betlejem pasterze...” – kolędowanie przy choince, „Etnograficzne 

zagadki – śladami dziadka i babki” (odgadywanie nazw i przeznaczenia używanych dawniej przedmiotów 

znajdujących się w zbiorach Działu Etnologii Miasta), „Kolorowy świat makatek” (spotkanie w śląskiej 

kuchni, tworzenie makatek, wymyślanie sentencji kuchennych, makatkowe puzzle i kolorowanki), „W co 

się bawić? Dawne dziecięce gry, zabawy i zabawki” (podczas zajęć dzieci poznają zabawy podwórkowe 

swoich rodziców i dziadków, uczą się ich zasad i grają m.in. w kestle, cymbergraja, kulanie felgi, oglądają 

stare zabawki), „Zostań młodym muzealnikiem” (projektowanie zaproszenia, plakatu i wystawy z 

wybranych eksponatów). 

 

Budynek mieszczący się w Nikiszowcu przy ul. Rymarskiej 4 jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, posiada windę oraz toaletę. Zwiedzanie wystaw jest stałą ofertą dla osób 

niepełnosprawnych fizycznie. 

 

Realizator: Muzeum Historii Katowic 

 



5) Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, pl. Sejmu Śląskiego 2 

 

W roku 2015 planuje się realizację cyklu koncertów plenerowych w ramach „Katowickich Spotkań, Opery, 

Baletu i Operetki”, „Koncertów Promenadowych. Od Bacha do Beatlesów”, cykle edukacyjne dla dzieci i 

seniorów w ramach projektu Future Artist- Twórcza Kontynuacja, Rodzinne Matinee, Muzycznej Sceny 

Edukacyjnej, musical „Bajka o jazzie” oraz środka Edukacji Kulturalnej, w ramach których realizowane są 

spotkania integracyjne.  Ponadto osoby niepełnosprawne uczestniczą w wydarzeniach realizowanych w salach 

koncertowych CKK, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym:  koncertach w ramach Silesian 

Jazz Festival, spektaklach Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE 

oraz z tytułu prowadzonej działalności impresaryjnej. 

Centrum Kultury Katowice od wielu lat bezpośrednio współpracuje z ośrodkami oraz klasami integracyjnymi, 

w ramach której to współpracy osoby niepełnosprawne uczestniczą w projektach artystycznych realizowanych 

przez naszą Instytucję. 

 

Realizator : Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 

 

6) Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, pl. Wolności 12a 

 

Siedziba Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” znajdująca się w dawnym Pałacu 

Goldsteinów przy  placu Wolności nie ma barier architektonicznych dla osób na wózkach inwalidzkich. 

Ponieważ koncerty miejskie Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” są bezpłatne dla 

publiczności, udział w nich osób niepełnosprawnych nie podlega ograniczeniom.  

Pracownicy i członkowie Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” będą udzielać pomocy 

osobom niepełnosprawnym na terenie Pałacu Goldsteinów w dniu koncertu.  

Planuje się kontynuację udostępniania w formie mailowej informacji przed każdym koncertem dla 

mieszkańców Katowic organizowanym w siedzibie Zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Ponadto będzie udzielana informacja o koncertach w innych obiektach, jednak weryfikacji  

ich dostępności dla osób niepełnosprawnych powinien dokonać gospodarz obiektu.  

Możliwe jest eksponowanie plakatów koncertowych w taki sposób, aby skutecznie dotrzeć 

z informacją do osób niepełnosprawnych (po uzgodnieniu z MOPS).  

 

Realizator: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 

 

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

 

W 2015 roku instytucja nie przewiduje organizacji imprez kulturalnych skierowanych wyłącznie do osób 

niepełnosprawnych. W programie imprez na 2015 rok znajdują się jednak przedsięwzięcia związane z 

działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, w których mogą wziąć udział wszyscy, w tym również osoby 

niepełnosprawne:  

 

1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Czar Katowic” z okazji 150. urodzin Miasta Katowice adresowany 

również do szkół z Oddziałami Integracyjnymi, połączony z otwarciem wystawy  i wręczeniem nagród.  

2. VIII Międzynarodowy konkurs plastyczny na „Kartkę Bożonarodzeniową” adresowany również do 

przedszkoli i szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Połączony z otwarciem wystawy i wręczeniem 

nagród.  

3. Comiesięczne Spotkania Grupy Samopomocowej dla osób opiekujących się osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi. 

4. Wieczór poezji i kolęd na terenie osiedla Zadole we współpracy z ZSS nr 12 w Katowicach.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci_w_Katowicach


5. Współorganizacja z ZSS nr 12 Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.  

 

Osoby z lekką niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz niewidome w 2015 r. mogą wziąć 

udział w cyklicznych: koncertach z cyklu „Niedziela z muzyką”, występach artystycznych w ramach Sceny 

Młodych Artystów, Spotkaniach Koła Dziennikarsko-Literackiego, Klubu Dyskusyjnego czy Spotkaniach Koła 

Miłośników Śląskiej Pieśni.   

Wszystkie osoby bez względu na rodzaj niepełnosprawności mogą uczestniczyć 

w licznych imprezach plenerowych w Amfiteatrze – Park Zadole dostępnych dla wszystkich tzn. w XXI edycji 

„Święta Kwitnących Głogów”, XI edycji „Pikniku z kulturą”, środowych atrakcjach dla dzieci w ramach akcji 

„Lato w mieście” oraz sobotnich koncertach i występach w okresie wakacji.  

Ze względu na bariery architektoniczne utrudniające dostęp i poruszanie się po budynku MDK „Ligota”, 

jednostka nie jest w stanie poszerzyć zakresu zadań ujętych w poprzednich programach.  

