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˸˸ ABC SENIORA
Ważne telefony
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TELEFON ALARMOWY
POGOTOWIE RATUNKOWE
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
STRAŻ MIEJSKA
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
POGOTOWIE GAZOWE
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

796 970 686

TELEFON ZAUFANIA
pon.–pt.
godz. 16.00–19.00

32 251 69 00

SREBRNY TELEFON –
ZŁOTA RĄCZKA

502 28 88 28 SREBRNA KSIĄŻKA

KALENDARZ
1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
20 października – Europejski Dzień Seniora
14 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.

Drodzy Seniorzy,
po raz kolejny oddajemy w Wasze ręce
„Informator
dla
Seniorów”,
będący
kompletnym zbiorem informacji o miejskich
działaniach skierowanych do Państwa.
Zmiany demograficzne zachodzące w całej
Polsce dotykają również Katowic. Nasze
społeczeństwo jest coraz starsze więc
kluczowym zadaniem dla samorządu staje się
dbanie o swoich seniorów. To ważne, aby osoby
starsze, pomimo zakończenia aktywności
zawodowej nadal odgrywały aktywną rolę
w naszym społeczeństwie, uczestniczyły
w życiu społecznym i miały możliwość
w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas.
Dlatego w Katowicach podejmujemy coraz
większe wysiłki, aby działać na rzecz seniorów.
Naszym głównym celem jest zaktywizowanie
osób starszych. Chcemy, by seniorzy wychodzili
z domów, spotykali się ze sobą, prowadzili
aktywny i zdrowy tryb życia. Realizujemy więc
wiele inicjatyw, które zdecydowanie ułatwiają
życie naszym seniorom, to takie programy
jak np. oferta „Złotej rączki” czy książkobus
w ramach projektu „Srebrna książka” ale też
szereg angażujących inicjatyw w naszych
Centrach Aktywności Lokalnej.

Drodzy Seniorzy! Serdecznie zapraszam Was
do skorzystania z naszej bogatej oferty:
sportowej, kulturalnej i edukacyjnej.
Do zobaczenia!
Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
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˸˸PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
DS. SENIORÓW MIASTA KATOWICE
Zadaniem Pełnomocnika Prezydenta ds. seniorów miasta Katowice jest koordynacja całości
zadań podejmowanych w Katowicach na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym: planowanie,
inicjowanie i konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice.
Serdecznie zapraszamy katowickich seniorów do zgłaszania swoich propozycji i spraw
do Pełnomocnika - pani Heleny Hrapkiewicz, który pełni dyżury w Urzędzie Miasta, ul. Rynek 1,
pokój 811, w poniedziałki i wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00, w czwartki od 12.00 do 15.00,
telefon (32) 25 93 899, e-mail: helena.hrapkiewicz@katowice.eu

˸˸RADA SENIORÓW MIASTA KATOWICE
W mieście Katowice działa III kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie,
doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów. Zachęcam do interesowania się jej
pracami, a w przyszłości do dołączenia do aktywnego, liczącego 15 członków jej grona. Rada Seniorów
Miasta Katowice aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki senioralnej naszego Miasta.
Obecnie siedzibą Rady Seniorów Miasta
Katowice jest Katowickie Centrum Seniora –
Klub „Senior+” w Katowicach
przy ul. Słowackiego 27.
Ponadto, członkowie Rady Seniorów pełnią
dyżury pod numerem telefonu: 536 569 235,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 18:00, adres mailowy do zgłaszania spraw:
radaseniorowkatowice@gmail.com
więcej informacji:
www.katowice.eu/zakładka Dla Seniorów/
Rada Seniorów Miasta Katowice

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej UMK

„ZŁOTA RĄCZKA” DLA SENIORA!
Zapraszamy katowickich seniorów do korzystania z projektu pn. „Złota rączka”.
Celem projektu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom
dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych.
Z usług mogą korzystać seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 65 rok życia (osoby samotne,
gospodarstwa 2 osobowe), i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami,
a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Katalog napraw świadczonych w ramach usługi obejmuje m.in.:
˺˺ wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience,
˺˺ udrażnianie zatkanych odpływów,
˺˺ naprawę nieszczelnych rur,
˺˺ naprawę spłuczki,
˺˺ montaż/wymianę deski sedesowej,
˺˺ podłączenie pralki/zmywarki,
˺˺ wymianę żarówki,
˺˺ naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego,
˺˺ regulację/uszczelnienie drzwi i okien,
˺˺ naprawę klamek/zamków w drzwiach i oknach,
˺˺ naprawę listew przypodłogowych,
˺˺ inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez Realizatorów.

