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Kalendarz
5 października – Katowicki Dzień Seniora
1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
20 października – Europejski Dzień Seniora
20 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora

˸˸ ICE
to nazwa kontaktu w telefonie komórkowym – skrót informujący ratowników, do kogo powinni
zadzwonić w razie nagłego wypadku. Umożliwia przechowywanie w telefonie najważniejszych
informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych,
danych osobowych, w tym PESEL oraz możliwość przechowywania dokumentacji medycznej
w formie fotogalerii. Jest to bardzo przydatne w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej
pomocy w nagłym wypadku przez służby ratownicze. ICE umożliwi skontaktowanie się służb
ratowniczych z wskazanymi osobami w celu uzyskania przydatnych informacji.

Do pobrania pod adresem (android): bit.ly/aplikacja_ICE.
Źródła fotografii: materiały miejskich instytucji kultury, pixabay.com, www.pexels.com (domeny publiczne).

Drodzy Seniorzy,
od wielu lat realizujemy w Katowicach szereg
działań w ramach Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016-2021. Naszym celem jest chęć zapewnienia Wam możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym
miasta oraz prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Bardzo
się cieszę, że tak chętnie korzystacie z szerokiej
oferty spędzania wolnego czasu uczestnicząc
m.in. w projektach i zajęciach sportowych, kulturalnych, edukacyjnych czy prozdrowotnych.
Jako Miasto Katowice dofinansowujemy wiele
ciekawych projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi – są to m.
in. spotkania integracyjno – aktywizujące, warsztaty florystyczne, gry planszowe, kurs obsługi
komputera, kursy pierwszej pomocy, warsztaty
muzyczne, nauka języków obcych i wiele innych.
Corocznie organizujemy dla Was specjalne wydarzenia, takie jak „Katowicki Dzień Aktywnego
Seniora”, biesiady senioralne czy spotkania o tematyce bezpieczeństwa. Nowością w minionym
roku był „Sportowy Uniwersytet Seniora” z bogatą ofertą zajęć ruchowych, który cieszył się
ogromną popularnością.
Katowiccy seniorzy mogą ponadto korzystać
ze zniżek z kartą „Aktywnego Seniora” lub kartą programu: „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”, mają możliwość wypicia kawy lub herbaty

za symboliczną złotówkę w ramach programu
„Kawa za złotówkę”, a także skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i badań profilaktycznych.
Miło mi poinformować, że współpraca z katowickimi seniorami została doceniona i zauważona. W plebiscycie Gazety Wyborczej i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
ogłoszonego w ramach akcji społecznej DługoWIECZNI pn.: „Miasta/gminy życzliwe Długowiecznym”, otrzymaliśmy wyróżnienie.
Serdecznie zapraszam Was, Drodzy Seniorzy,
do skorzystania z bogatej oferty sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w naszym mieście.
Do zobaczenia!
Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
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˸˸ Rada Seniorów Miasta Katowice
W mieście Katowice funkcjonuje już II kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice, której
zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.
Zachęcam, by interesować się jej pracami, a może w przyszłości dołączyć do aktywnego
liczącego 13 członków grona. Rada Seniorów Miasta Katowice aktywnie współuczestniczy
w kreowaniu polityki senioralnej miasta.
Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – inspektor
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Katowice,
tel. (32) 25 93 780.

˸˸ Zniżki dla katowickich seniorów
w ramach programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”
Program „Aktywni Seniorzy” – to program ulg dla seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia
i są mieszkańcami Katowic, zachęcający do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej miasta
oraz różnorodnych usług. Każdy senior, który zgłosi się do punktu konsultacyjnego przy
ul. 3-go Maja 11, prowadzonego przez Stowarzyszenie FAMI.LOCK otrzymuje kartę uprawniającą
do udziału w programie.

Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:
Poniedziałek 14:00 – 17:00; Wtorek, Środa, Czwartek 10:00 – 15:00; Piątek nieczynne
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Aktualna lista Partnerów oraz szczegółowe informacje na temat programu „Aktywni
Seniorzy” znajdują się na stronie internetowej www.aktywni-seniorzy.info

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice

˸˸ Kawa za „złotówkę” dla seniorów
Zapraszamy katowickich seniorów do spędzenia czasu w miłej atmosferze przy filiżance kawy
lub herbaty za symboliczną złotówkę do:
• Restauracji Kartofelnik w Katowicach przy ul. Mielęckiego 4,
Warunkiem zakupu kawy/herbaty jest okazanie Karty „Aktywnego Seniora”.

˸˸ Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”
Program adresowany jest do: babć/dziadków z wnukami, w tym także do babć/dziadków
pełniących funkcję rodzin zastępczych, mających pod swoją opieką wnuczęta w różnym wieku
i na różnych etapach rozwoju psychospołecznego.
W ramach programu za okazaniem specjalnej legitymacji dziadkowie z wnukami skorzystać
mogą m.in. z bezpłatnych porad: psychologa, pedagoga; z darmowych/ulgowych wejść:
na kąpieliska oraz lodowisko miejskie, na przedstawienia teatralne dla dzieci (w Śląskim
Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”), do Muzeum Historii Katowic, do sali zabaw („Nibylandia”),
czy chociażby Śląskiego Wesołego Miasteczka.

Legitymacje uczestnika programu wydawane są w:
• Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
• Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1,
VIII piętro pokój nr 806 tel. (32) 25 93 388.
Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie
www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/babcia-dziadek-i-ja-w-katowicach
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˸˸ Kluby Seniora w Katowicach
Chcesz aktywnie i ciekawie spędzać czas oraz rozwijać swoje zainteresowania zgłoś się
do Klubu Seniora.
W programie m.in.: wyjścia na koncerty, do kina, do teatru, porady specjalistyczne w tym zdrowotne,
prawne, warsztaty zajęciowe, wykłady oraz pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Kontakt: Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki
Katowice Al. Korfantego 84a, tel. (32) 205 45 14.
Kluby Seniora znajdują się w Katowicach:
• ul. Witosa 17
• ul. Hetmańska 1
• ul. Panewnicka 75
• ul. Grażyńskiego 5
• Al. Korfantego 84a

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Seniorów!

˸˸ „Koperta Życia”
O ludzkim życiu niejednokrotnie często decydują minuty, dlatego w 2019 roku miasto Katowice
po raz kolejny przekaże katowickim seniorom specjalnie dedykowaną im „Kopertę Życia”.
Powstała ona z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Katowice i ma na celu przekazanie służbom
medycznym czy osobom udzielającym pierwszej pomocy najważniejszych informacji o stanie
Waszego zdrowia.
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Wypełniona ankieta zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, wkładamy ją do lodówki,
a magnes przyczepiamy na drzwi lodówki, dzięki temu ratownicy medyczni wiedzą gdzie szukać
informacji.

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice

Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w akcji oraz promowania Katowickiej
„Koperty Życia”.
„Koperty Życia” można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach,
ul. Rynek 1, pokój 807 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Katowicach.

Wykaz Terenowych Punktów Pomocy Społecznej:
• Śródmieście-Zachód – TPPS nr 1, ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99
• Osiedle Paderewskiego, Śródmieście-Wschód – TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,
tel. (32) 253 77 30
• Koszutka, Wełnowiec, Bogucice, Śródmieście – TPPS nr 3 ul. Misjonarzy Oblatów 24,
tel. (32) 258 07 09
• Załęże, Osiedle Witosa – TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78
• Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec – TPPS nr 5 ul. Dębowa 16, tel. (32) 254 70 61
• Bogucice, Osiedle „Gwiazdy”, Dąbrówka Mała, Zawodzie – TPPS nr 6 ul. Czecha 2,
tel. (32) 209 00 23
• Ligota, Brynów, Załęska Hałda – TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35
• Ochojec, Piotrowice, Brynów, Kostuchna, Podlesie, Zarzecze – TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,
tel. (32) 206 15 68
• Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Wilhelmina, Murcki, Zawodzie – TPPS nr 9 ul. Krakowska 138,
tel. (32) 255 35 67
• Szopienice, Burowiec, Borki – TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, tel. (32) 256 80 39
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˸˸ Biesiady dla Seniorów
To już kolejna edycja biesiad dla Seniorów, na które serdecznie zapraszamy katowickich Seniorów,
lubiących spotkania z muzyką, wspólne śpiewy oraz występy artystów sceny biesiadnej.

Zapisy telefoniczne:
Stowarzyszenie Artystyczne SILESIA ARTPROM, Pani Maria Morawiec, tel. 601 595 058.
Ilość miejsc ograniczona!

˸˸ Sportowy Uniwersytet Seniora
Szanowni Seniorzy, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaprasza wszystkich Seniorów
miasta Katowice do udziału w zajęciach sportowych, dedykowanych specjalnie Seniorom
naszego miasta.
Realizatorem zadania we współpracy z Urzędem Miasta Katowice jest Akademicki Związek
Sportowy Uniwersytetu Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

Szanowni Państwo, a o to co dla Was przygotowaliśmy:
• bezpłatne zajęcia – basen, aerobic, zumba, joga, nordic walking, zajęcia taneczne, szachy,
tenis stołowy, pilates, fitball oraz wiele, wiele innych zajęć.
Każdy znajdzie coś dla Siebie! Szczegóły na stronie internetowej www.senior.katowice.pl
Już dziś się zapisz – nie zwlekaj, tel. (32) 359 19 97.
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˸˸ Oferta dla seniorów w dzielnicach:
BRYNÓW:
• Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK, ul. Ludomira Różyckiego 14c, Katowice
– Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Komunikacji Miedzykulturowej THE LINK –
Uniwersytet Trzeciego Wieku adresowany jest do osób pow. 60 r.ż. z bogatą ofertą zajęć tj.
nauka języków obcych, szkolenia z nowych technologii, nauka wizażu, warsztaty teatralne,
literackie, zajęcia ruchowe, tel. 534 989 728 lub (32) 350 77 60

KOSTUCHNA:
• Polska Prowincja Zakonu Pijarów/Kolegium Zakonu Pijarów w Katowicach, ul. Pijarska 7 –
zajęcia pt. „Na naukę nigdy nie jest za późno” – aktywizacja osób starszych w zakresie
zajęć w tzw. „Akademii seniora” (matematyka bez liczb, zajęcia artystyczno – plastyczne,
informatyka itp.) wolonariat oraz warsztaty wyjazdowe, tel. 668 864 713

KOSZUTKA:
• Klub Seniora, Katowice, ul. Grażyńskiego 5, tel. (32) 205 45 14

OSIEDLE PADEREWSKIEGO:
• Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP, Katowice, ul. Graniczna 26, zajęcia
dla seniorów w zakresie zachowań prozdrowotnych, spacer po Parku Śląskim,
spotkanie z przedstawicielami Policji nt. bezpieczeństwa seniorów, ciekawe wykłady,
tel. (32) 255 48 72

OSIEDLE TYSIĄCLECIA:
• Stowarzyszenie „Wspólnie Razem” – aktywizacja seniorów oraz szerzenie profilaktyki
prozdrowotnej, cotygodniowe spotkania ze specjalistami – psychologiem, dietetykiem,
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lekarzem, nauka języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w salce parafialnej Parafii
pw. Matki Boskiej Piekarskiej przy ul. Ułańskiej 13 w Katowicach, tel. 502 484 909

OSIEDLE WITOSA:
• Klub Seniora, Katowice, ul. Witosa 17, tel. (32) 205 45 14

PANEWNIKI:
• Klub Seniora, Katowice, ul. Panewnicka 75, tel. (32) 205 45 14

PIOTROWICE:
• Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Katowice, ul. Ks. Wilczewskiego 5 – „Cafe Senior”
– spotkania w miłej atmosferze, wzajemna pomoc koleżeńska, świętowanie rocznic,
możliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego, tel. 509 540 654.