 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Ligota” 

 

8) Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie” ul. Markiefki 44a 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” planuje organizację następujących przedsięwzięć 

związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1. Cykl koncertów kameralnych „Operetka wieczorową porą” (Miejski Dom Kultury „Bogucice – 

Zawodzie”).  

2. Cykl koncertów kameralnych  „Salon muzyczny Tadeusza Trzaskalika” (Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie”).  

3. Warsztaty organizowane dla osób niepełnosprawnych i starszych współorganizowane 

z filią nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (Miejski Dom Kultury „Bogucice – 

Zawodzie”, Filia nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach).  

4. Cykl wystaw „Imaginacje” i „Kobieca perspektywa” (Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”). 

5. Cykl wystaw w Galerii „G44a” – promocja twórczości zawodowej i amatorskiej osób pełnosprawnych 

i niepełnosprawnych (Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”), 

6. Warsztaty twórcze, warsztaty rękodzieła i biżuterii dla dzieci  i seniorów (Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie”).  

7. Pokazy i przedstawienia w wykonaniu osób niepełnosprawnych (Miejski Dom Kultury „Bogucice – 

Zawodzie”).  

8. Spotkanie edukacyjne z przedstawicieli UM i MOPS z osobami niepełnosprawnymi 

i seniorami (Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” dział „Zawodzie”), 

9. Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Seniora (Miejski Dom Kultury Bogucice – 

Zawodzie”).  

10. Stała współpraca z okolicznymi szkołami, w tym ze szkołą specjalną i przedszkolami integracyjnymi, 

stowarzyszeniami i związkami (SANIS, Bona Fides, Związek Górnośląski, Stowarzyszenie RAZEM na 

Rzecz Gminy Psary i Gmin Województwa Śląskiego) i świetlicami środowiskowymi (Miejski Dom 

Kultury „Bogucice – Zawodzie”).  

11. Działalność klubów seniora działu Bogucice – koła nr 6 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

koła seniorów „Bogucice”, koła seniorów „Solidarność” KWK Katowice (Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie”).  

12. „Dzień Babci i dziadka” – okolicznościowy występ dzieci i młodzieży  skierowany 

do seniorów także do osób niepełnosprawnych (Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”).  

13. Koncerty różnych stylów i wykonawców, które skierowane są także do osób niepełnosprawnych i 

wykluczonych (Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”). 



14. Cykliczne imprezy „Dancig Zawodziański” - arteterapia przez taniec i muzykę (Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie”).  

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

osób niepełnosprawnych i przedstawicieli mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę (Miejski 

Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”). 

16. Organizacja okolicznościowych spotkań seniorów z okazji świąt i Międzynarodowego Dnia Seniora 

(Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”).  

17. Organizacja wspólnych zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci 

z dzielnicy Bogucice oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej (Miejski Dom Kultury „Bogucice – 

Zawodzie”).  

18. Organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Arka” 

z Bogucic (Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”). 

19. Współpraca z Agencją Rynku Rolnego, promującą zdrową żywność przy organizacji corocznego 

„Festynu Bogucickiego” - imprezy integrującej osoby z różnych grup społecznych – osoby 

pełnosprawne i niepełnosprawne, dzieci i seniorów, Romów i mieszkańców Śląska innej narodowości 

(Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”). 

20. Organizacja zajęć Nordic Walking dla wszystkich chętnych w tym także seniorów (Miejski Dom 

Kultury „Bogucice – Zawodzie”).  

21. Regionalny Konkurs Plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych „Podróż moich marzeń”  

(Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”). 

 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

 

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

 

Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach planuje w 2015 r. organizację następujących przedsięwzięć 

związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1.  Plener malarski „Zarzeczańskie obrazki” w obiekcie w Katowicach – Zarzeczu.  

     Na plener corocznie są zapraszane są dzieci niepełnosprawne z SP nr 21 

     z oddziałami  integracyjnymi oraz Zespołu Szkół Specjalnych z Siemianowic Śl. 

2.  Koncerty umuzykalniające w obiekcie w Katowicach – Podlesiu. 

     W 10 koncertach organizowanych we współpracy ze IPiUM „Silesia”, uczestniczy      

      m.in. grupa ok. 30 dzieci z SP nr 21 z oddziałów integracyjnych. 

3. Cotygodniowe spotkania Grupy wsparcia MOPS z udziałem osób  niepełnosprawnych w obiekcie w 

Katowicach – Piotrowicach.     

4. Cotygodniowe spotkania Grupy wsparcia MOPS z udziałem osób niepełnosprawnych w obiekcie w 

Katowicach – Murckach.  

 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Południe” 

 

10) Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. gen. Hallera 28 

 

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” poprzez swoje 3 placówki będzie w roku 2015 współpracował i 

organizował imprezy dla następujących instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Imprezy artystyczne ujęte w planie na rok 2015: 



1. Miejski Festiwal Twórczości Teatralno-Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Twórczość 

bez barier” – współorganizacja z Zespołem Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach – impreza skierowana 

do dzieci (MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. gen. J. Hallera 28). 

2. VIII Festiwal Twórczości Religijnej Szkół Specjalnych – współorganizacja z Zespołem Szkół Specjalnych 

nr 7 w Katowicach – impreza skierowana do dzieci i młodzieży (MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. gen. J. 

Hallera 28). 

3. Bal Karnawałowy dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach 

(Filia nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. Obrońców Westerplatte 10).  

4. Warsztaty Terapii Zajęciowej „PROMYK” dla osób upośledzonych – współorganizacja 

z Warsztatami Terapii Zajęciowej „PROMYK” (Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. pod Lipami 

1;3-3a). 