Projekt nie może obejmować:
˺˺ napraw, które powinny zostać wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie umów ze wspólnotą
mieszkaniową lub administracją,
˺˺ usług sprzątających (przypinanie firan/zasłon, mycie okien, odgrzybianie ścian itp.),
˺˺ usług wymagających specjalnych uprawnień (w tym naprawy związane z instalacją gazową) –
osoba wykonująca usługę ma prawo odmówić jej wykonania ze względu na brak specjalnych
uprawnień,
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˺˺ kompleksowych usług remontowych (odmalowywania
ścian, drzwi, kładzenia paneli, kładzenia gładzi itp.).
W ramach projektu „Złota rączka” zgłaszający usterkę
senior może skorzystać z usługi maksymalnie raz
w miesiącu (12 razy w roku). W wyjątkowych przypadkach
możliwe będzie skorzystanie przez seniora z dodatkowej
liczby usług, po analizie przypadku dokonanej przez
tutejszy Urząd. Usługi wykonywane są bezpośrednio przez
Pana Krzysztofa Makiełę, który wyposażony jest
w identyfikator z logo projektu „Złota rączka”.
Zlecenie
usługi
przyjmowane
jest
telefonicznie
za pośrednictwem tzw. „Srebrnego Telefonu” jak również
osobiście. „Srebrny Telefon” działający w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej:

2022
IDENTYFIKATOR

Krzysztof Makieła
„Złota Rączka dla Seniora”
Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

Infolinia: (32) 251 69 00
ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice Pok.02 przyziemie/wejście z podjazdem dla wózków
inwalidzkich od ul. Jagiellońskiej. Zapraszamy do kontaktu i korzystania z programu „Złota Rączka”.

˸˸„SREBRNY TELEFON” DLA KATOWICKICH SENIORÓW
Zapraszamy wszystkich katowickich seniorów do korzystania z nowoutworzonej infolinii dla
seniorów, w ramach której można uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia osób
starszych oraz realizowanych programów na terenie naszego miasta.

„Srebrny Telefon” dla Seniora działa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Katowicach od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30,
numer telefonu: (32) 251 69 00.

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej UMK
Można tutaj uzyskać zarówno odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich form wsparcia
finansowego, ale także niepieniężnego dla osób w wieku senioralnym. Pracownicy „Srebrnego
Telefonu” dysponują aktualnymi, nieodpłatnymi materiałami informacyjnymi oraz służą poradą
i pomocą w indywidualnych sprawach seniorów.
Adres email: senior@mops.katowice.pl
Zapraszamy do kontaktu!

˸˸PROGRAM ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI SENIORÓW
MIASTA KATOWICE W ŻYCIU KULTURALNYM MIASTA
„SREBRNA KULTURA”
Dostrzegając potrzeby osób starszych w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym, władze miasta
Katowice nawiązały współpracę z instytucjami kultury, w ramach której przekazywane będą
w bieżącym roku (wzorem roku ubiegłego) bezpłatne bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne.
Celem programu jest zapewnienie dostępu jak największej grupie katowickich seniorów
do bezpłatnego udziału w życiu kulturalnym naszego miasta.
Do dystrybucji biletów zostaną zaproszone organizacje pozarządowe, kluby seniora oraz
nieformalne grupy skupiające katowickich seniorów.
Zasady przekazywania biletów w 2022 roku przedstawiają się w następujący sposób:
˺˺ Bilety przekazywane będą ww. podmiotom w celu ich redystrybucji seniorom zamieszkałym
w Katowicach.
˺˺ Każdy senior jednorazowo będzie mógł otrzymać do 2 sztuk biletów na osobę, a w trakcie całego
roku będzie mógł otrzymać bilety nie więcej niż 3 razy.
˺˺ Organizacja/Klub zobowiązana będzie do monitorowania dystrybucji ww. biletów oraz informowania
seniorów odbierających bilety, o tym że miasto Katowice jest organizatorem ww. programu.
Bliższe informacje na temat biletów dostępne są w Wydziale Polityki Społecznej,
ul. Rynek 1, Katowice, tel. (32) 25 93 780.
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˸˸TELEFON ZAUFANIA DLA KATOWICKICH SENIORÓW
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic, którzy ukończyli 60 lat, a czują się samotni,
potrzebują wsparcia, czy po prostu rozmowy z życzliwymi ludźmi, do skorzystania z telefonu
zaufania.