STARA LIGOTA:
• Klub Seniora, Katowice, ul. Hetmańska 1, tel. (32) 205 45 14
• Fundacja CAMBIO, Katowice, ul. Kazimierza Gołby 2a – warsztaty dla seniorów w zakresie
usług doradczych oraz oferta edukacyjna, w tym warsztaty rozwoju kompetencji mentorskich
osób starszych, tel. 601 287 353

ŚRÓDMIEŚCIE:
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• „Uniwersytet Trzeciego Wieku” prowadzony przez Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12 (zajęcia prowadzone przy ul. Bankowej 14) – zajęcia fakultatywne (m.in.
język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki), komputery, zajęcia ruchowe (gimnastyka
klasyczna, gimnastyka rehabilitacyjna, gimnastyka w wodzie, pływanie, pilates) - zajęcia
bezpłatne i odpłatne zgodnie z przyjętymi w prawach i obowiązkach słuchaczy UTW
zasadami odpłatności.

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice

• Centrum spotkań w centrum Katowic, stałe miejsce spotkań katowickich seniorów.
W programie m.in. warsztaty florystyczne, gry planszowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,
Katowice, ul. 3-go Maja 11, tel. 602 442 707
• Aktywny Senior w Śląskim Oddziale Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie,
Pomoc Maltańska, oddział w Katowicach, spotkania dla seniorów o tematyce: warsztaty
psychospołeczne, zarządzanie budżetem domowym, nowoczesne technologie, pomoc
przedmedyczna, warsztaty wizerunku, nauka języków obcych, wycieczka integracyjna,
Katowice, ul. Wita Stwosza 41, tel. 575 995 737

WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC:
• Klub Seniora, Katowice, Al. Korfantego 84a, tel. (32) 205 45 14

ZAWODZIE:
• Parafia Ewangelicko – Augsburska – zajęcia dla seniorów: komputerowe, nauka języków
obcych, gimnastyka, gra i nauka w szachy, warsztaty, prelekcje, wyjścia do kina i teatru,
Katowice, ul. Dudy Gracza 6, tel. 501 422 533, (32) 253 99 81
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˸˸ BEZPŁATNA POMOC PRAWNA,
PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ
MEDIACJA NA TERENIE MIASTA KATOWICE
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz
mediacji.

Osoby uprawnione:
każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

Zapisy:
od poniedziałku do piatku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem tel. (32) 259 37 36
zaznacząjąc, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego czy mediacji);
Przyjmowanie osób w punktach porad odbywa się wg kolejnosci zgłoszeń, za wyjątkiem kobiet
w ciąży, których przyjmowanie odbywa się poza kolejnością oraz sytuacji szczególnych.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem
nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość.

Uwaga!
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Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.
Po każdej poradzie osoba z niej korzystająca może złożyć opinię o udzielonej jej poradzie
prawnej poprzez wrzucenie jej do urny znajdującej się w punkcie.

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice

Szczegółowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji znajdują się na stronie internetowej:

www.katowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Katowic z podzialem na dzielnice:
zapisy na wizyty pod jednym numerem telefonu: (32) 259 3736
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

ŚRÓDMIEŚCIE
1 ul. Warszawska 42, tel. (32) 705 45 11, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową
– Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (porad udzielają: doradca
podatkowy, radcy prawni, adwokaci, doradcy obywatelscy, mediator)
2 ul. Wojewódzka 23, tel. (32) 705 45 17, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację
pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (porad
udzielają: doracy obywatelscy, adwokaci, radcy prawni, mediator)
3 ul. Adamskiego 22, nr tel.: tel. (32) 705 45 21, dyżury: poniedziałek – piątek od 15.00 do 19.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów
4 ul. Francuska 70, tel. (32) 705 45 16, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów

bogucice
1 ul. Markiefki 44a, nr tel.: (32) 705 45 19, dyżury: poniedziałek – piątek 9.00 - 13.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez radców prawnych

dąb
1 ul. Dębowa 16c, nr tel.: nr tel.: (32) 705 45 13, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez radców prawnych
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Katowic z podzialem na dzielnice:
zapisy na wizyty pod jednym numerem telefonu: (32) 259 3736
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

koszutka
1 ul. M. Oblatów 24, nr tel.: (32) 705 45 12, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową
– Fundację Honeste Vivere (porad udzielają: adwokaci, mediator)

ligota-zadole
1 ul. Traktorzystów 42, tnr tel.: (32) 705 45 22, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez radców prawnych

piotrowice-ochojec
1 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 705 45 14, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację
pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (porad
udzielają: doradcy obywatelscy, radcy prawni, adwokaci, mediator)

szopienice
1 ul. Krakowska 138, tel. (32) 705 45 15, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację
pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (porad
udzielają: doradcy obywatelscy, adwokaci, radcy prawni, mediator)

szopienice-burowiec
1 ul. gen. Hallera 28, nr tel.: nr tel.: (32) 705 45 18, dyżury: poniedziałek – piątek 11.00 - 15.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji prowadzony przez radców prawnych

załęże
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1 ul. Pośpiecha 14, nr tel.: (32) 705 45 20, dyżury: poniedziałek – piątek 16.00 - 20.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice

˸˸ ZAJĘCIA DLA SENIORÓW W RAMACH
PROJEKTU „OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”
Miasto Katowice we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym organizuje projekt „Od
przedszkola do seniora”, w ramach którego mieszkańcy Katowic mogą skorzystać z szeregu
ciekawych zajęć. Dla seniorów zaplanowano zajęcia z Nordic walking oraz Pilates medyczny.
Zgłoszenia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, tel. (32) 208 36 32
Szczegóły na stronie internetowej projektu: odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl

˸˸ BEZPŁATNE BADANIA DLA KATOWICKICH
SENIORÓW
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału
w bezpłatnych badaniach.
Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy w 2019 roku są w wieku 60-62 lat, 75-77 lat lub w wieku
powyżej 85. roku życia (tj. z rocznika 1959, 1958, 1957, 1944, 1943, 1942, 1934 i wcześniejszych)
mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla
osób trzeciego i czwartego wieku”, w tym m.in. pomiar poziomu glukozy we krwi, poziomu
hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności pamięci, sprawności
fizycznej czy też wzroku i słuchu.
Wyniki badań zostaną zinterpretowane przez lekarzy, którzy wystawią ewentualne skierowania
do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni
specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych,
onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub
leczenia w szpitalnych oddziałach specjalistycznych.

15

Informator dla seniorów 2019

Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia
udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach II etapu
Programu.
Aby skorzystać z badań oraz uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować
się z podmiotami realizującymi Program w 2019 roku. W związku z ograniczoną liczbą
zakontraktowanych świadczeń o udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.
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Nazwa świadczeniodawcy

Ulica

Telefon

NT Medical Sp. z o.o.

Boya-Żeleńskiego 77

(32) 797 60 00
603 227 449

Centrum Medyczne Falck

Młyńska 23

(32) 661 06 50

Przychodnia AGMED Sp. z o.o.

Dunikowskiego 12, 14, 16

(32) 258 24 02
(32) 254 02 39
(32) 254 00 77
(wew. 19, 20)
(32) 607 21 22
(32) 607 21 24

NZOZ Przychodnia „Na Witosa" Sp. z o.o.

Witosa 21

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Sp. z o.o.

Fredry 22

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Katowicach „MOJA
PRZYCHODNIA”

Markiefki 87

(32) 357 62 78

Szpital Murcki Sp. z o.o.

Sokołowskiego 2

(32) 258 60 74

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice

˸˸ PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOROWAŃ
NA GRYPĘ „SŁONECZNA JESIEŃ”
W trosce o zdrowie mieszkańców Katowic od wielu lat finansowane są szczepienia ochronne
p/grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych. Szczepienia będą realizowane w punktach
szczepień przychodni na terenie całego miasta. Realizatorzy zostaną wybrani w otwartym
konkursie ofert.
Udział w programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do
realizacji szczepienia.
Rozpoczęcie akcji szczepień, podobnie jak w latach ubiegłych, planowane jest na drugą połowę
września 2019 roku. O dokładnym terminie i lokalizacji przychodni realizujących szczepienia
poinformujemy Państwa za pośrednictwem instytucji miejskich i mediów.

˸˸ Projekty organizacji pozarządowych
w dzielnicach:
Piotrowice
• "Zdrowy i aktywny senior"
Fundacja Bażantowo prowadzi zajęcia ruchowe dla mieszkańców Katowic w wieku powyżej
60 roku życia. Zorganizowano zajęcia na sali fitness oraz na basenie. Zajęcia są dofinansowane
z budżetu miasta Katowice, a opłata za udział wynosi 45 zł/miesiąc. Celem projektu jest
wyrobienie nawyku potrzeby ruchu i wzrost świadomości dotyczącej podejmowania zachowań
zdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną wśród osób starszych w celu prewencji chorób
cywilizacyjnych.
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Projekt potrwa do listopada 2019 roku. Szczegółowych informacji udziela recepcja ośrodka
Bażantowo Sport przy ul. Pijarskiej 1-3 lub pod nr tel. 32 350 20 93, e mail sport@bazantowo.pl
Szczegółowych informacji udziela recepcja ośrodka Bażantowo Sport przy ul. Pijarskiej 1-3 lub
pod nr tel. (32) 350 20 93, e‑mail sport@bazantowo.pl

Brynów
• "Działania prozdrowotne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Komunikacji
Międzykulturowej THE LINK"
Przy ul. Różyckiego 14C zaplanowano organizację cyklu spotkań z dietetykiem, na których
będzie można poznać zasady zdrowego odżywiania i dowiedzieć się, co jeść, aby długo
żyć w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Przewidziano również zajęcia ruchowe dotyczące
profilaktyki zdrowego kręgosłupa.
Szczegóły dostępne pod nr tel. 534 989 728, e-mail utw@thelink.pl.
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Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice

Wyjątkowe na Śląsku centrum kompleksowych usług
medycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych
dla seniorów i ich rodzin.
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach to wyjątkowe w skali kraju miejsce
świadczenia usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób starszych.
Zespół specjalistów nie ustaje w poszukiwaniu coraz bardziej skutecznych programów
profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, których celem
jest poprawa jakości życia osób starszych
W ofercie placówki znajdą Państwo:
• leczenie szpitalne w oddziale geriatrycznym (NFZ*),
• porady specjalistyczne, w tym w ramach poradni geriatrycznej
(NFZ*),
• diagnostykę i rehabilitację neuropsychologiczną, wsparcie dla
osób cierpiących na otępienie, chorobę Alzheimera, diagnostyka
zaburzeń pamięci,
• rehabilitację, w tym bezpłatne programy profilaktyczne
i rehabilitacyjne dla seniorów powyżej 60 roku życia.
*Aby skorzystać z leczenia szpitalnego lub usług poradni
geriatrycznej w ramach NFZ należy posiadać aktualne skierowanie
od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

POZNAJ NAS BLIŻEJ I POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ PROFESJONALNĄ OPIEKĄ.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 18:00, ul. Morawa 31, Katowice.
Kontakt telefoniczny: 739-047-347, (32) 256 81 49
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Jeszcze w 2019r. istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych
i rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektów unijnych
• Nie daj się na mecie!*
Dla mieszkańców Katowic i Sosnowca, w wieku 60 – 75 lat.
Program zawiera: konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, rehabilitację ruchową, rehabilitację poznawczą, edukację
dietetyczną, arteterapię. Wsparcie nawet do 2 miesięcy.
Kontakt: 538-891-502, 739-047-347, (32) 256 81 49,
e-mail: op.katowice@emc-sa.pl
recepcja bud. C, ul. Morawa 31, 40-353 Katowice
• Dzienny Oddział Geriatryczny*
Dla mieszkańców Katowic i Sosnowca, w wieku powyżej 65 roku życia.
Projekt zawiera bezpłatne świadczenia medyczne połączone
z kontynuacją terapii szpitalnej i procesem REHABILITACJI.
Pacjenci podczas dziennego pobytu mogą bezpłatnie
korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług
rehabilitacyjnych w warunkach zbliżonych do domowych.
Zapewniamy codzienny transport. Okres wsparcia do 1 miesiąca. Ze świadczeń mogą korzystać osoby po przebytych 2 hospitalizacjach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym ostatnia
do 3 miesięcy wstecz od daty podpisania deklaracji udziału
w programie.
20

Kontakt: 661-771-489, 739-047-347, (32) 256 81 49,
e-mail: op.katowice@emc-sa.pl, recepcja bud. C, ul. Morawa 31, 40-353 Katowice

• Szpital Domowy *
Dla mieszkańców Katowic i Sosnowca, w wieku powyżej 65 roku życia.
Projekt zawiera 3 serie po 10 zabiegów rehabilitacyjnych, 2 konsultacje geriatryczne, poszerzone
badanie lekarskie oraz wsparcie w realizacji zaleceń lekarskich.
Kontakt: 661-770-002, (32) 256 81 49, e-mail: op.katowice@emc-sa.pl, recepcja bud. C,
ul. Morawa 31, 40-353 Katowice
*Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla mieszkańców dwóch miast Katowic i Sosnowca.