5. Bal charytatywny Fundacji „ISKIERKA” dla dzieci z chorobami nowotworowymi – współorganizacja z 

Fundacją „ISKIERKA” (Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. pod Lipami 1;3-3a). 

6. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – współorganizacja ze Śląskim Stowarzyszeniem 

AD VIGAM DIGNAM. Impreza plenerowa o charakterze pikniku, przegląd twórczości, kiermasz 

wyrobów plastycznych, wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, pokazy dogoterapii i hipoterapii (Filia nr 2 

MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. pod Lipami 1;3-3a). 

7. Konkurs Tańca Dyskotekowego Szkół Specjalnych – współorganizacja z Zespołem Szkół Specjalnych nr 

10 w Katowicach (Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. pod Lipami 1;3-3a).  

 

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” angażuje się w przedsięwzięcia podejmowane wraz z 

instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 

1. Zajęcia tematyczne dla uczniów szkół specjalnych – przeglądy twórczości religijnej, teatralnej, plastycznej, 

tanecznej, zabawy okolicznościowe i karnawałowe, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, 

Spotkanie z Mikołajem, akcja „Lato w mieście”, akcja „Zima w mieście”. 

2. Udział osób niepełnosprawnych w imprezach organizowanych przez MDK „Szopienice-Giszowiec” – 

koncerty, spektakle teatralne, koncerty umuzykalniające, imprezy plenerowe (Dni Szopienic i Giszowca), 

konferencje i warsztaty. 

3. Udział dzieci i młodzieży w konkursach, przeglądach i turniejach organizowanych przez MDK (np. 

konkurs tańca dyskotekowego). 

4. Kontynuacja działania klubów seniora, które oferują swoim członkom wzajemną pomoc, organizują 

spotkania, zajęcia rekreacyjne (gimnastyka dla seniorów), wyjazdy na wycieczki, pikniki, spotkania z 

terapeutami, zabawy, itp. 

5. Cykl spotkań z rodzinami osób niepełnosprawnych w ramach projektu Giszowieckiego Centrum 

Aktywności Lokalnej (spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, odczyty, warsztaty wspierające terapię 

zajęciową). 

6. Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. dr M. Trzcińskiem-

Fajfrowskiej. 

 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” 

 

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

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych planuje w roku 

2015 następujące zadania: 

 

1. „Wiosna Misia Uszatka” – impreza integracyjna dla dzieci z przedszkoli z oddziałami integracyjnymi z 

okazji Pierwszego Dnia Wiosny (Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47). 



2. VIII Festiwal Bajek – warsztaty, projekcje bajek, spotkanie z bajkopisarzem, konkurs literacki i plastyczny, 

Przegląd Dziecięcych Form Teatralnych. Adresowany również do przedszkoli i szkół integracyjnych 

(Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47). 

3. „Świat za sto lat – budowle świata z plastikowych butelek” – warsztaty artystyczne 

dla dzieci (Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47). 

4. P.A.Sz.O.N. – Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych (Miejski Dom Kultury „Koszutka”- 

filia „Dąb”, ul Krzyżowa 1). 

5. Współorganizacja imprez z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

Realizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka 

 

12) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych” na rok 2015 będzie realizowała następujące imprezy, które będą realizowane w 

placówkach MBP przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, jako działania o zasięgu miejskim: 

 

1. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych: 

 

- Witryna artystyczna – prezentacja twórczości (malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa) osób niepełnosprawnych 

(dzieci, młodzieży, osób dorosłych). 

- Witryna poetycka – prezentacja dorobku piśmienniczego osób niepełnosprawnych. 

- Człowiek bez barier – spotkanie integracyjne mające na celu przełamanie stereotypu niepełnosprawności, 

który funkcjonuje wśród społeczeństwa; spotkania, z osobami niepełnosprawnymi które osiągnęły sukces i są 

przedsiębiorcze - przeznaczone dla bibliotekarzy, czytelników i wszystkich zainteresowanych. 

 

 

2. Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie - spotkania o zasięgu miejskim organizowane w związku ze 

świętami oraz dniami szczególnymi:: 

 

- „Serduszko puka”– impreza integracyjna z okazji święta zakochanych dla dzieci oraz młodzieży 

niepełnosprawnej (Filia nr 32). 

- Światowy Dzień Chorego – imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i w szpitalu. 

Impreza integracyjna z okazji Światowego Dnia Chorego w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo- 

Pielęgnacyjnym "Karolinka" (Filia nr 12).  

- Śmiechoterapia – impreza integracyjna dla uczniów ze szkół z oddziałami integracyjnymi 

oraz szkół specjalnych (Filia nr 32).  

- Międzynarodowy Dzień Głuchych – impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży (Filia 11). 

- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – imprezy integracyjne m.in. wystawy, spotkania, konkursy dla 

seniorów (Filia nr 1).  

- Międzynarodowy Dzień Białej Laski – impreza poświęcona osobom niewidomych i niedowidzącym (Filia nr 

1).  

- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – imprezy organizowane m.in. dla podopiecznych 

Dziennych Domów Pomocy Społecznej (w wybranych filiach). 

- Boże Narodzenie – spotkania gwiazdkowe organizowane dla osób niepełnosprawnych, m.in. podopiecznych 

Dziennych Domów Pomocy Społecznej itp. (w wybranych filiach).  

 

 



3. Spotkania integracyjne organizowane we współpracy z instytucjami edukacyjnymi i opiekuńczymi: 

- W karnawale czas na bale – cykl zajęć o tematyce zimowej i karnawałowej dla pensjonariuszy 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych (Filia nr 3). 

- Dzień Babci i Dzień Dziadka - impreza integracyjna w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo- 

Pielęgnacyjnym "Karolinka" z udziałem os. niepełnosprawnych (Filia nr 12). 