Telefon obsługują seniorki – wolontariuszki i oczekują Państwa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.00,
numer telefonu 796 970 689.

˸˸KATOWICKIE KLUBY SENIORA ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH - DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ
Chcesz aktywnie i ciekawie spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania - zgłoś się
do Klubu Seniora. W programie m.in.: spotkania towarzyskie, warsztaty, zajęcia informatycze,
spotkania prozdrowotne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia fizyczne, wyjazdy integracyjne
oraz wiele innych ciekawych zajęć.

Fundacja „Jesteśmy dla Was”, Al. Korfantego 125a, Katowice
• „Klub Seniora w Słonecznej Krainie”, ul. J. Dudy Gracza 6, Katowice, tel. 501 442 533.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, Al. Korfantego 84a, Katowice
Kluby Seniora, tel. (32) 205 45 14:
• ul. Hetmańska 1
• ul. Grażyńskiego 5
• Al. Korfantego 84a
• ul. Panewnicka 75
• ul. Witosa 17
Ponadto serdecznie zapraszamy do dwóch nowopowstałych Klubów Seniora w południowych
dzielnicach Katowic, tj. Murcki oraz Kostuchna, tel. (32) 205 45 14.

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej UMK

˸˸„KOPERTA ŻYCIA”
O ludzkim życiu niejednokrotnie często decydują minuty, dlatego w 2022 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.
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.
Zachęcamy 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, VIII piętro, 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. 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.

9

10

Informator dla seniorów

2022

˸˸BIESIADY DLA SENIORÓW
KATOWICKA SENIORIADA to cykliczne spotkania organizowane dla Seniorów z udziałem
artystów, dziennikarzy oraz zaproszonych gości.
W ramach organizowanych biesiad dla seniorów, realizowane są spotkania z muzyką – wspólne
śpiewanie, wieczorki taneczne, występy artystów, spotkanie andrzejkowe, mikołajkowe oraz
opłatek dla seniora. Spotkania te cieszą się niezmiennie bardzo dużym powodzeniem wśród
katowickich seniorów.
Pierwszeństwo udziału w zabawie organizowanej w danej dzielnicy mają seniorzy z tej dzielnicy
i osoby biorące w nich udział 1-wszy raz.
Już dziś serdecznie zapraszamy do wspólnego biesiadowania! Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy telefoniczne prowadzi Stowarzyszenie Artystyczne SILESIA ARTPROM,
Pani Maria Morawiec, pod numerami telefonów: 601 595 058; 530 106 730.

˸˸SPORTOWY UNIWERSYTET SENIORA
To kolejna edycja zajęć sportowych dedykowanych specjalnie katowickim seniorom.
Realizatorem zadania w 2022 roku we współpracy z miastem Katowice jest Akademicki Związek
Sportowy Uniwersytetu Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 12.
A to co dla Was przygotowaliśmy w ramach bezpłatnych zajęć:
• basen • aerobic • zumba gold • joga • nordic walking • zajęcia taneczne • tenis stołowy
• pilates • fitball • zajęcia ogólnorozwojowe oraz wiele, wiele innych zajęć.
Każdy znajdzie coś dla Siebie!
Szczegóły na stronie internetowej www.senior.katowice.pl Już dziś się zapisz – nie zwlekaj.
Zajęć ruchowych nigdy za wiele, dlatego zapraszamy także na zajęcia gry w tenisa, które będą
organizowane przez Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka.

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej UMK
Zajęcia prowadzone będą na kortach MOSiR – nauka gry w tenisa, poznanie zasad gry w tenisa
ziemnego oraz aktywne spędzanie wolnego czasu, tel. 504 060 990.