˸˸ sygnał życia
Szanowny Seniorze poczuj się bezpieczniej składając ankietę w ramach Miejskiego Systemu
Powiadamiania Ratunkowego „SYGNAŁ ŻYCIA”.
System kierowany jest do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, które nie zawsze
są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub
życia i wezwać pomoc. Miejski System Powiadamiania Ratunkowego wymaga od uczestnika
posiadania telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, w którym zostanie
zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wystarczy naciśnięcie przycisku lub
wybranie numeru 112, a dyspozytor w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego
uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej.
W celu zarejestrowania się w bazie Systemu Powiadamiania Ratunkowego wypełnioną ankietę
(dostępną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i u Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych) mieszkańcy składają w Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy lub wysyłają pocztą pod adresem Urzędu. Pracownicy socjalni MOPS docierają również bezpośrednio
do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, które mają problem z wypełnieniem ankiety
lub jej złożeniem. Następnie informacje o nowych osobach zarejestrowanych w bazie są przekazywane do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Należy podkreślić, że jest to bezkosztowa
obsługa dla mieszkańców.
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˸˸ Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach dla osób w wieku senioralnym
W CZYM MOŻE PAŃSTWU POMÓC PRACOWNIK SOCJALNY?
• w ułatwieniu kontaktów z placówkami służby zdrowia, urzędami,
• pomoże w skorzystaniu z rehabilitacji leczniczej i społecznej,
• wesprze w większym zaangażowaniu rodziny w sprawowanie opieki nad osobami
wymagającymi pomocy,
• a także osobom niepełnosprawnym, ułatwi skorzystanie z przysługujących im uprawnień
np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego
sprzętu rehabilitacyjnego itp.

JAKIE WSPARCIE FINANSOWE MOŻECIE PAŃSTWO OTRZYMAĆ?
• zasiłki, np. gdy nie macie Państwo wystarczających środków na utrzymanie, ogrzanie
mieszkania lub zakup leków,
• dodatki (np. pielęgnacyjny, mieszkaniowy, energetyczny),
• wsparcie w pozyskaniu środków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) na m.in. dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie do przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych, do likwidacji barier architektonicznych.

KOMU Z PAŃSTWA MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ USŁUGI OPIEKUŃCZE?
22

• osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona albo rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek,
rodzice, dzieci lub wnuki nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
dla osób w wieku senioralnym

USŁUGI OPIEKUŃCZE OBEJMUJĄ:
• pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
• opiekę higieniczną,
• zaleconą przez lekarza pielęgnację,
• zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

A CZYM SĄ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE?
Usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.

SIEĆ NASZYCH PLACÓWEK OFERUJE DLA PAŃSTWA:
• PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Pobyt w godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, wyżywienie w postaci śniadania i obiadu
na miejscu, posiłki na wynos dla osób, które mają trudności z poruszaniem się w środowisku
(wtedy osoby te są objęte również wsparciem opiekunki), usługi higieniczne (natrysk, usługi
pralnicze), terapię zajęciową, treningi umiejętności, ogólną rehabilitację ruchową, porady i wsparcie
psychologiczne indywidualne, grupowe, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, zebrania
społeczności, imprezy organizowane na terenie i poza ośrodkiem wsparcia); w Katowicach działa
sieć 9 Dziennych Domów Pomocy Społecznej, mogących objąć pomocą 427 osób w formie
pobytu, a 262 osoby otrzymują wsparcie w formie posiłków na wynos.
Dzielnica Bogucice: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4, ul. Wiślana 9, tel. (32) 203 80 03
Dzielnica Dąb: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 23, tel. (32) 355 51 60
Dzielnica Koszutka: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6, ul. Oblatów 24, tel. (32) 203 78 32
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Dzielnica Ligota-Panewniki: Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 5, ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 202 13 15
Dzielnica Piotrowice-Ochojec: Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 2, ul. Głogowska 23, tel. (32) 202 87 27
Dzielnica Śródmieście: Dzienny Dom Pomocy
Społecznej, ul. Brata Alberta 4, tel. (32) 352 99 10
Osiedle Tysiąclecia: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3, ul. Tysiąclecia45, tel. (32) 254 06 93
Dzielnica Załęże: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7, ul. Gliwicka 74a, tel. (32) 250 15 34
Dzielnica Zawodzie: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Czecha 2, tel. (32) 259 86 69

• PLACÓWKI CAŁODOBOWE
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej.
Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu pomocy społecznej następuje
na podstawie:
• pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy
społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,
• rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego
w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego pisemne
stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania –
przez rodzinę i gminę. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej,
rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do skierowania do DPS.
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Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
dla osób w wieku senioralnym

Do wniosku i wywiadu dołącza się m.in.:
• decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego
wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę
na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
• oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
małżonka i dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty,
• jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
• Dom Pomocy Społecznej
Dzielnica Kostuchna: Dom Pomocy Społecznej „Senior Residence” dla osób w podeszłym wieku
ul. Pijarska 4, tel. (32) 353 58 40
Dzielnica Piotrowice-Ligota: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” dla osób w podeszłym wieku
ul. Traktorzystów 42, tel. (32) 202 54 32
Dzielnica Śródmieście: Dom Pomocy Społecznej „Przystań” dla osób przewlekle somatycznie
chorych ul. Adamskiego 22, tel. (32) 251 39 19
• Rodzinny Dom Pomocy Społecznej
Rodzinny Dom Pomocy Społecznej dysponuje 8 miejscami. Osobom przebywającym w rodzinnym
domu pomocy zapewniane są usługi dostosowane do ich sprawności psychofizycznej.
Są to m.in.: całodobowe usługi bytowe (miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości)
oraz usługi opiekuńcze (udzielenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
pielęgnację – w tym pielęgnację w czasie choroby, kontakty z otoczeniem, inne czynności
wynikające z indywidualnych potrzeb). Rodzinny Dom Pomocy Społecznej ul. Krupińskiego 11,
tel. (32) 209 47 16
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• Mieszkania chronione
Mieszkania chronione zapewniają warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku
oraz sprzyjają integracji ze społecznością lokalną. Są przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji
życiowej, które ze względu na wiek, niepełnosprawność czy chorobę potrzebują wsparcia
codziennym funkcjonowaniu, jednak nie wymagają takiego zakresu usług, jakie świadczy
jednostka opieki całodobowej.
Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle
chorych nr 1, ul. Łętowskiego 6a
Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle
chorych nr 2, ul. Łętowskiego 6a
Dane adresowe placówek podano z podziałem na dzielnice. W sprawie szczegółów należy
skontaktować się z pracownikiem socjalnym w jednostce MOPS najbliższej miejscu zamieszkania.

Gdzie się zgłosić, jeśli chcecie Państwo skorzystać z wymienionych
usług lub uzyskać więcej informacji?
Pierwszy krok to nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym właściwego Terenowego
Punktu Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Służyć on będzie pomocą
w skompletowaniu potrzebnych dokumentów.

Wykaz Terenowych Punktów Pomocy Społecznej:
• Śródmieście-Zachód – TPPS nr 1, ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99
• Osiedle Paderewskiego, Śródmieście-Wschód – TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30
• Koszutka, Wełnowiec, Bogucice, Śródmieście – TPPS nr 3 ul. Oblatów 24, tel. (32) 258 07 09
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• Załęże, Osiedle Witosa – TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
dla wszystkich osób w wieku senioralnym z Katowic

• Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec – TPPS nr 5 ul. Dębowa 16C, tel. (32) 254 70 61
• Bogucice, Osiedle „Gwiazdy”, Dąbrówka Mała, Zawodzie – TPPS nr 6 ul. Czecha 2,
tel. (32) 209 00 23
• Ligota, Brynów, Załęska Hałda – TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35
• Ochojec, Piotrowice, Brynów, Kostuchna, Podlesie, Zarzecze – TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,
tel. (32) 206 15 68
• Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Wilhelmina, Murcki, Zawodzie – TPPS nr 9 ul. Krakowska 138,
tel. (32) 255 35 67
• Szopienice, Burowiec, Borki – TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, tel. (32) 256 80 39

˸˸ Oferta MOPS dla wszystkich osób w wieku
Senioralnym z Katowic
W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
(po uprzednim umówieniu terminu, czynne w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, od wtorku
do piątku od 7.30 – 15.30).
Katowice, ul. Morcinka 19a, tel.: (32) 250 50 16, e-mail: cps@mops.katowice.pl
skorzystacie Państwo:
• z poradnictwa specjalistycznego, tj. wsparcia
pedagogicznego, poradnictwa zawodowego,

psychologicznego,

poradnictwa

• z psychoterapii, kierowanej do osób przeżywających trudności małżeńskie oraz trudności
w kontakcie z dziećmi, osób które utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego
odejściem, cierpiących na lęki, napięcia, nerwice, depresję, zaburzenia osobowości,
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przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (zagrożenie ciężką chorobą,
samotność i inne przypadki), przeciążonych psychicznie, żyjących w stanie przewlekłego
stresu,
• z mediacji – prowadzonych m.in.: w sprawach rodzinnych: konflikty między rodzicami
a dziećmi, konflikty pomiędzy innymi członkami rodziny oraz w sprawach konfliktów
sąsiedzkich.

W Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego
w Sprawach Dotyczących Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
(czynnym od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałki 7.30- 17.00)
Katowice, ul. Kilińskiego 19, telefon: (32) 258 13 39, 251 02 27; e-mail: crs@mops.katowice.pl
skorzystacie Państwo:
• ze wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej
(czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00)
Katowice, ul. Mikołowska 13a, telefon: (32) 251 15 99; e-mail: oik@mops.katowice.pl
TELEFON ZAUFANIA: (32) 257 14 82
korzystacie Państwo:
• z poradnictwa specjalistycznego w formie: osobistej, telefonicznej, internetowej z zakresu
rozwiązywania problemu przemocy domowej, w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych
z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,
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• z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej – indywidualnej i grupowej,

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
dla wszystkich osób w wieku senioralnym z Katowic

• z psychoedukacji, w tym grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy,
• z pomocy prawnej, interwencyjnej,
• ze wsparcia w znalezieniu schronienia w sytuacji doświadczania przemocy domowej lub
sytuacji kryzysowej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi również program korekcyjno-edukacyjny dla
osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie.
WSPARCIE SPECJALISTYCZNE JEST NIEODPŁATNE, NIEZALEŻNE OD DOCHODU.