- Dzień Babci i Dziadka – spotkanie integracyjne dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, ul. 

Tysiąclecia (Filia nr 14). 

- Dla ukochanej babci dziś moje są życzenia – impreza integracyjna dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 

9  (Filia nr 16).  

- Za miłość, dobroć, troskę o wnuki… – spotkanie z udziałem starszych czytelników z Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej (Filia nr 16). 

- Pokłońmy się Dzieciąteczku. Wspólne kolędowanie dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Pomocy 

Społecznej (Filia nr 25). 

- Światowy Dzień Śniegu. Przykrył śnieżek ziemię – spotkanie dla dzieci z Samodzielnego Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, (Filia nr 25).  

- Pokłońmy się Dzieciąteczku. Wspólne kolędowanie – spotkanie dla podopiecznych Środowiskowego Domu 

Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie  Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin (Filia nr 

25). 

- Spotkania literackie o tematyce zimowej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II (3 razy, Filia 

nr 33).  

- Spotkajmy się w bibliotece – zajęcia dla dzieci z Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Świętej 

Jadwigi w Katowicach (2 razy w miesiącu, Filia nr 36).  

- Do zakochania jeden krok – zajęcia o tematyce walentynkowej dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Niepełnosprawnych (Filia nr 3).  

- Walentynki na wesoło – impreza integracyjna dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej (Filia nr 

16). 

- Dni przyjaźni z książką – zajęcia integracyjne w oparciu o literaturę dla młodszych dzieci. Zajęcia dla dzieci z 

Integracyjnego Przedszkola Językowego (2 razy, Filia nr 16).  

- Serduszkowy zawrót głowy – zabawa walentynkowa. Zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 

(Filia nr 16). 

- Łamańce językowe – zajęcia dla podopiecznych ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszenie  Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin (Filia nr 25). 

- Każdy każdemu serce podaruje - spotkanie dla seniorów Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej  

przygotowane przez młodzież z Gimnazjum nr 18 (Filia nr 27). 

- Dzień Kota – zajęcia edukacyjno – literackie  dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 41 z 

Oddziałami Integracyjnymi (Filia nr 27). 

- Wiosna, ach to ty! – cykl imprez o tematyce wiosennej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 (Filia nr 

3). 

- Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się… –  impreza połączona z zabawą z okazji Dnia Kobiet. 

Impreza dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej (Filia nr 16). 

- Dni przyjaźni z książką – zajęcia dla Integracyjnego Przedszkola Językowego w oparciu o literaturę dla 

młodszych dzieci i plastykę (2 imprezy, Filia nr 16).  

- Po co, zdaniem chłopców, istnieją dziewczyny na świecie? – impreza dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych 

nr 9 z okazji Dnia Kobiet połączona z zabawą (Filia nr 16). 

- Spotkania literacko-muzyczne z okazji nadejścia wiosny – zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 

(3 razy w miesiącu, Filia nr 33). 

- Spotkania literackie z okazji nadejścia wiosny – zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 67 z Oddziałami 

Integracyjnymi (Filia nr 33). 



- Wielkanoc – cykl imprez o tematyce świątecznej. Impreza dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej (Filia nr 3). 

- Impreza integracyjna z okazji Świąt Wielkanocy w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym 

„Karolinka” (Filia nr 12).  

- Świąteczne spotkanie wielkanocne – impreza dla seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej (Filia nr 

14). 

- Nazywam po imieniu dobro i zło – pokaz multimedialny dla seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej z 

okazji 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II (Filia nr 16). 

- Bo Wielkanoc to takie święto… - impreza integracyjna na temat zwyczajów i tradycji świąt wielkanocnych 

dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (Filia nr 16). 

- Dzień Czekolady – impreza dla podopiecznych ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszenie  Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin (Filia nr 25). 

- Spotkania literacko-muzyczne z okazji Światowego Dnia Książki – zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 9 (3 razy w miesiącu, Filia nr 33).  

- Spotkania literacko-muzyczne z okazji Świąt Wielkanocnych – spotkanie dla dzieci z Przedszkola nr 67 z 

Oddziałami Integracyjnymi (Filia nr 33).  

- Kwiatki na Dzień Matki –impreza z okazji Dnia Matki dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 (Filia 

nr 3). 

- Impreza z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek – impreza dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej (Filia nr 16). 

- Impreza z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (Filia nr 16).  

- W zaczarowanym baloniku Alicji – impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Samodzielnego Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych (Filia nr 25).  

- Europejski Dzień Sąsiada – spotkanie czytelnicze w filii i zajęcia integracyjne dla seniorów 

z Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej (Filia nr 27). 

- Spotkania literackie z okazji  Dnia Europy i rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – impreza dla 

dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (3 imprezy, Filia nr 33).  

- XIV Tydzień Głośnego Czytania – zajęcia dla Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Słabo i 

Niesłyszących (Filia nr 11). 

- Kwiat paproci świat blaskiem czarodziejskim złoci – impreza sobótkowa dla seniorów Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej (Filia nr 16). 

- Lista wakacyjnych rad – impreza edukacyjna dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 

 (Filia nr 16). 

- Dzień Przyjaciela – impreza dla podopiecznych Środowiskowego Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenie  

Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin (Filia nr 25),  

- Krajoznawczy konkurs plastyczny – zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 

(3 imprezy, Filia nr 33). 

- Światowy Dzień Smerfa. Zajęcia plastyczne dla dzieci z Przedszkola nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi 

(Filia nr 33).  

- Jesienne zabawy – cykl imprez o tematyce jesiennej dla uczniów z Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 

11 (Filia nr 3). 

- Katowice – moje miasto – impreza dla podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin (Filia nr 25). 