˸˸„SREBRNA KSIĄŻKA”
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do książek
czytelnikom mającym trudności z przemieszczaniem
się, aby nie zostali oni wykluczeni z możliwości
korzystania z bibliotek.
Adresatami projektu są seniorzy, którzy ukończyli
65 lat, osoby chore, niepełnosprawne, mające problemy
z dotarciem do biblioteki ze względu na stan zdrowia –
zameldowani na terenie miasta Katowice, jak również
zamieszkali i płacący podatki w Katowicach.
Zadanie polega na dowożeniu do domu książek
i audiobooków wypożyczonych katowickim seniorom, a także osobom niepełnosprawnym i chorym.
Wypożyczanie książek w ramach usługi odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne bądź drogą
elektroniczną na adres filii, do której zapisany jest czytelnik, poprzez podanie: imienia i nazwiska
wypożyczającego, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, wybranych tytułów lub
określenie swoich preferencji literackich.
Bibliotekarz dostarczy nieodpłatnie, w umówionym z czytelnikiem terminie wybrane książki
pod adres jego zamieszkania na okres do 30 dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji.
Lista tytułów książek i audiobooków jest dostępna w elektronicznym katalogu OPAC Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Katowicach pod adresem www.opac.mbp.katowice.pl
Zwrot książek może odbyć się taką samą drogą, w miejscu zamieszkania czytelnika,
po wcześniejszym zgłoszeniu w filii, z której książki zostały wypożyczone. Serdecznie zachęcamy
osoby uprawnione, w tym katowickich seniorów do korzystania z tej usługi.

Zamówienia książek można składać pod numerem: 502 28 88 28.
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˸˸PROGRAM TELEWIZYJNY DEDYKOWANY
KATOWICKIM SENIOROM PN. „SREBRNE KATOWICE”
Miasto Katowice we współpracy z Telewizją TVS przygotowało specjalnie dla Państwa cykl 15
minutowych programów telewizyjnych pt. „Srebrne Katowice”.
W każdym z odcinków tego programu ukazują się wiadomości i informacje dotyczące tego kiedy,
gdzie i z czego skorzystać może senior. Ponadto, w programach znajdą Państwo m.in.: kącik
pielęgnacji roślin, cykl porad zdrowotnych, porady „Złotej rączki” dla seniora czyli drobne naprawy
w domu, naukę języka angielskiego, senior w sieci i wiele innych tematów.

Programy emitowane są co piątek w Telewizji TVS o godzinie 8:20,
powtórki programu w poniedziałki o 17:15 oraz w środy o 18:30.

˸˸POZOSTAŁA OFERTA DLA SENIORÓW w ramach

współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi:

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Nazwa projektu

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie FAMI.LOCK,
ul. Podhalańska 14/6, Katowice

„Centrum spotkań Seniorów
w Centrum Miasta Edycja 2022”

Ewa Dopierała,
tel. 602 442 707

2

Fundacja Rozwoju Ekonomii
Społecznej,
ul. Kanałowa 32b, Katowice

„Prowadzenie Klubu Seniora
w dzielnicy Brynów – kontynuacja
na rok 2022”

Katarzyna Loska
– Szafrańska,
tel. 501 609 484

3

Śląskie Centrum Edukacji
i Rehabilitacji „Arteria”,
ul. Francuska 29, Katowice

„Silver Siła” – edycja 2022. Działalność Edyta Szyszka,
na rzecz osób w wieku emerytalnym” tel. (32) 253 62 30

Programy i działania realizowane przez Wydział Polityki Społecznej UMK

4

Stowarzyszenie „Wspólnie –
Razem”,
ul. M. Kopernika 15, Katowice

„Integracja i aktywizacja osób starszych,
w tym kombatantów i osób represjoMałgorzata
nowanych poprzez wspieranie działań
Herman,
na rzecz integracji i zwiększenia uczest- tel. 502 484 909
nictwa w życiu społecznym seniorów”

5

Fundacja Index do Przyszłości,
ul. Stawowa 5/7, Katowice

„Prowadzenie różnorodnych zajęć
i warsztatów dla seniorów w ramach
Klubu Seniora – Twierdza Seniora,
w Katowicach, Ligocie – Panewniki”

Natalia Grabka,
tel. 535 737 630

6

Fundacja Rozwoju Ekonomii
Społecznej,
ul. Kanałowa 32b, Katowice

„Aktywny 60+, działaj dla innych i dla
siebie”

Katarzyna Loska
– Szafrańska,
tel. 501 609 484

7

Stowarzyszenie Matuzalem,
ul. W. Janasa 15a/46, Katowice

„Srebrna Szkoła Matuzalem”

Dorota
Banowicz,
tel. 533 900 833

8

Fundacja Komunikacji
Międzykulturowej „THE LINK”
ul. L. Różyckiego 14c, Katowice

„Akademia Pasji Seniora”

Marcelina
Owczorz,
tel. 792 777 801

9

Fundacja Atelier
Spółdzielczości i Ekonomii
Społecznej,
ul. M. Gierlotki 8, Katowice

Klub Seniora Fundacji ASES w 2022 r.