Jeżeli potrzebujecie Państwo
osoby, która razem z Wami:
• spędzi czas np. na czytaniu,
rozmowie, spacerze,
• odbędzie wizytę u lekarza,
• zrobi drobne zakupy,
• pomoże załatwić sprawy urzędowe,
• możecie skorzystać z pomocy wolontariusza Programu „Słonecznik”.
Program skupia wolontariuszy i umożliwia korzystanie z ich pomocy starszym mieszkańcom
Katowic, którzy wymagają wsparcia. Realizacja programu polega na uczestniczeniu
wolontariuszy w codziennym życiu seniorów.
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GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
• Do Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
(czynnym od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałki 7.30- 17.00)
KOORDYNATOR programu Pani Małgorzata Poręba
Katowice, ul. Morcinka 19A, telefon: (32) 250 50 16
e-mail: cps@mops.katowice.pl Facebook: slonecznikmopskatowice

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Orzeczenie o niepełnosprawności ustala:
• stopień niepełnosprawności,
• wskazania do ulg i uprawnień,
• wskazania dotyczące rehabilitacji osoby orzekanej.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
• Do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Katowicach
godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek od 9.00 do 16.30, od wtorku do piątku od 8.00 do 14.00
Katowice, ul. Gliwicka 102, telefon: (32) 250 87 00, (32) 209 35 40; e-mail: mzon@mops.katowice.pl
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje również osobom
uprawnionym legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty parkingowe.
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• DO DZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
Katowice, ul. Jagiellońska 17, tel.: (32) 251 00 87 wew. 112, 145, 164, 177,
e-mail: don@mops.katowice.pl
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych świadczy poradnictwo specjalistyczne dla osób
niepełnosprawnych oraz przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, likwidacji barier
architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych.

• USŁUGA TRANSPOTROWA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miasto Katowice dofinansowuje usługi transportowe dla
osób niepełnosprawnych na terenie Katowic oraz miast
sąsiedzkich. Do korzystania ze środków transportowych
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
mają prawo mieszkańcy miasta Katowice z widoczną
dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome
i niedowidzące.
Usługa wykonywana jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz niedzielę
i święta w godzinach od 8.00 do 20.00.
Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco, telefonicznie pod numerem tel.:
(32) 258 10 30, 501 406 141.
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OFERTA DLA SENIORÓW W DZIELNICACH
ŚRÓDMIEŚCIE
• Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym
oraz ich środowiska rodzinnego I Etap” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Aktywności Lokalnej w DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE realizowany jest
od stycznia 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w partnerstwie ze Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”.
Zapraszamy seniorów do skorzystania m.in. z warsztatów:
• komputerowych • ruchowych • rehabilitacyjnych • języka angielskiego.
W ramach Programu seniorzy mogą bezpłatnie wziąć udział w wyjściach integracyjnych do
kina, teatru oraz na koncerty. W projekcie prowadzona jest również Klubo-Galeria „Przeciąg”,
w której organizowane są cyklicznie warsztaty tematyczne oraz wernisaże prezentujące
twórczość seniorów oraz ich otoczenia.
Kontakt: Edyta Szyszka, Katowice, ul. Francuska 29
Miejsce spotkań: Galeria Przeciąg Katowice, ul. Sienkiewicza 3, tel.: (32) 253 62 30, 601 520 609
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Krzysztof Kryś
Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 76; 720 779 450
• Projekt „KATOWICE MIASTO OTWARTE – Organizowanie społeczności lokalnej – I Etap”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Projekt realizowany w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. św. Stanisława Kostki.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
dla wszystkich osób w wieku senioralnym z Katowic

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych
seniorów z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących dzielnicę oraz
osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych do skorzystania z:
• działań planowanych w ramach organizowania społeczności osób
niepełnosprawnych,
• Punktu Poradnictwa i Informacji Osób Niepełnosprawnych,
• wspólnego udziału uczestników w wydarzeniach kulturalnych,
• udziału w inicjatywach, realizacji pomysłów osób niepełnosprawnych
i ich rodzin na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
Kontakt: Agnieszka Pilecka, tel.: 500 217 252, Ryszarda Mrzygłód,
tel.: 781 833 735, Wojciech Świechowski, telefon. 781 833 735
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Monika Potykanowicz
Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 38
Miejsce realizacji projektu: Katowickie Centrum Usług Społecznych „Integracja”
Katowice ul. Francuska 43, tel.: (32) 416 66 37-39
• Projekt „KATOWICE MIASTO OTWARTE – rozwój usług społecznych – I Etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w partnerstwie z 4 FUTURE MARZENA OLCHOWY oraz Stowarzyszeniem FAON.
W ramach prowadzonych działań projektowych zapraszamy wszystkich chętnych seniorów
z orzeczeniem niepełnosprawności do skorzystania z:
• wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
• indywidualnych konsultacji z dietetykiem,
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• fizjoterapii obejmującej: ćwiczenia usprawniające dopasowane indywidualnie dla pacjenta,
• gimnastyki, zabiegów, masażów, terapii manualnej oraz grupowych ćwiczeniach
relaksacyjnych i aromaterapii.
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Kinga Grzybek
Katowice, ul. Francuska 43, tel.: (32) 416 22 38; 720 776 384

ZAWODZIE
• Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska
rodzinnego - I Etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Aktywności Lokalnej w DZIELNLCY ZAWODZIE realizowany jest od stycznia
2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”.
W ramach prowadzonych działań projektowych zapraszamy wszystkich chętnych seniorów
z orzeczeniem o niepełnosprawności do skorzystania z Dzielnicowej Akademii Seniora, w tym:
• Punktu Porad i Informacji Obywatelskich,
• Multimedialnej Akademii Seniora,
• wolontariatu dla osób wieku senioralnym,
• wyjazdów edukacyjnych w formie wizyt studyjnych,
• spotkań edukacyjno – integracyjnych dostosowanych do potrzeb osób wieku senioralnym,
• kursów i szkoleń edukacyjnych podnoszących umiejętności (np. komputerowe, językowe),
• szkoleń umiejętności społecznych,
• międzypokoleniowych wydarzeń lokalnych.
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Kontakt: Agnieszka Buda, tel.: 737 165 428
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Krzysztof Kryś
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Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 76, 720 779 450
Miejsce realizacji projektu: Katowice ul. Łączna 2-4

ZAŁĘŻE
• Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska
rodzinnego - I Etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Aktywności Lokalnej w DZIELNICY ZAŁĘŻE realizowany jest od stycznia 2018 r.
do sierpnia 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Katowickim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia
„OPOKA”.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów,
zamieszkujących dzielnicę do skorzystania z:
• „SENIORALNEJ AKADEMII OBYWATELSKIEJ”,
• warsztatów z zakresu obsługi komputera i nowych technologii „TECHNOLOGIA NIE TAKA
STRASZNA”,
• seminariów „PRAWA I OBOWIĄZKI SENIORA”,
• zajęć ruchowych, warsztatów relaksacyjnych, manualnych, zabiegów pielęgnacyjnych
„DBAM O SIEBIE I SIĘ ROZWIJAM”,
• działań środowiskowych i samopomocowych (pikniki, wycieczki, wyjścia integracyjne),
• działań kulturalnych.
Kontakt: Katarzyna Loska-Szafrańska, tel.: 501 609 484, www.opoka-katowice.org
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Krzysztof Kryś
Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 76, 720 779 450
Miejsce realizacji projektu: Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 24
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Wełnowiec-Józefowiec i DĄB
• Projekt „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Program Aktywności Lokalnej w DZIELNICY WEŁNOWIEC - JÓZEFOIWIEC I DĄB realizowany
jest od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
seniorów zamieszkujących dzielnice Wełnowiec-Józefowiec i Dąb do udziału w:
• Lokalnej Strefie Seniorów (warsztaty i spotkania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym
i integracyjnym),
• zajęciach z animatorem „Ruch to zdrowie!”, a w sezonie wiosenno-letnim także w zajęciach
Nordic Walking,
• współorganizacji i udziału w wydarzeniach lokalnych dla mieszkańców,
• spotkaniach Klubu Wolontariusza i podjęcia wolontariatu akcyjnego.
Kontakt: Katarzyna Schröder, Jolanta Legierska, tel.: (32) 416 22 66, 725 161 463
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Krzysztof Kryś
Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 76, 720 779 450
Miejsce realizacji projektu: Katowice, ul. Kotlarza 10b

BOGUCICE
• Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska
rodzinnego - I Etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Program Aktywności Lokalnej w DZIELNICY BUGUCICE realizowany jest od stycznia 2018 r. do
sierpnia 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. W ramach Programu

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
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Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkujących dzielnicę
do skorzystania z:
• działań kulturalnych,
• spotkań w ramach klubu społecznościowego ,,SENIOR W DZIAŁANIU”,
• możliwości realizacji inicjatyw lokalnych osób w wieku senioralnym ,,SENIOR W AKCJI”,
• zajęć komputerowych dla seniorów ,,SENIOR ON-LINE”,
• cyklu zajęć ,,SENIOR W PODRÓŻY” śladami natury, kultury, historii - wycieczek w obrębie
województwa śląskiego,
• cyklu zajęć edukacyjnych „NA ZDROWIE”,
• spotkań z wizażystą ,,PIĘKNA SENIORKA - PRZYSTO]NY SENIOR”,
• zajęć sportowo-rekreacyjnych „SENIOR W RUCHU”,
• warsztatów psychologicznych dla seniorów ,,RADOŚĆ ŻYCIA”.
Kontakt: Marek Mierzwa, tel.: 720 779 448
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Krzysztof Kryś
Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 76, 720 779 450
Miejsce realizacji projektu: Katowice, ul. Wróblewskiego 29

nikiszowiec-janów
• Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska
rodzinnego - I Etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Aktywności Lokalnej w DZIELNICY NIKISZOWIEC – JANÓW realizowany jest
od stycznia 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów,
zamieszkujących dzielnicę do skorzystania z:
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• działań kulturalnych, spotkań w ramach klubu społecznościowego „SENIOR W DZIAŁANIU”,
• możliwości realizacji inicjatyw lokalnych osób w wieku senioralnym „SENIOR W AKCJI”,
• zajęć komputerowych dla seniorów „SENIOR ON-LINE”,
• cyklu zajęć „SENIOR W PODRÓŻY” śladami natury, kultury, historii – wycieczek w obrębie
województwa śląskiego,
• cyklu zajęć edukacyjnych „NA ZDROWIE”,
• spotkań z wizażystą „PIĘKNA SENIORKA – PRZYSTO]NY SENIOR”,
• zajęć sportowo-rekreacyjnych „SENIOR W RUCHU”,
• warsztatów psychologicznych dla seniorów „RADOŚĆ ZYCIA”.
Kontakt: Barbara Mizera, tel.: 720 776 383
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Krzysztof Kryś
Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 76, 720 779 450
Miejsce realizacji projektu: Katowice, ul. Plac Wyzwolenia 21

SZOPIENICE-BUROWIEC
• Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska
rodzinnego - I Etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Aktywności Lokalnej w DZIELNICY SZOPIENICE – BUROWIEC realizowany jest
od stycznia 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie
z Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Dwójka”.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów,
zamieszkujących dzielnicę do skorzystania z:
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• spotkań, w ramach działalności Klubu Seniora „Nasz CzAs”, w formie kawiarenki rozwijając
swoje hobby, pasje, zainteresowania,