- Spotkania literacko-muzyczne z okazji 150. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich – zajęcia dla dzieci 

z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9. (3 razy w miesiącu, Filia nr 33). 

- Spotkania literacko-muzyczne z okazji 150. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich – zajęcia dla dzieci 

z Przedszkola nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi (Filia nr 33). 



- Impreza integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Niepublicznym Zakładzie 

Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym „Karolinka” (Filia nr 12).  

- Nie bójmy się jesieni, wszak ona złota jest – impreza integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Starszych dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej (Filia nr 16). 

- Kochajmy zwierzęta, te duże i te małe – impreza dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 z okazji 

Światowego Dnia Dobroci dla Zwierząt (Filia nr 16). 

- Urodziny Kubusia Puchatka – impreza dla podopiecznych z Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-

Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych (Filia nr 25). 

- Spotkania literacko-muzyczne o tematyce śląskiej – zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9.(3 

imprezy, Filia nr 33).  

- Światowy dzień Pluszowego Misia - cykl imprez połączonych z zabawą i głośnym czytaniem dla 

Pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych (Filia nr 3). 

- Komu bliski czarów świat, kto u Andrzeja szuka rad… - zabawa andrzejkowa dla podopiecznych Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej (Filia nr 16). 

- W bibliotece są Andrzejki. Rwetes, hałas tu dziś wielki! Zabawa andrzejkowa dla dzieci z Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 9 (Filia nr 16). 

- Dzień Seniora – impreza dla podopiecznych z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Ośrodek Wsparcia przy 

Stowarzyszeniu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych OPOKA (Filia nr 25). 

- Spotkania literackie z okazji Święta Misia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 

(3 imprezy, Filia nr 33). 

- Boże Narodzenie – cykl imprez o tematyce świątecznej dla seniorów z  Dziennego Domu Pomocy Społecznej 

(Filia nr 3). 

- Podzielmy się opłatkiem – impreza integracyjna z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla seniorów z Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej (Filia nr 16).  

- Co mamy z węgla? Impreza z okazji Barbórki dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (Filia nr 16). 

- Choinko panienko w zielonej sukience – impreza dla Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla 

Dzieci Niepełnosprawnych (Filia nr 25).  

- Spotkania literacko-muzyczne z okazji nadchodzących świat Bożego Narodzenia 

- Impreza dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (3 imprezy, Filia nr 33). 

 

4. Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci i dorosłych: 

- Czytanie jak fruwanie – dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 15 (raz w miesiącu, Filia nr 5 Mł.).  

- Głośne czytanie połączone z zabawami aktywizującymi i plastycznymi dla dzieci niedosłyszących z 

Przedszkola 93 oraz dla dzieci z Centrum Rehabilitacyjno – Oświatowego „Odrodzenie” w Katowicach (raz w 

miesiącu, Filia nr 10).  

- Książki łączą serca – zajęcia dla osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej (1 raz na kwartał, Filia nr 15). 

- Niepełnosprawni w bibliotece – zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 

(1 raz na kwartał, Filia 21).  

- Biblioterapia dla dzieci – zajęcia dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej św. Agaty  

(1 raz w miesiącu, Filia nr 26). 

- Warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora Zakątek (raz na kwartał, Filia nr 31).  

- Przyjaciele Na Fali – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Specjalnego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z 

autyzmem (raz w miesiącu, Filia nr 32).  

- Biblioteka jak rzeka – impreza edukacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi (raz w miesiącu, Filia nr 32). 



- Spotkania literacko-muzyczne z okazji Dnia Kota – zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9. Filia 

nr 33 (3 razy, Filia nr 33). 

 

Dodatkowo: Udział w projektach skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, np.: projekt 60+ jest 

super! organizowanego przez Stowarzyszenie Świat jest dla Nas - (Filia nr 7, 10, 14, 36). 

 

5.  Zakup zbiorów dla osób niewidomych i niedowidzących: 

W 2015 r. planuje się zakup audiobooków do Oddziału Książki Mówionej oraz Filii nr: 5Mł, 9, 11, 13, 25, 32, 

35. 

 

Wstęp na wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Katowicach jest bezpłatny. Osobom niepełnosprawnym i seniorom były wysyłane imienne zaproszenia. 

 

Realizator: Miejska Biblioteka Publiczna 

 

13) Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”, pl. Sejmu Śląskiego 2 

 

W 2015 roku planowane następujące działania: 

1. Warsztaty artystyczne z udziałem dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych 

nr 7 w Katowicach pod opieką p. Jolanty Wasik. 

Projekt podzielony będzie na dwa rodzaje warsztatów, których wspólnym mianownikiem będzie praca 

manualna uczestników, a efektem powstanie dużych i małych dzieł sztuki.  Pierwsza część polegać będzie na 

stworzeniu przez uczniów prac artystycznych w formie masek, wyklejanek oraz rysunków. W kolejnym etapie 

zaproszeni do projektu artyści, inspirując się pracami dzieci, wykonają mural na elewacji szkoły. Temat prac 

zostanie sprecyzowany na początku przyszłego roku. Warsztaty stanowić będą kontynuację projektów 

„Zaczarowany las” oraz „Moje miasto za 100 lat”, które w poprzednich latach organizowane były przez 

Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. 

Projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów z lepienia naczyń glinianych. W trakcie warsztatów 

artyści zaprezentują i nauczą dzieci różnych technik przy użyciu specjalnego pieca zakupionego przez 

instytucję.  

Zaplanowane działania nauczą dzieci cierpliwości, manualnej dokładności, a w przypadku pracy grupowej, 

znacząco wpłyną na polepszenie komunikacji niezbędnej do działań w zespole. Ich celem jest wpływ na rozwój 

kreatywności, umożliwiając dzieciom realizację ich własnej wizji. Poprzez zabawę, wiele się nauczą. 