Renata Ziaja,
tel. 606 416 099

„Aktywny Senior pełen pasji”

Agnieszka
Jarzyńska –
Stęclik,
tel. 607 723 637

Śląski Oddział Fundacji
Polskich Kawalerów
Maltańskich w Warszawie
10
Pomoc Maltańska
o. w Katowicach,
ul. W. Stwosza 41, Katowice
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Katowickie Stowarzyszenie
Trzeźwościowe „Dwójka”,
11
ul. Ks. Bpa Bednorza 14,
Katowice

Klub Seniora „Nasz CzAs”

Marian Stolecki,
tel. 603 773 661
(32) 209 94 69

„Seniorzy XXI wieku – edycja II”

Ewa Dudkiewicz,
tel. 506 025 333

Fundacja Prowitalni,
13 ul. M. Radockiego 84/18,
Katowice

„Prowitalny Senior 2022”

Aleksandra
Jonczy,
tel. 601 551 600

Uczniowski Klub Sportowy
14 „Oktagon”,
ul. Wiosny Ludów 22 Katowice

„Aktywny senior z Oktagonem”

Hanna Kuś,
tel. 663 758 066

12

Fundacja Obywatel Sztuki,
ul. M. Kopernika 14, Katowice

15
˸˸ MIEJSKI SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
„SYGNAŁ ŻYCIA”
Od 1 grudnia 2008r. z inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej UM w Katowicach w celu
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Katowic rozpoczęto realizację Miejskiego
Systemu Powiadomienia Ratunkowego „Sygnał Życia”. System kierowany jest do grupy osób
starszych i niepełnosprawnych, 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 może zostać zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji
zagrożenia wystarczy naciśnięcie przycisku lub wybranie numeru 112, a dyspozytor w Miejskim Centrum
Ratownictwa uzyska informacje o konieczności udzielenie pomocy oraz dane osoby zgłaszającej.
W celu zarejestrowania się w bazie Systemu Powiadamiania Ratunkowego należy wypełnić ankietę
dostępną u Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta
Katowice, na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice katowice.eu (DLA MIESZKAŃCA/
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI/Miejski System Powiadomienia Ratunkowego) oraz
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, a następnie złożyć w Kancelarii Urzędu
Miasta Katowice, ul. Rynek 1, punkt podawczy (parter) w godzinach pracy Urzędu lub wysłać
pocztą na adres:
Urząd Miasta Katowice
ul. Rynek 1, 40-003 Katowice
Pracownicy socjalni MOPS dotrą także bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób starszych
i z niepełnosprawnościami, które mają problem z wypełnieniem ankiety lub jej złożeniem i pomogą
im w tych czynnościach.
Gorąco zapraszamy katowickich seniorów oraz mieszkańców Katowic z niepełnosprawnościami
do zarejestrowania się w Systemie. Dzięki temu służby miejskie w sytuacji zagrożenia życia mogą
udzielić pomocy w sposób szybszy i bardziej efektywny.
Więcej informacji dotyczących projektu udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 805A, tel. (32) 259 32 12 lub 32 259 32 07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, pok. 01, tel. (32) 251 00 87 wew. 164
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˸˸USŁUGI TRANSPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW
KATOWIC Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Miasto Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, będących mieszkańcami Katowic
z orzeczoną niepełnosprawnością w 2022 roku kontynuuje realizację usług transportowych
dofinansowanych ze środków miasta. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz osób i bagażu Adam
Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17.
Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób
z niepełnosprawnościami mają prawo mieszkańcy miasta Katowice z widoczną dysfunkcją narządu
ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące w następującej kolejności:
• osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
• osoby z niepełnosprawnościami z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
• osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z kodu „04-O”.
Z powyższej usługi transportowej mogą również korzystać niepełnosprawni seniorzy posiadający
stosowne orzeczenie, o którym mowa w dalszej części.
Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów,
Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do
soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 08:00 do 20:00.
Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz (32) 258 10 30.
Zamawianie przewozów odbywa się na bieżąco, zaś o przyjęciu i realizacji zamówienia decyduje
kolejność zgłoszeń.
Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia
samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy
przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby z niepełnosprawnościami do samochodu oraz zapisuje
dane osoby wraz z numerem orzeczenia.