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
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• spotkań z ekspertami z różnych dziedzin – wykłady, prelekcje, odczytów i warsztatów np.
„NOWE TECHNOLOGIE”, „WARSZTATY DECUPAGE” itp.
• realizacji własnych pomysłów i inicjatywy lokalnych osób w wieku senioralnym, czyli działań
w obrębie sąsiedztwa,
• spotkań świątecznych i integracyjnych,
• akcji „CODZIENNIE SZKLANKA SOKU” oraz „KOPERTA ŻYCIA”,
• wyjazdów integracyjnych m,in. do Zamku w Pławnowicach, Ogrodów Kapiasów
w Goczałkowicach-Zdroju, zamku w Pszczynie czy wyjazdów w ramach szlaku kultury
i sztuki sakralnej w Częstochowie.
Kontakt: Marian Stolecki, tel. 603 773 661
Koordynator projektu: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Krzysztof Kryś
Katowice, ul. Francuska 70, tel.: (32) 416 22 76, 720 779 450
Miejsce realizacji projektu: Katowice, ul. Bednorza 22

• SŁOWNICZEK
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ to działania, których celem jest budowanie, rozwijanie
i podtrzymywanie więzi międzyludzkich w najbliższym otoczeniu, np. wśród sąsiadów,
w obszarze dzielnicy, itp. Przykładem są spotkania w formie kawiarenki w gronie sąsiadów lub
akcja sadzenia drzewek.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ jest stanem występowania ograniczeń w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu człowieka, na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych
(oddychanie, mówienie, chodzenie, równowaga, odczuwanie bólu), psychicznych (myślenie,
pamięć) bądź umysłowych. Może to wynikać z uszkodzenia lub wady. Niepełnosprawność
może być przyczyną niemożności pełnego funkcjonowania w społeczeństwie na skutek barier
w otoczeniu (społecznym, kulturowym, prawnym, politycznym), w tym architektonicznym itp.
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˸˸ Informacja o ofercie działań skierowanych
do Seniorów w 2019 r.
Śródmieście

Organizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum
ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice, www.ateneum.art.pl
tel.: Dział Organizacji Widowni: (32) 253 79 26,
Galeria Ateneum (32) 203 28 26
Miejsce: centrum Katowic
• „Spacerownik teatralny dla dzieci, które zabierają na spacer dorosłych”
Maj 2019. Orientacyjny czas spaceru – 90 minut.
Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy
tel. (32) 602 92 72.
Nietypowy, pełen niespodzianek i twórczych zabaw spacer, odkrywający
bogactwo teatralnych miejsc Katowic. Podczas rodzinnej wędrówki uczestnicy
zobaczą, że teatr niejedno ma imię i może zadziwiać animacją lalek, interpretacją słowa,
ekspresją ruchu, bogactwem dźwięków i znaków plastycznych.
Prowadzenie: Anna Nowak.
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„Spacerownik” jest realizowany we współpracy z Instytutem Teatralnym
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA
al. Korfantego 6, Katowice; www.bwa.katowice.pl
tel.: (32) 249 90 40
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Al. Korfantego 6
• Kurs podstaw rysunku dla Seniorów - warsztaty
Raz w miesiącu, godz. 10.00-13.00 (szczegółowe terminy będą
na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Galerii BWA:
www.bwa.katowice.pl).
Udział bezpłatny.
Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo przenieść widziane obiekty i ich
proporcje na płaszczyznę kartki, jak uzyskać wrażenie trójwymiarowości, jak poprawnie
operować światłocieniem. Prowadzenie: Aneta Zasucha i Tomasz Dąbrowski.
• Oprowadzania kuratorskie dla Seniorów po wystawie prac Basi Bańdy
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Galerii: www.bwa.katowice.pl
Basia Bańda to artystka sztuk wizualnych, która zajmuje się malarstwem i obiektami. Jej
twórczość koncentruje się na problematyce ciała, seksualności, sferze emocjonalnej związanej
z intymnością i źródłach lęków ukrytych w podświadomości. Kolorystyka jej prac odsyła
do skojarzeń z cielesnością i zmysłowością, a jednocześnie przywołuje atmosferę wnętrz pokoi
dla małych dziewczynek. To połączenie klimatu kobiecej seksualności z dziecięcą niewinnością
jest znamienne dla stylu i tematyki prac artystki. Bańda łączy w swoim malarstwie estetykę
pop-artu, sztuki naiwnej i komiksu.
Kuratorka: Marta Lisok
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• Warsztaty dźwiękowe dla Seniorów w ramach wystawy „Głębokie słuchanie”
Sierpień 2019 r. Udział bezpłatny.
Wystawa będzie poświęcona problematyce soundscape studies i sound studies. Jej celem jest
stworzenie interdyscyplinarnej platformy spotkania dla artystów, muzykologów, animatorów
kultury, socjologów, kulturoznawców, w celu prezentacji prac artystycznych i badań
z zakresu studiów dźwiękowych. Do udziału zostali zaproszeni twórcy związani z pracownią
Audiosfery, której działania skoncentrowane są na problematyce sztuk dźwiękowych w epoce
postartystycznej.
Kuratorka: Marta Lisok.
• Warsztaty dla Seniorów w ramach projektu „DO SZTUKI GOTOWI START!”
Lipiec 2019 r. Udział bezpłatny.
Projekt „DO SZTUKI GOTOWI START!” realizowany jest przez Galerię BWA od początku 2012 r.,
kiedy Galeria rozpoczęła działania poza swoją siedzibą, w przestrzeni miasta, które bazują
na partycypacji przypadkowych osób. Wciągane są w twórcze akcje, które prowokują do zmiany
ich statusu – z pasywnej jednostki w osobę współodpowiedzialną za efekt twórczego działania.
Integracja następuje nie tylko na płaszczyźnie „sztuka –
odbiorca”, ale również „artysta – odbiorca” oraz „odbiorca
– odbiorca”. Dodatkowo w Galerii odbywają się warsztaty
i wykłady (m.in. z zakresu designu, fotografii, warsztaty
muzyczne).
Idea i koordynacja: Aneta Zasucha.
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• Ponadto Seniorzy posiadają zniżkę 50% na bilet wstępu
na wystawy prezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej
BWA w Katowicach – cena biletu dla Seniorów: 1,50 zł.

Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

Organizator: Muzeum Historii Katowic
ul. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice, tel. (32) 256 18 10 wew. 117; przewodnik@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl
Miejsce: siedziba Muzeum, ul. ks. J. Szafranka 9 (budynek
główny, sala Witkacego)
• Podziel się historią
Każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 16.00. Udział bezpłatny.
W ramach comiesięcznych spotkań Seniorom zostaną
zaprezentowane tematy związane z dziejami Katowic i regionu
śląskiego. W czasie spotkań Seniorzy będą mogli podzielić się
wspomnieniami na temat wydarzeniach historycznych znanych z autopsji i przedstawić ich
subiektywną interpretację.
• Wykłady z zakresu historii sztuki dla zorganizowanych grup Seniorów
W terminach na zamówienie grupy. Udział płatny od grupy 32 zł.
Wykłady prowadzone na podstawie zbiorów z zakresu historii sztuki i ustaleń badawczych,
zwłaszcza wokół postaci dwóch znakomitych artystów Stanisława Ignacego Witkiewicza
i Jerzego Dudy Gracza. Przygotowanie wykładów – Natalia Kruszyna, historyk sztuki Muzeum
Historii Katowic.
• Oprowadzania kuratorskie po wystawie „Wyroby fabryk porcelany Giesche, Czuday i Huta
Franciszka” dla Seniorów
Plan oprowadzań zostanie zamieszczony w „Naszych Katowicach” i na www.mhk.katowice.pl
w terminie dostępności wystawy tj. w dniach 15 maja – 15 września 2019 roku.
Udział płatny dla Seniorów 5 zł.
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Na wystawie zaprezentowany zostanie przekrój wyrobów
porcelanowych, odznaczających się wysoką jakością
i kunsztem wykonania. Ekspozycję porcelany Giesche z okresu
międzywojennego dopełnią eksponaty z fabryk porcelany
Czuday oraz Huta Franciszka. Po wystawie będzie oprowadzać
kurator wystawy Magdalena Niziołek, historyk sztuki Muzeum
Historii Katowic.

Organizator: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2, tel. 798 541 190 (zapisy Dominika Lange-Roger) www.miasto-ogrodow.eu
Miejsce: siedziba KMO, pl. Sejmu Śląskiego 2
• Potańcówka powstańcza. Warszawska Orkiestra Sentymentalna: pieśni polskie i śląskie
23/24.08.2019 r.
Impreza odbędzie się w Ogrodzie KMO w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Katowice Miasto
Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek. Dalsze informacje zostaną opublikowane na
stronie internetowej Instytucji: miasto-ogrodow.eu
• Koncert Orkiestry Muzyki Filmowej - kompozycje do filmów reżyserów bałkańskich
12.09.2019 r.
Koncert zostanie zorganizowany w ramach Urodzin Miasta Kocham Katowice. Dalsze informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytucji: miasto-ogrodow.eu
• Akademia Doświadczenia
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11.04., 9.05., 23.05.2019. Udział bezpłatny.
Wywiad z cyklu „Znaczenie aktywności ruchowej w naszym kraju”.

Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

• Akademia Doświadczenia
4.04., 23.04., 7.05., 28.05.2019. Udział bezpłatny. Warsztaty modowe.
Kolejne daty wykładów i warsztatów w ramach Akademii Doświadczenia zostaną ustalone w
późniejszym terminie; od czerwca do końca sierpnia zaplanowano przerwę. Szczegóły zostaną
opublikowane na stronie internetowej instytucji.

Organizator: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”
pl. Sejmu Śląskiego 2, pokój 20, parter, tel.: (32) 219 33 44, www.silesia.art.pl
Miejsce: Muzeum Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16
• „Czas na muzykę” – Młodzi dla Seniorów
20.10.2019 r., godz. 12.00

Udział bezpłatny.

Koncert integrujący pokolenia – młodzi zdolni artyści, uczestnicy
XXIX Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów
Muzycznych wystąpią dla katowickich Seniorów.

Koszutka

Organizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka”
pl. Sejmu Śląskiego 2, pokój 20, parter, tel.: (32) 219 33 44,
www.silesia.art.pl
Miejsce: siedziba MDK, ul. Grażyńskiego 47
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• Świetlica Mieszkańców Koszutki
Poniedziałki, godz. 10.00. Udział bezpłatny.
Podczas spotkań prowadzone są m.in. bezpłatne zajęcia
języka angielskiego, warsztaty rękodzieła, aktywności kulturalne,
towarzyskie i integracyjne.
• „Z dedykacją dla Seniorów” - koncert
Październik 2019 r., godz. 17.00. Udział bezpłatny.
• Pudełko Pełne Pomysłów – warsztaty kreatywne dla Seniorów
Kwiecień 2019 r. Udział płatny/obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Cykl warsztatów artystycznych dla Seniorów, pozwalających rozwijać zdolności manualne.
Jednocześnie jest to okazja do relaksu i wspólnego spędzenia wolnego czasu.
• „Senior w akcji”. Październik, listopad 2019 r.
Wstęp bezpłatny/obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona. Warsztaty twórcze dla Seniorów.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11
ul. Grażyńskiego 47, tel.: (32) 258 49 92, www.facebook.com/
JedenastkaKoszutka/
Miejsce: MBP, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
• Róże z papieru
18.04.2019 r., godz. 14.00. Udział bezpłatny.
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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, przypadający na 21 Filia
nr 11 MBP uczci wyjątkowo ciekawie. Wspólnie z Seniorami zostaną
wykonane róże z papieru, będące symbolem akcji, którymi zostaną obdarowani czytelnicy.

Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

• Biblioteki Świata
09.05.2019 r., godz. 14.00. Udział bezpłatny.
Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić,
jak prezentują się najpiękniejsze biblioteki świata, zarówno
z powodu imponujących księgozbiorów, wspaniałej architektury
czy unikalnego wystroju. Obejrzymy również te najdziwniejsze,
najbardziej osobliwe, intrygujące.
• Rady nie od parady.
13.06.2019 r., godz. 14.00. Udział bezpłatny.
Spotkanie z okazji Święta Dobrych Rad dla Seniorów, które będzie składać się z dwóch części.
W pierwszej, Panie wymieniać się będą karteczkami z zapisanymi na nich radami dotyczącymi
stylu życia, kuchni, ubioru itp. Natomiast druga część zajęć będzie polegała na wykonaniu
przez uczestników papierowych torebek do przechowywania rad.
• Mała czarna dla Seniora.
26.09.2019 r., godz. 14.00. Udział bezpłatny.
Podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy
Seniorom zaprezentowane zostaną walory smakowe kawy,
zostaną również poczęstowani tym czarnym napojem.
• Człowiek oszczędny wart jest więcej niż człowiek bogaty
31.10.2019 r., godz. 14.00. Udział bezpłatny.
Spotkanie o charakterze warsztatów rękodzielniczych, podczas
których Seniorzy tworzyć będą skarbonki z materiałów recyclingowych.
• Eko-Senior
14.11.2019 r., godz. 14.00. Udział bezpłatny. Spotkanie o charakterze warsztatów rękodzielniczych,
podczas których Seniorzy tworzyć będą materiałowe torby.
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• Cuda z… guzików
12.12.2019 r., godz. 14.00. Udział bezpłatny.
Spotkanie o charakterze warsztatów rękodzielniczych, podczas których Seniorzy tworzyć
będą ozdoby świąteczne. Ostatnie spotkanie w roku będzie również podsumowaniem rocznej
współpracy z Seniorami.

Wełnowiec – Józefowiec

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6
ul. Bytomska 8 A; tel. (32) 204 11 71;
www.fb.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-6
Miejsce: Filia nr 6, ul. Bytomska 8 A
• Seniorzy i wirtualny świat. Środy, godz. 12.00-15.00. Udział bezpłatny.
Kurs komputerowy dla Seniorów – podstawy obsługi komputera, Internetu, komputera, portali
społecznościowych.
• Książkowe projekcje Raz w miesiącu, godz. 11.15-12.45. Udział bezpłatny.
Warsztaty okołoliterackie dla uczestników Klubu Aktywnego Mieszkańca – Koło Seniorów
Osiedlowych Programu Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb.

Dąb

Organizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka”
Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb”
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ul. Krzyżowa 1, 40 – 111 Katowice;
www.mdkkoszutka.pl; tel. 608 549 089

Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

Miejsce: Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1
SPOTKANIA CYKLICZNE:
• Poranna gimnastyka dla Seniorów
Wtorki i piątki, godz. 8.30, 9.30 i 10.30 (z wyjątkiem sierpnia).
Płatność 60 zł, z kartą „Aktywnego Seniora” – 30 zł
(opłata miesięczna).
Ćwiczenia skierowane do osób po 60. roku życia. Praca nad koordynacją ruchową i wzmacnianiem
partii mięśniowych oraz ogólną poprawą samopoczucia dostosowaną do możliwości uczestników.
• Warsztaty malarstwa i rysunku dla Seniorów
Czwartki, godz. 9.00,10.45 i 12.30 (sierpień – wernisaż prac uczestników). Udział bezpłatny.
Warsztaty opierają się na nauce podstawowych zagadnień z warsztatu malarstwa i rysunku.
Uczestnicy na zajęciach doskonalą umiejętności kompozycji, dostosowywania stylu do tematu
i założeń artystycznych. Posługują się technikami rysunkowymi i malarskimi podejmując
tematy związane z kulturą i przestrzenią Śląska.
• Grupa malarska „FILAR”
Czwartki, godz. 17.00 (z wyjątkiem wakacji letnich).
Udział bezpłatny.
Grupa dla osób po 60. roku życia, wypowiadająca się artystycznie
w malarstwie olejnym, akwareli i pasteli. W obrazach są
wyrażane spostrzeżenia z kręgu natury z uwzględnieniem
pierwszeństwa tradycji i obyczajów śląskich. W swoich pracach
uczestnicy podkreślają także ochronę środowiska i szacunek do
przyrody.
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SPOTKANIA jednorazowe:
• Warsztaty wikliny papierowej dla Seniorów
21.05.2019 r., godz. 16.00. Udział bezpłatny/ ilość miejsc ograniczona.
Prowadzenie: Akademia Wolontariatu CREATOR działająca przy MDK „Koszutka” filia „Dąb”
działania dzielnicowe „Senior w akcji”:
• Warsztaty tworzenia kwiatów techniką foamiranu dla Seniorów
15.10.2019 r., godz. 16.00. Udział bezpłatny / ilość miejsc ograniczona.
• Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków dla Seniorów
19.11.2019 r., godz. 16.00. Udział bezpłatny / ilość miejsc ograniczona.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Katowicach, Filia nr 17
ul. Krzyżowa 1; tel.: 694 424 510; www.mbp.katowice.pl
Miejsce: Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1
• Wirtu@lne ABC
1. i 3. środa miesiąca, godz. 12.00-14.00 (wyłączając wakacje). Udział
bezpłatny. Konsultacje z zakresu podstawowej obsługi komputera
i katalogu bibliotecznego OPAC dla dorosłych i Seniorów.

Bogucice

Organizator: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
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ul. Markiefki 44A; www.mkbogucice-zawodzie.pl ; tel. (32) 203 05 17

Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

Miejsce: Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A
• Dancing Bogucicki – arteterapia poprzez taniec
Raz w miesiącu, zazwyczaj w drugi piątek miesiąca.
Wstęp 40 zł (z katowicką kartą „Aktywny Senior” 20 zł).
W cenie biletu kawa, herbata, zimna płyta. Zabawa taneczna
przy znanych i lubianych przebojach.
• Warsztaty smartfonowe dla Seniorów
Raz w tygodniu. Wstęp 30 zł/miesiąc.
Warsztaty z obsługi telefonów komórkowych najnowszej generacji przeznaczone dla Seniorów.
• Stałe spotkania klubów i kół Seniorów
Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 12.00-14.00 oraz w piątki w godzinach
16.00 – 18.00.
W dziale „Bogucice” działają następujące kluby Seniora: Klub Seniora „Bogucice”, koło
nr 6 PZERiI, koło Seniorów i Emerytów NSZZ „Solidarność” KWK Katowice oraz koło Seniorów
Emerytów i Rencistów SENIORZY NA 102. W ramach działalności kluby organizują spotkania
okolicznościowe, zabawy taneczne, warsztaty i wycieczki. Szczegółowych informacji udzielają
zarządy klubów i kół. Koło Pokopalniane Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
„Katowice – Ferdynand” – spotkania nieregularne, terminy spotkań ustalane na bieżąco.
• Dzień Seniora (na) FEST w Bogucicach
Kwiecień i październik.
Spotkania integracyjne z koncertami dla Seniorów organizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Katowice.
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• „Cyfrowy Senior”
Czwartki, godz. 12.00. Udział bezpłatny.
Cykl warsztatów komputerowych dla Seniorów, mających na celu podniesienie kompetencji
Seniorów w korzystaniu z urządzeń cyfrowych – w ramach zadania „Działania kulturalne
oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla
osób w wieku Senioralnym i ich środowiska rodzinnego”, które są elementem projektu pn.
„Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku Senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego –
I etap”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
• „Dzień Aktywnego Seniora”
Grudzień. Informacje o dokładnych dniach/ godzinie imprezy zostanie podana w późniejszym
terminie na stronie internetowej MDK. Udział bezpłatny.
Spotkania integracyjne przy muzyce dla Seniorów, połączone z wystawą fotografii wykonanych
przez uczestników – w ramach zadania „Działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające
wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku Senioralnym i ich środowiska
rodzinnego”, które są elementem projektu pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku
Senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• „Klub Podróżnika – spotkania z obieżyświatem”
Informacje o dokładnych dniach/ godzinie imprezy zostanie podana w późniejszym terminie na
stronie internetowej MDK. Udział bezpłatny.

52

6 spotkań edukacyjnych z podróżnikiem – w ramach zadania „Działania kulturalne oraz rekreacyjne
uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku Senioralnym
i ich środowiska rodzinnego”, które są elementem projektu pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia
osób w wieku Senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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• „Sfilcowane Bogucice 2.0”
Informacje o dokładnych dniach/ godzinie imprezy zostanie
podana w późniejszym terminie na stronie internetowej MDK.
Udział bezpłatny.
11 warsztatów rękodzielniczych (filcowanie, decoupage, witraże,
malowanie itp.) – w ramach zadania „Działania kulturalne oraz
rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów
aktywności lokalnej dla osób w wieku Senioralnym i ich środowiska
rodzinnego”, które są elementem projektu pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku
Senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 16
tel.: (32) 258 71 82, www.facebook.com/szesnastkambp
Miejsce: MBP, Filia nr 16, ul. Wajdy 21
• OPAC dla wtajemniczonych
Codziennie, w godzinach otwarcia biblioteki, na indywidualną prośbę. Udział bezpłatny.
Warsztaty dla osób w wieku 60+ obejmujące naukę wyszukiwania informacji w katalogu
OPAC, naukę podstawowej obsługi komputera, korzystanie z edytorów tekstu oraz podstawy
korzystania z Internetu.
Miejsce: MBP, Filia nr 33, ul. ks. Markiefki 44A
• Warsztaty komputerowe dla Seniorów
Piątki, godz. 14.00. Udział bezpłatny.
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Biblioteka zaprasza Seniorów na warsztaty komputerowe, podczas których nauczą się jak
założyć e-skrzynkę pocztową, jak sprawnie poruszać się w Internecie i mediach społecznościowych,
w jaki sposób znajdywać przydatne informacje – np. rozkłady jazdy autobusów, godziny otwarcia
przychodni itp.

Zawodzie

Organizator: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
ul. Marcinkowskiego 13A; www.mdkbogucice-zawodzie.pl ; tel. (32) 255 32 44
Miejsce: Dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13A
• Dancing Zawodziański – arteterapia poprzez taniec
Dancingi odbywają się raz w miesiącu – zazwyczaj w ostatni
piątek miesiąca, poza wielkim postem i wakacjami. Wstęp 40 zł
(z katowicką kartą „Aktywny Senior” 20 zł).
W cenie biletu ciastko, serwis kawowy, posiłek, napoje. Zabawa
taneczna przy znanych i lubianych przebojach.
• FIFI-FIT – zajęcia taneczno-ruchowe dla Seniorów.
Wtorki, godz. 10.00; Wstęp 20 zł/miesiąc
• Taniec brzucha dla Seniorów. Wtorki, godz. 12.00. Udział bezpłatny.
• Kurs Komputerowy dla Seniorów. Raz w tygodniu. Udział bezpłatny.
• Stałe spotkania klubów i kół Seniorów
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W dziale „Zawodzie” działają: Klub Seniora „Zakątek”, spotkania odbywają się we wtorki.
Sekcja Plastyczna dla Seniorów, spotkania odbywają się w środy.
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• Dzień Seniora (na) FEST na Zawodziu
Maj i wrzesień. Spotkania integracyjne, warsztaty i koncert dla Seniorów organizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice.
• Festyn Trzeźwościowy dla Zawodzińskich Seniorów
Czerwiec. Udział bezpłatny.
Impreza organizowana wspólnie z MOPS w ramach
Programu „Działania kulturalne oraz rekreacyjne
uzupełniające wsparcie w ramach programów
aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i
ich środowiska rodzinnego”.
• Ogólnopolski Dzień Seniora
Listopad. Udział bezpłatny.
Impreza organizowana wspólnie z MOPS w ramach
Programu „Działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów
aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”.
• Senior poliglota! – kurs języka angielskiego dla Seniorów
Kwiecień. Udział bezpłatny.
Impreza organizowana wspólnie z MOPS w ramach Programu „Działania kulturalne oraz
rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku
senioralnym i ich środowiska rodzinnego”.
• W zdrowym ciele zdrowy duch! – cykl spotkań i warsztatów o tematyce zdrowotnej
Dwa razy w miesiącu w środy. Udział bezpłatny.
Impreza organizowana wspólnie z MOPS w ramach Programu „Działania kulturalne oraz
rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku
senioralnym i ich środowiska rodzinnego”.
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Burowiec