 

2.  Wolontariat bezpośredni  

Ideą przewodnią wolontariatu bezpośredniego jest znoszenie barier w dostępie do kultury, wydarzeń 

sportowych czy szeroko pojętego życia społecznego, nie poprzez przebudowę architektoniczną, czy konkretne 

zmiany w obrębie instytucji będących tych wydarzeń operatorem, ale poprzez większe zaangażowanie 

wolontariuszy i osób, które na co dzień spotykają się z utrudnieniami. 

Projekt polega na stworzeniu bazy wolontariuszy i osób z niepełnosprawnością, które chciałyby zwiększyć 

swój udział w życiu kulturalno-społecznym miasta. Wszyscy uczestnicy, którzy zechcą wziąć udział w 

programie będą musieli wypełnić specjalnie przygotowany, krótki kwestionariusz. Dane w nim zawarte (takie 

jak adres zamieszkania, zainteresowania, preferowane godziny wyjścia) staną się przesłanką do dobierania 

uczestników w pary. 

W założeniu relacja ma być obustronna, więc nie tylko osoba z niepełnosprawnością będzie dzwonić do 

wolontariusza kiedy będzie chciała wybrać się na przykład  na koncert, ale także wolontariusz wybierając się 

na basen powinien  zadzwonić do swojego partnera z pytaniem czy przypadkiem też  nie ma na to ochoty.  



Uczestnicy programu otrzymają ponadto  „karty partnerskie”, które pozwolą im na otrzymanie szeregu zniżek 

w instytucjach kultury, kinach, obiektach sportowych itp. 

Będą  też zobowiązani do regularnej, comiesięcznej oceny swego partnera oraz do przedstawienia raportu 

aktywności (zarówno ocena jak i raport  będą mogły być przedstawiane mailowo, telefonicznie lub w trakcie 

bezpośredniej rozmowy z pracownikiem centrum wolontariatu). Pozwoli to wyeliminować  wszelkie 

nieprawidłowości w ramach programu. Stanie się też źródłem informacji, w których dziedzinach niezbędne jest 

doszkalanie uczestników programu. 

Dodatkowo najaktywniejsi uczestnicy programu będą nagradzani darmowymi biletami, szkoleniami i kursami. 

Korzyści płynące z wolontariatu bezpośredniego: 

- rozwiązanie możliwe do wdrożenia w przeciągu kilku miesięcy (w odróżnieniu od znoszenia barier 

architektonicznych czy instytucjonalnych)  

- nie wymaga dużych nakładów finansowych 

- dzięki systemowi premiowania – wzajemne motywowanie uczestników do zwiększenia  uczestnictwa w życiu 

społecznym 

- tworzenie wysoko wykwalifikowanej bazy wolontariuszy z dużym doświadczeniem, a nie tylko wiedzą  

teoretyczną. 

 

Realizator: Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” 

 

14) Wydział Kultury UM Katowice, ul. 3 Maja 7 

 

Wydział Kultury UM Katowice w ramach zadań własnych dofinansowuje imprezy kulturalne organizowane 

przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przekazywane na ten cel 

będą realizowane w ramach zgłaszanych potrzeb, związanych z organizacją koncertów, festynów 

integracyjnych, wystaw i innych projektów kulturalnych. 

 

Realizator: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. 

 

15) MDK Ligota – budowa wielofunkcyjnej Sali widowiskowej. 

Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali 

widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury „Ligota” przy ul. Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice. 

 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba imprez kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych, 

2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez Miasto Katowice. 

 

 

 

 



PROJEKT 10 . ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymagająca pomocy osób 

drugich w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych ma prawo do korzystania z odpowiednich form 

opieki i wsparcia.  

 

2. Cel: utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania, a 

w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy społecznej, 

mieszkaniach chronionych, rodzinnym domu pomocy oraz w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych 

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

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy:  

1) kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, prowadzącymi dzienne domy pomocy społecznej, rodzinny dom pomocy oraz prowadzenie 

mieszkań chronionych w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 10). 

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy  z podmiotami świadczącymi  usługi lub 

prowadzącymi ośrodki wsparcia i rodzinny dom pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (prowadzenie 

mieszkań chronionych). 

 

2) dalsze wspieranie przez Miasto Katowice, w formie dotacji, poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób 

starszych, niepełnosprawnych wymagających opieki, świadczonego przez organizacje pozarządowe (Dział 2, 

Rozdział 10). 

Realizator: organizacje pozarządowe, Wydział Polityki Społecznej. 

 

3) kontynuowanie programu wolontaryjnego "Słonecznik" poprzez promocję programu w mediach, na stronie 

internetowej MOPS Katowice, akcję rozwieszania plakatów na uczelniach oraz aktywizację środowiska 

lokalnego w celu włączenia większej liczby wolontariuszy do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.  

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

4) Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych  

i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43. 

Realizator: Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Katowice. 

 
 

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

 

6. Ocena efektywności: 

 

1) liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej, 

2) liczba prowadzonych miejsc  mieszkaniach chronionych, 

3) liczba prowadzonych miejsc w rodzinnym domu pomocy, 

4) liczba osób niepełnosprawnych, starszych objętych usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

5) liczba osób niepełnosprawnych, starszych  korzystających z dziennych domów pomocy społecznej, 

6) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z mieszkań chronionych, 

7) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z rodzinnego domu pomocy, 

8) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające opieki. 

 



PROJEKT 11. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE  

I TURYSTYCE  

 

1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych 

zainteresowań i potrzeb. 