17
Dokumentami uprawniającymi do przewozów są:
• orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie
o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie
o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
• orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997 r. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym,
• orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998 r. wraz z dokumentem tożsamości
ze zdjęciem i z adresem.
Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić kierowcy przed
skorzystaniem z transportu.
Miasto Katowice dopłaca ze środków własnych do opłaty ponoszonej przez pasażera.
Opłaty ponoszone przez pasażerów w 2022 r. (obowiązujące we wszystkie dni tygodnia):
1. część stała opłaty – 3,00 zł,
2. część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem – 1,20 zł/km,
3. opłata postojowa za godzinę – 10,00 zł/h.
Dopłata miasta Katowice do każdego kilometra jazdy z pasażerem – 6,00 zł/km netto.
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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?
˺˺ osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona albo rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, rodzice,
dzieci lub wnuki nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:
˺˺ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
˺˺ opiekę higieniczną,

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
˺˺ 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
• DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Pobyt w godzinach 8.00-13.00 od poniedziałku do piątku, wyżywienie w postaci śniadania i obiadu
na miejscu, usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze), porady i wsparcie psychologiczne
indywidualne, grupowe, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, zebrania społeczności, aktywizacja
seniorów, zajęcia ruchowe oraz prozdrowotne, imprezy organizowane na terenie i poza ośrodkiem
wsparcia.
W Katowicach działa sieć 9 Dziennych Domów Pomocy Społecznej (DDPS), mogących objąć
pomocą 372 osoby w formie pobytu.

• DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z OTĘPIENIEM
Osoby dotknięte problemem pamięci oraz problemem otępiennym korzystające z pobytu w DDPS
nr 2 mogą skorzystać z działań prowadzonych w placówce przy ul. Głogowskiej 23. Działania
prowadzone są dla około 20 osób dziennie, będących uczestnikami DDPS i polegają w szczególności
na zapewnieniu pomocy pielęgniarskiej, terapeutycznej oraz psychologicznej.
• POPOŁUDNIOWE KLUBY SPOŁECZNOŚCIOWE DLA OSÓB W WIEKU

SENIORALNYM
Pobyt w godzinach 13.00–16.00 od poniedziałku do piątku w lokalizacjach, w których działają
Dzienne Domy Pomocy Społecznej. Kluby zapewniają dla każdego uczestnika poczęstunek, a także
organizują zajęcia o charakterze hobbystycznym, towarzyskim, rekreacyjnym (w tym wyjścia,
wycieczki), spotkania ze specjalistami.
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W Katowicach działa sieć 9 popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku
senioralnym, mogących prowadzić zajęcia dla 372 osób.

• CATERING DLA SENIORÓW
Osoby starsze, niepełnosprawne, długotrwale chore mieszkające na terenie miasta Katowice,
które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku mogą zostać objęte pomocą w formie przygotowania
i dowozu gorących posiłków przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), a na soboty
posiłków w formie suchego prowiantu, bezpośrednio do ich miejsca zamieszkania.
Dane adresowe placówek podano z podziałem na dzielnice. W sprawie dodatkowych informacji,
w tym procedur kierowania należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w jednostce
MOPS najbliższej miejscu zamieszkania.

PLACÓWKI CAŁODOBOWE
• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej (DPS) przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. DPS jest przeznaczony
dla osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, gdy nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
W Katowicach funkcjonują 3 DPS-y, dysponujące 283 miejscami.

• 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, pielęgnacja – w tym
pielęgnacja w czasie choroby, kontakty z otoczeniem, inne czynności wynikające z indywidualnych
potrzeb).
• 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,
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które ze względu na wiek, niepełnosprawność, czy chorobę potrzebują wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, jednak nie wymagają takiego zakresu usług, jakie świadczy jednostka opieki
całodobowej. W Katowicach znajdują się 2 mieszkania chronione wspierane, przeznaczone dla
osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych i dysponują łącznie ilością 13 miejsc.