Organizator: Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. Hallera 28; www.mdk.katowice.pl; tel. 32/256 84 53
Miejsce: siedziba MDK, ul. gen. J. Hallera 28
• Wielkanocne warsztaty dla Seniorów
08-09.04.2019 r., godz. 11.30. Udział bezpłatny/obowiązują
zapisy. Tematyczne warsztaty artystyczne dla Seniorów.
• Dzień Seniora
18.11.2019 r., godz. 11.00. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy
Spotkanie dla Seniorów z poczęstunkiem - wydarzenie w ramach programu Wzmocnienie
systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego, etap I.
• Andrzejki Seniorów
25.11.2019 r., godz. 11.00. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy
Spotkanie dla Seniorów z poczęstunkiem - wydarzenie w ramach programu Wzmocnienie
systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego, etap I.
• Bożonarodzeniowe warsztaty dla Seniorów
02-03.12.2019 r., godz. 11.30. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.
Tematyczne warsztaty artystyczne dla Seniorów.
• Spotkania Klubu Seniora w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”
Każdy poniedziałek, godz. 11:00
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Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
tel.: (32) 209 91 91, http://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia36
Miejsce: MBP, Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28
• Rady i porady dla Seniorów
Udział bezpłatny. Raz w kwartale:
Czerwiec: Spotkanie z laureatami konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”.
Wrzesień: Jak przygotować organizm do zimy – spotkanie z lekarzem rodzinnym.
Grudzień: Spotkanie świąteczne.

Janów

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 21
ul. Zamkowa 45; www.filia21.blogspot.com; tel.: (32) 255 72 92
Miejsce: Filia nr 21, ul. Zamkowa 45
• Warsztaty umiejętności.
09.04.2019 r., 11.06.2019 r., 08.10.2019 r., 10.12.2019 r.,
godz. 17.00. Udział bezpłatny.
Warsztaty manualne dla Seniorek, które lubią rękodzieło
i chcą przyjemnie spędzić czas w gronie kobiet o podobnych
zainteresowaniach.
• Senior Inter-Aktywny
Od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia filii – po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Udział bezpłatny. Warsztaty komputerowe dla osób w wieku 60+, obejmujące naukę podstawowej obsługi komputera, korzystanie z edytorów tekstu oraz podstawy korzystania z Internetu.
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Szopienice

Organizator: Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
Filia nr 1 MDK; ul. Obr. Westerplatte 10; www.mdk.katowice.pl ; tel. (32) 256 99 77
Miejsce: Filia nr 1, ul. Obr. Westerplatte 10
• Żyj z pasją – spotkanie autorskie
17.04.2019 r., 25.09.2019 r., 11.12.2019 r., godz. 15.30. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.
W ramach programu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich
środowiska rodzinnego – etap I.
• Spotkania ze zdrowiem dla Seniorów
11.04.2019 r., 09.05.2019 r., 14.11.2019 r., 12.12.2019 r., godz. 15.00
Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.
Pogadanka medyczna dla Seniorów prowadzona przez lekarza specjalistę. W ramach programu
Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I.
• Zajęcia animacyjno – edukacyjno – kulturalne dla Seniorów
11.09. 2019 r., 30.11.2019 r., godz. 15.00. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy. 		
W ramach programu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich
środowiska rodzinnego – etap I.
• Seniorze weź bilet
Kwiecień – wrzesień 2019 r. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.
Wyjścia do kina, teatru, itp. dla Seniorów. W ramach programu Wzmocnienie systemu wsparcia
osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I.
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• Niedzielne podwieczorki kulturalne dla Seniorów
19.05.2019 r., 23.06.2019 r., 25.08.2019 r., 06.10.2019 r., godz. 15.00
Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.
Spotkanie dla Seniorów z poczęstunkiem. W ramach programu Wzmocnienie systemu wsparcia
osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I.
• Wycieczka autobusem do najciekawszych miejsc dla Seniorów
Czerwiec i sierpień 2019 r. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.

		

W ramach programu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich
środowiska rodzinnego – etap I.
• Dzień Seniora
20.11.2019 r., godz. 15.00. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.

		

W ramach programu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich
środowiska rodzinnego – etap I.
• Andrzejki Seniorów
27.11.2019, r. godz. 11.00. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.
W ramach programu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich
środowiska rodzinnego – etap I.
• Zajęcia z języka angielskiego dla Seniorów
Kwiecień – grudzień 2019 r. (każdy czwartek), godz. 12.00. Udział bezpłatny.
• Spotkania Klubu Seniora w Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”
ul. Obr. Westerplatte 10, środy, godz. 15.00
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Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 19
ul. Obrońców Westerplatte 10; tel.: 322 569 983 ; http://filia19.blogspot.pl
www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-19
Miejsce: Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10
• Z humorem śląskim przez wieki – spotkanie autorskie z
Jerzym Ciurlokiem
Wrzesień. Udział bezpłatny.
Spotkanie autorskie z Jerzym Ciurlokiem – felietonistą i prezenterem
radiowym, satyrykiem, humorystą, poetą, bibliofilem. Podczas
spotkania poznamy historię powstania kabaretu i dorobek
Masztalskich oraz historię powstania…. dowcipu.

Giszowiec

Organizator: Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Filia nr 2
plac pod Lipami 1; 3-3a; www.mdk.katowice.pl ; tel. (32) 206 46 42
Miejsce: Filia nr 2, pl. Pod Lipami 1; 3-3a
• Język angielski dla Seniorów
Kwiecień – grudzień 2019 r., czwartki, godz. 12.00. Udział bezpłatny.
• Zajęcia plastyczne dla Seniorów.
Kwiecień – grudzień 2019 r., czwartki, godz. 16.00. Wstęp - 20 zł/miesiąc.
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• Gimnastyka dla Seniorów. Kwiecień – grudzień 2019 r., wtorki, godz. 10.00
• Komórkowe pytania i odpowiedzi, czyli jak obsługiwać smartfona – warsztaty dla Seniorów
Kwiecień 2019 r., co drugi czwartek, godz. 13.00. Udział bezpłatny.
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• Alternatywy 4 dla Seniorów
Wrzesień – listopad 2019 r. Udział bezpłatny/obowiązują zapisy.
Spotkanie z linorytem, decoupagem recyclingowym, szytodrukiem i witrażem.
• Spotkania Klubów Seniora w Filii nr 2 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”
Plac pod Lipami 1; 3-3a:
- Związek Górnośląski o/Giszowiec, drugi poniedziałek miesiąca, godz. 18.00
- Klub Seniora ZZ „Przeróbka”, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, godz. 10.00
- Klub Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK „Staszic”, pierwszy i drugi czwartek
miesiąca, godz. 10.00
- Klub Seniora KWK „Staszic”, każdy czwartek, godz. 16.00
- Klub Seniora ZZG KWK „Staszic”, każda środa, godz. 10.00
- Klub Giszowianek (Seniorki), każda środa, godz. 15.00
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9, każdy wtorek i czwartek, godz. 10.00
- Klub Giszowiec 1955, drugi wtorek miesiąca, godz. 17.00
- Klub Żeglarski „Zwrot”, pierwszy i trzeci piątek miesiąca, godz. 17.00

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 15
ul. Przyjazna 7 A; http://filia15katowice.blogspot.com ; tel.: (32) 256 02 16
Miejsce: Filia nr 15, ul. Przyjazna 7A
• Cyfrowy świat 60+ – warsztaty obsługi komputerów. Każda środa; Udział bezpłatny
Podczas zajęć zostaną przybliżone Seniorom praktyczne aspekty bezpiecznego poruszania się
po Internecie, umiejętność obsługi konta poczty elektronicznej, komunikacji online, korzystane
z serwisów społecznościowych oraz inne przydatne umiejętności w korzystaniu z nowych
technologii.
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• OPAC dla Seniora.
Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki. Udział bezpłatny
Indywidualne szkolenia dla Seniorów w zakresie korzystania z elektronicznego katalogu OPAC – logowanie na konto, wyszukiwanie, dokonywanie rezerwacji czy prolongaty w zbiorach bibliotecznych.

Osiedle Paderewskiego

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia 23
ul. Paderewskiego 65; tel.: (32) 255 18 38; www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publicznaw-Katowicach-Filia-nr-23-316476971805956/
Miejsce: Filia 23, ul. Paderewskiego 65
• Nie tylko dzieci buszują w Sieci.
Środy, godzina do indywidualnego ustalenia.Udział bezpłatny.
Warsztaty komputerowe dla Seniorów, podczas których uczestnicy nauczą się podstawowej
obsługi komputera, Internetu oraz programów pocztowych.

Załęże

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 3
ul. Gliwicka 93; tel.: (32) 254 59 69
www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-3-507507552967489/
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Miejsce: Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
• Klikam, surfuję, mailuję – konsultacje komputerowe dla Seniorów.
Codzienne indywidualne zajęcia, w godzinach otwarcia filii. Udział bezpłatny.
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• Spotkania dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej z Załęża
Raz w miesiącu. Udział bezpłatny.
Spotkania edukacyjne i literackie dla Seniorów, związane z różnymi wydarzeniami. Seniorzy
rozwiązują quizy i zagadki, czytają wspólnie teksty poświęcone tematowi spotkania. W okresie
świątecznym odbywają się warsztaty, podczas których wykonywane są ozdoby.
• Koncert umuzykalniający w wykonaniu artystów z Instytucji Promocji i Upowszechniania
Muzyki SILESIA
Raz w miesiącu. Udział bezpłatny.
Koncerty IPiUM SILESIA dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej z Załęża.
• Zgrani Seniorzy – piątki z szachami
Drugi i czwarty piątek miesiąca. Udział bezpłatny.
Spotkania przy partyjce szachów dla Seniorów. Zapraszamy osoby już
potrafiące grać w szachy, jak i te, których przygoda z tą grą dopiero
się zaczyna.

Osiedle Witosa

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
tel.: (32) 254 58 53, www.mbp.katowice.pl
Miejsce: MBP, Filia nr 12, ul. Witosa 18B
• Konwersatoria języka angielskiego
Środy, godz. 11.00 (podział na 3 grupy wg stopnia znajomości języka). Udział bezpłatny.
Kursy języka angielskiego dla Seniorów, w podziale na 3 grupy utworzone w zależności od stopnia
zaawansowania. Zajęcia polegają na prowadzeniu konwersacji, ćwiczeniach, poznawaniu
gramatyki oraz systematycznemu poszerzaniu słownictwa.
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• Spotkanie z książką
Raz w miesiącu. Udział bezpłatny.
Spotkania dla pensjonariuszy Niepublicznego Zakładu OpiekuńczoPielęgnacyjnego Karolinka. W trakcie spotkań odbywa się wspólne
czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek.
W styczniu, litym, kwietniu, październiku i grudniu w spotkaniach
uczestniczą również dzieci z przedszkola, które przygotowują
okolicznościowe programy artystyczne dla Seniorów.