 

2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków do 

uczestnictwa w sporcie i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do imprez sportowych i turystycznych. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych i turystycznych. Przystosowanie 

miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

1) dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji oraz 

współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Katowicach oraz inne podmioty. 

 

2) dotacja dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne.  

Realizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice. 

 

3) organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych: 

a) bieg uliczny im. Wojciecha Korfantego, 

Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. 

 

4) ścieżki rowerowe. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

5) budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach. 

Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

6) budowa trzech basenów w dzielnicach. 

Realizator : Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 

 

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

 

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

 

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

 

10) Przebudowa Placu Fojkisa - realizacja projektu z roku 2012 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

11) Place zabaw ze strefą fitness w ramach Miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

12) Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 



 

13) Doposażenie placu zabaw na Placu Hlonda 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

14) Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem w Parku Budnioka 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

15) Budowa placu zabaw na Placu Pileckiego 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

16) Projekt przebudowy Małego Stawu w Parku Kościuszki 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

17) Zagospodarowanie terenu pod Park przy ul. Wantuły 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

18) Budowy toru do disk-golfa w Katowickim Parku Leśnym 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

19) Budowa placu zabaw "Dzielnica Załęska Hałda" ul. Załęska Hałda 18-28 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

20) Bezpieczne dziecko w Parku "Dolina Trzech Stawów" 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

21) Fontanna na pl. Św. Herberta na Os. Witosa 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

22) Budowa traktu pieszo-rowerowego ul. Chrobrego 13-29 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

23) Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

24) Rewitalizacja skweru "Rybka" 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

25) Modernizacja placu zabaw w Parku Murckowskim 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

26) Plac zabaw w cieniu - Zarzecze  ul. Kowalówki 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

27) Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci szczególnie tych, które 

mieszkają w blokach i nie mają przydomowych ogródków przy ul. Kściuczyka 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

28) Kraina integracji pokoleń - plac zabaw i rekreacji ul. Roździeńskiego 90-96 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

29) Fit Parki - siłownie zewnętrzne,  Pl.Miast Partnerskich, Osiedle Zadole 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 



30) Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z siłownią przy ul. Macieja) 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

31) Strefa Aktywności Rodzinnej - Inicjatywa Osiedla Kukuczki. Skwer Koszycki 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

32) Kompleks rekreacyjny przy stawie "Morawa" 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

33) Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

34) Budowa piłkochwytów na terenie boiska trawiastego od strony potoku w Parku Bolina 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

35) Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu (Oś.Targowisko, Oś. Żurawia, Oś.Odrodzenie) 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

36) Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zarzecze przy ul. Kowalówki 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

37) Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

38) Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką 

dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

39) Placu zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

40) Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej w Parku Bolina 
Realizator : Zakład Zieleni Miejskiej Katowice. 

 

5. Koordynator projektu: Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Sportu i 

Turystyki Urzędu Miasta Katowice, w zakresie dofinansowania imprez ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

dofinansowywanych przez Miasto Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w 

powyższych imprezach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 12. PROGRAMY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. Założenie: Aktywność osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym ma istotny wpływ na ich sytuację 

społeczną, zdrowotną i zawodową. Wsparcie osób niepełnosprawnych powinno w perspektywie długofalowej 

prowadzić do pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 

 

2.Cel: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez integrację społeczną i zawodową 

oraz zaprezentowanie pozytywnego obrazu osób niepełnosprawnych i ich problemów wśród mieszkańców 

Katowic. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Poprawa warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym maksymalne wykorzystanie zdolności                       

i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności. Wzmocnienie aktywności 

osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, wzrost zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz 

konsolidacja środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wzmocnienie i zwrócenie uwagi ogółu 

mieszkańców Katowic na ich problemy. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

1) instrumenty aktywnej integracji, czyli działania o charakterze wsparcia: 

a) zawodowego, 

b) społecznego, 

c) edukacyjnego, 

d) zdrowotnego 

skierowane do bezpośrednich uczestników programu, wybrane z listy instrumentów zamieszczonej w 

dokumencie pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS”. 

Wybór form wsparcia jest dokonywany na podstawie wniosków z ewaluacji programu przeprowadzanej na 

zakończenie każdego roku realizacji. 

 

2) działania o charakterze środowiskowym, których odbiorcami są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i 

osoby z ich otoczenia. Realizacja działań o charakterze środowiskowym opiera się na współpracy z 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działania skierowane są do osób niepełnosprawnych, a 

także na promocji i organizacji wolontariatu oraz wspieraniu inicjatyw oddolnych. Celem działań jest nie tylko 

bezpośrednia poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, ale też poprawa znajomości ich problemów i potrzeb 

wśród ogółu mieszkańców Katowic. 

Realizator:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

 

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

 

6. Ocena efektywności: 

1) liczba spotkań integracyjnych wraz z programem aktywizacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia, 

2) liczba zaplanowanych i zrealizowanych oddolnych inicjatyw lokalnych, 

3) liczba osób korzystających z instrumentów aktywnej integracji.  

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 13.  KATOWICE, MIASTO OTWARTE – ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

1. Założenie:  

Projekt nakierowany jest na rozwój kompetencji zbiorowych społeczności niepełnosprawnych mieszkańców 

Katowic, stworzenie sprzyjającego otoczenia oraz spójnego systemu wsparcia. Realizacja projektu umożliwi 

inne działania, związane z rozwojem indywidualnym i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

 

2.Cel:  
Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejmowanie przedsięwzięć 

przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących Katowice. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

 

Istotą Projektu jest stworzenie warunków umożliwiających osobie niepełnosprawnej maksymalne 

wykorzystanie jej potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej 

samodzielności i aktywności. Jednym z zasadniczych zadań Projektu będzie zaprojektowanie i próba wdrożenia 

spójnego systemu wsparcia i rozwoju osób niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice. Poprzez spójność 

rozumie się tu przede wszystkim komplementarność ofert poszczególnych instytucji i istnienie przejrzystych 

procedur postępowania we wszelkich sytuacjach dotyczących osób niepełnosprawnych. Fundamentem 

skutecznego systemu wsparcia jest dostępność informacji o możliwych do podjęcia działaniach dla samych 

osób niepełnosprawnych. W tym celu zostanie utworzony punkt informacyjny – wykorzystujący nowoczesne 

rozwiązania technologiczne, bazujący w dużym stopniu na zaangażowaniu wolontariuszy. Szczególną rolę w 

poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych odgrywają działające na ich rzecz organizacje społeczne. Istotą 

projektu będzie również wzrost potencjału (w tym potencjału do współpracy) organizacji działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz wzrost kompetencji pracujących w nich specjalistów. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

 

1)   animacja lokalna 

2)   działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i integracyjnym 

3)   rozwój potencjału podmiotów działających w obszarze niepełnosprawności 

4)   wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym 

5)   organizacja wolontariatu 

6)   wsparcie inicjatyw oddolnych 

7)   aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

8)   zarządzanie projektem 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach porozumieniu z NGO 

 

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w porozumieniu z NGO 

 

6. Ocena efektywności:  

1) działania instytucji i organizacji zaangażowanych w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych będą 

skoordynowane i komplementarne, 

2) wzrośnie odsetek osób niepełnosprawnych biorących aktywny udział w życiu społecznym miasta, 

3) wzrośnie poziom wiedzy odnośnie sytuacji osób niepełnosprawnych, 

4) wzrośnie liczba wolontariuszy angażujących się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) duża część środków na realizację inicjatyw zostanie przekazana podmiotom lokalnym, w tym zwłaszcza 

organizacjom pozarządowym – zgodnie z zasadą subsydiarności, 

6) lepsze będzie rozpoznanie sytuacji osób niepełnosprawnych przez instytucje samorządowe, w wyniku 

czego poprawie ulegnie programowanie działań. 

 

 

 



PROJEKT 14.  KATOWICE, MIASTO OTWARTE – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH 

1. Założenie:  

Projekt nakierowany jest kompleksowe wspieranie osób niepełnosprawnych z głębokim upośledzeniem i ich 

rodzin, jak również usamodzielnianie osób niepełnosprawnych. Projekt nakierowany jest również na  

wzmacnianie kompetencji kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi jak również na wsparcie 

środowiskowe i asystenckie. Realizacja projektu umożliwi inne działania, związane z rozwojem 

indywidualnym i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

 

2.Cel:  
Ułatwienie mieszkańcom Katowic, w szczególności osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu, dostępu do 

wysokiej jakości usług warunkujących możliwości rozwojowe miasta oraz prawidłowe funkcjonowanie 

społeczności zamieszkującej Katowice. 

 

3. Stan planowany do osiągnięcia. 

Projekt skoncentrowany jest na zindywidualizowanym i kompleksowym wspieraniu osób niepełnosprawnych. 

Dzięki realizacji projektu pomocą zostaną objęci znajdujący się do tej pory na uboczu systemu 

instytucjonalnego niepełnosprawni we względnie najtrudniejszym położeniu. Organizacja usług dla tej grupy 

odbiorców upłynni funkcjonowanie pozostałych elementów systemu wsparcia w Katowicach. Otoczenie 

uczestników projektu będzie natomiast zachęcane do udziału w projekcie dot. organizowania społeczności 

lokalnej. Takie podejście pozwoli na synergię i przełoży się na zmniejszenie stopnia marginalizacji społecznej 

całych rodzin i środowisk. 

 

4. Zadania do realizacji w 2015 roku, realizatorzy: 

1) przygotowanie kadry pracowniczej: 

2) ośrodek wsparcia dziennego dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych 

3) ośrodek wsparcia dziennego dla osób dorosłych z autyzmem 

4) wsparcie usamodzielniania mieszkaniowego osób niepełnosprawnych 

5) organizacja wsparcia środowiskowego i asystenckiego 

6) działania towarzyszące w centrum usług społecznych 

7) Hostel dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych 

8) zarządzanie projektem 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach porozumieniu z NGO 

 

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w porozumieniu z NGO 

6. Ocena efektywności:  

1) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokalnej przestrzeni publicznej – przy inicjatywie                     

i udziale samych zainteresowanych 

2) promocja dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych zasobów wirtualnych 

3) większe zaangażowanie instytucji publicznych w projektowanie uniwersalne 

4) łatwiejszy dostęp do informacji nt. możliwości rehabilitacji, leczenia, aktywizacji – dla osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i zainteresowanych tematem 

5) utworzenie ośrodka dla dorosłych osób z autyzmem  

6) utworzenie ośrodka dla dorosłych osób z głębokim upośledzeniem umysłowym 

7) uruchomienie działań na rzecz zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych – wdrożenie 

metody „trenerów pracy” 

8) rozwój placówek i form ekonomii społecznej z myślą o osobach niepełnosprawnych 

9) uruchomienie zakładu aktywności zawodowej 

10) włączenie osób niepełnosprawnych w procesy decyzyjne 

11) lepsza współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz poprawy sytuacji osób 

niepełnosprawnych – potrzeba lepszej koordynacji działań pomiędzy instytucjami pomocowymi, 

służbą zdrowia, placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, sportowymi, przedsiębiorcami 

12) rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych 

13) zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach będących wizytówką miasta i regionu. 