Osiedle Tysiąclecia

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Filia nr 14, ul. Piastów 20; filia14.blogspot.com/ ; tel.: (32) 254 22 76
• Konwersatoria języka angielskiego
Czwartki, godz. 9.30-12.00 (podział na 2 grupy, wg znajomości języka). Udział bezpłatny.
Kursy języka angielskiego dla Seniorów, w podziale na 2 grupy utworzone w zależności od stopnia
zaawansowania. Zajęcia polegają na prowadzeniu konwersacji, ćwiczeniach, poznawaniu
gramatyki oraz systematycznym poszerzaniu słownictwa.
Miejsce: Filia nr 14
• Zajęcia i warsztaty dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 7
Raz w miesiącu, od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Udział bezpłatny.
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Tematyczne, comiesięczne spotkania i warsztaty dla Seniorów z DDPS nr 7. W 2019 roku
realizowane będą następujące tematy: Radość dzielenia – przedstawienie jasełkowe w wykonaniu
przedszkolaków, Weneckie lustro – impreza karnawałowo-kryminalna, Szekspirowskie wybory
– zabawa literacka, Kwiatowe wariacje – warsztaty artystyczne, Południk literacki – zajęcia
literacko-artystyczne, Plener malarski w Ogrodzie Słów – warsztaty artystyczne, Z historią
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za pan brat – quiz historyczny, Mimozami jesień się zaczyna… – warsztaty artystyczne, Cyrk
iluzji – zajęcia z magii, Świąteczne inspiracje – warsztaty manualne.

Ligota

Organizator: Miejski Dom Kultury „Ligota”
ul. Franciszkańska 33, Katowice, www.mdkligota.pl; tel.: (32) 252 32 34, 604 988 657
Miejsce: MDK „Ligota, ul. Franciszkańska 33
• „Pora dla Seniora”.
Drugi czwartek miesiąca, godz.11.00-13.00.
Udział bezpłatny.
W ramach zajęć odbywają się dwa warsztaty
naprzemiennie:
plastyczne,
muzyczne,
relaksacyjne, teatralne, dziennikarskie lub
rękodzieła artystycznego. Organizatorzy
proszą o zabranie obuwia zmiennego,
wygodnego ubrania na zajęcia ruchowe
i dobrego humoru.
• „Koło Miłośników Śpiewu dla Seniorów”.
Druga środa miesiąca, godz. 11.00. Udział bezpłatny.
Uczestnicy Koła Śpiewu poznają podstawowe zasady stosowane w śpiewie, poznają różne
gatunki muzyki, biografie wybitnych wokalistów, artystów.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
tel.: (32) 252 17 89, www.filia32.blogspot.pl
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Miejsce: MBP, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A
• Senior w szachu – nauka gry w szachy, od podstaw
Kwiecień – czerwiec, wrzesień – grudzień; ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 12.00-13.30
Udział bezpłatny.
W pozostałe poniedziałki, gdy nie odbywa się nauka gry, istnieje możliwość rozgrywek
szachowych w filii we własnym zakresie.
• Senior w sieci – nauka korzystania z Internetu
Terminy ustalane indywidualnie w filii. Udział bezpłatny
Biblioteka zaprasza Seniorów chcących nauczyć się
samodzielnej obsługi Internetu, do umawiania się
na indywidualne spotkania szkoleniowe.
• Seniorzy artystycznie
Raz w miesiącu. Udział bezpłatny.
We współpracy z Fundacją Cambio organizowane są
warsztaty artystyczne dla Seniorów. Popularnością
cieszą się zajęcia teatralne i muzyczne. Więcej informacji
na temat spotkań uzyskać można w Filii MBP nr 32.

Piotrowice

Organizator: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83; 40-750 Katowice; tel: (32) 209 47 72; e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: Filia nr 1, ul. gen. Jankego 136
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• Spotkania Koła Emerytów i Rencistów Nr 12. Każdy poniedziałek, godz. 14.00
• Spotkania Koła Emerytów zakładu „Famur”. Każdy drugi wtorek miesiąca, godz. 15.00

Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

• Korepetycje Komputerowe dla Seniorów. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym umówieniu.
Zajęcia są skierowane do Seniorów, którzy chcieliby poznać możliwości komputera i w praktyczny
sposób je wykorzystywać.
• Klub Brydżowy „Impas”. Wtorki, godz. 17.00. Cotygodniowe turnieje brydżowe
• Klub Skatowy. Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, godz. 17.00. Turnieje skata
• Klub Kolekcjonera. Każdy ostatni piątek miesiąca, godz. 17.00
Spotkania dla pasjonatów numizmatyki i nie tylko.
• Koło „Ażurek”. Każda środa, godz. 17.00. Spotkania pań, miłośniczek rękodzieła.
• Chór „Hejnał”. Poniedziałki, godz. 17.00. Otwarte spotkania chóru męskiego dla wszystkich
miłośników śpiewu
• „Aktywny Senior”. Wtorki, czwartki, godz. 9.00. Zajęcia ruchowe
• Chór „Fermata”. Środy, godz. 17.00. Otwarte spotkania mieszanego chóru kameralnego dla
wszystkich miłośników śpiewu.
• Klub wycieczkowy „Senior podróżuje”
Comiesięczne wyjazdy na wycieczki krajoznawcze. Zajęcia odpłatne.

Ochojec

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 10
ul. Radockiego 70 A; http://filia10.blogspot.com ; tel.: (32) 206 55 44
Miejsce: Filia nr 10, ul. Radockiego 70A
• Warsztaty komputerowe dla Seniorów.
Środy, godz. 12.00-16.00 (po wcześniejszym
umówieniu). Udział bezpłatny.
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Warsztaty komputerowe dla osób w wieku 55+.
Zajęcia dostosowane do potrzeb uczestników.
• Warsztaty umiejętności.
Czwartki, godz. 16.00-18.20. Udział bezpłatny.
Warsztaty umiejętności dla pań i panów, w szczególności miłośników szydełkowania,
robótek na drutach, haftowania i innych technik artystycznych. Spotkania mają luźną formę,
a uczestnicy w ich czasie dzielą się pomysłami, technikami szycia, dziergania czy haftu.

Kostuchna

Organizator: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83; 40-750 Katowice; tel:
(32) 209 47 72; e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: MDK „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83
• Spotkania Grupy Wsparcia „50+”.
Poniedziałki, godz. 10.00. Spotkania integracyjne dla
Seniorów przy współpracy z MOPS Katowice.
• Chór „Słowiczek”. Poniedziałki, godz. 17.30.
Otwarte spotkania chóru mieszanego.
• Spotkania koła PTTK nr 77 w Katowicach. Środy,
godz. 16.00. Spotkania dla miłośników turystyki krajowej.
• Bezpiecznie w mojej dzielnicy. Środy, godz. 10.00.
Zajęcia z samoobrony dla osób po 50 roku życia.
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Oferta wydarzeń kulturalnych w Katowicach
skierowana do Seniorów

Podlesie

Organizator: Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83; 40-750 Katowice; tel: (32) 209 47 72; e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: Filia nr 4, ul. Sołtysia 25
• Koło Miłośników Pieśni i Godki Śląskiej. Druga niedziela miesiąca, godz. 17.00.
Spotkania, na których Seniorzy mogą pogodać oraz pośpiewać po śląsku. W spotkaniach często
uczestniczyć gość specjalny – artyści, regionaliści, pisarze ważni dla propagowania kultury
Górnego Śląska.
• „Aktywny Senior”. Poniedziałki, godz. 9.00. Zajęcia ruchowe.

Murcki

Organizator: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83; 40-750 Katowice; tel: (32) 209 47 72; e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: Filia nr 2, ul. P. Kołodzieja 42
• Klub Seniora. Pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 10.00.
• Spotkania Grupy Wsparcia „50+”. Czwartki, godz. 9.00.
Spotkania integracyjne dla Seniorów we współpracy z MOPS Katowice.

Zarzecze

Organizator: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. T. Boya - Żeleńskiego 83; 40-750 Katowice; tel: (32) 209 47 72; e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
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Miejsce: Filia nr 3 Zarzecze, ul. P. Stellera
• Zdrowy kręgosłup. Poniedziałki, godz. 9.00. Zajęcia ruchowe.

Organizator: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
„Camerata Silesia”
pl. Wolności 12a, tel. 32 206 97 97, www.camerata.silesia.pl
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” zaprasza do udziału w bezpłatnych koncertach dla mieszkańców Katowic organizowanych i wykonywanych przez Zespół na terenie miasta. Informacje o nadchodzących koncertach znajdują się na stronie internetowej Zespołu.
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Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach,
wszystkie filie
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach proponuje osobom starszym, którym zły stan
zdrowia lub niepełnosprawność nie pozwala odwiedzić Biblioteki osobiście, dostarczanie do
domu książek i prasy (usługa prowadzona jest we wszystkich filiach Biblioteki). Adresy i numery
telefonów do filii MBP podane są na stronie internetowej Biblioteki: www.mbp.katowice.pl
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˸˸ Działania realizowane przez Wydział Edukacji
i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach
BRYNÓW:
ORW „ROLNA” - 40 - 551 Katowice; ul. Nasypowa 65,
Programy realizowane przez miasto:
• „Babcia dziadek i ja” – babcie i dziadkowie oraz wnuczęta do lat 7 (włącznie) nieodpłatnie,
wnuczęta powyżej 7 lat – cena biletu ulgowego
• „Aktywni Seniorzy” – 50% zniżki na korzystanie z siłowni oraz basenu

DĄBRÓWKA MAŁA:
Ośrodek Sportowy „HETMAN” - 40 - 306 Katowice; ul. Siwka 2,
Programy realizowane przez miasto:
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z siłowni oraz kortów tenisowych

JANÓW NIKISZOWIEC:
Lodowisko „JANTOR” - 40 - 425 Katowice; ul. Nałkowskiej 11,
Programy realizowane przez miasto:
• „Babcia dziadek i ja” - babcie i dziadkowie oraz wnuczęta do lat 7 (włącznie) nieodpłatnie,
wnuczęta powyżej 7 lat – cena biletu ulgowego
• „Aktywni Seniorzy” - 50 % zniżki na korzystanie z lodowiska
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OŚRODEK TENISOWY - 40 - 431 Katowice; ul. Szopienicka 70,

Programy realizowane przez miasto:
• „Aktywni Seniorzy” - 50 % zniżki na korzystanie z kortów zewnętrznych oraz krytych.

LIGOTA:
ORW „ZADOLE” - 40 - 694 Katowice; ul. Wczasowa 8,
Programy realizowane przez miasto:
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z siłowni oraz kortów tenisowych

PODLESIE:
Ośrodek Sportowy „PODLESIANKA” - 40 - 748 Katowice; ul. Sołtysia 25,
Programy realizowane przez miasto:
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z kortów tenisowych

SZOPIENICE:
Ośrodek Sportowy „SZOPIENICE” - 40 - 387 Katowice; ul. 11 Listopada 16,
Programy realizowane przez miasto:
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z siłowni

WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC:
Hala Sportowa JÓZEFOWSKA - 40 - 144 Katowice; ul. Józefowska 40,
Programy realizowane przez miasto:
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z siłowni
Ośrodek Sportowy „KOLEJARZ” - 40-152 Katowice; ul. Alfreda 1
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z siłowni
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ZAWODZIE:
Ośrodek Sportowy „SŁOWIAN” - 40 - 235 Katowice; ul. 1 Maja 99,
Programy realizowane przez miasto:
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z siłowni kortów tenisowych

ZAŁĘŻE:
ORW „BUGLA” - 40 - 599 Katowice; ul. Żeliwna 26d,
Programy realizowane przez miasto:
• „Babcia dziadek i ja w Katowicach” – babcie i dziadkowie oraz wnuczęta do lat 7 (włącznie)
nieodpłatnie, wnuczęta powyżej 7 lat – cena biletu ulgowego
• „Aktywni Seniorzy” – 50 % zniżki na korzystanie z basenu
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Notatki:
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katowice.eu