˸˸ 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), ul. Morcinka 19a, Katowice, tel. (32) 350 50 16 skorzystacie Państwo:
• z poradnictwa specjalistycznego, tj. wsparcia psychologicznego, poradnictwa pedagogicznego,
poradnictwa zawodowego,
• 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, 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,
ul. Kilińskiego 19, tel. (32) 258 13 39, (32) 251 02 27 można skorzystać:
• z poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego
dla mieszkańców Katowic, zarówno dla osób chorych jak i ich rodzin,
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Centrum Rehabilitacji Społecznej świadczy usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w zakresie:
• kształtowania umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym (trening
umiejętności społecznych),
• wsparcia psychologicznego (pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo
specjalistyczne, rozmowy terapeutyczne, trening umiejętności społecznych),
• pracy socjalnej (pomoc w korzystaniu z usług różnych instytucji, wypełnianiu dokumentów
urzędowych, uzyskaniu świadczeń socjalnych i emerytalno-rentowych, wspieranie i pomoc
w znalezieniu zatrudnienia),
• pielęgnacji (pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianiu terminów wizyt
lekarskich, prowadzenie edukacji lekowej)
Wsparcie prowadzone jest przez konsultantów ds. zaburzeń psychicznych Centrum Rehabilitacji
Społecznej, psychologów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych.

W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00, ul. Mikołowska 13a,
tel. (32) 258 13 39, skorzystacie 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,
• z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej,
• z psychoedukacji, w tym grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy,
• z pomocy prawnej,
• ze wsparcia w znalezieniu schronienia w sytuacji doświadczania przemocy domowej lub sytuacji
kryzysowej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi również program korekcyjno-edukacyjny
i psychologiczno-terapeutyczny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących
przemoc w rodzinie.
Wsparcie specjalistyczne jest nieodpłatne, niezależne od dochodu.
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WOLONTARIAT DLA OSÓB STARSZYCH
I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia osoby, która:
• spędzi z Wami czas np. na czytaniu,
rozmowie, spacerze,
• odbędzie z Wami wizytę u lekarza,
• zrobi Wam drobne zakupy,
• pomoże Wam 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.

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: Małgorzata Poręba, Marta Mirowska
Katowice, ul. Morcinka 19A, telefon: (32) 250 50 16, 572 333 750, e-mail: cps@mops.katowice.pl;
Facebook: slonecznikmopskatowice

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ORAZ POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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
ul. Gliwicka 102, tel. (32) 250 87 00, (32) 209 35 40
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Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje również osobom uprawnionym
legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty parkingowe.
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych świadczy poradnictwo specjalistyczne dla osób
z niepełnospawnościami 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.
POGOTOWIE ZAKUPOWE W OKRESIE EPIDEMII
Ze względu na stan epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach uruchomił dla
katowickich seniorów i osób z niepełnosprawnościami usługę Pogotowia Zakupowego.

Zgłoszenia do Pogotowia Zakupowego są przyjmowane pod numer
Srebrnego Telefonu: (32) 251 69 00 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Oferujemy dwa rodzaje usług zakupowych dla osób nieobjętych kwarantanną:
• dla osób starszych, ubogich i wymagających wsparcia - bezpłatny pakiet żywności oraz środków
higienicznych,
• dla osób starszych, niepełnosprawnych posiadających własne środki finansowe – zakup
żywności, środków higienicznych w tym leków ze środków własnych oraz na zlecenie seniora.
Usługa realizowana jest przez wolontariuszy organizacji pozarządowej, którzy są wyposażeni
w odpowiednie identyfikatory.
Szczegółowe informacje: (32) 251 69 00, adres email: senior@mops.katowice.pl

˸˸ OFERTA DLA SENIORÓW W DZIELNICACH
ŚRÓDMIEŚCIE
˸˸Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1, ul. Andrzeja 10 (Śródmieście-Zachód, Brynów ulice: W. Pola, E. Bugli, Szybowa, Piękna, Gallusa, Ligocka - do nr 7, Dziewięciu z Wujka,
cała Mikołowska), tel. (32) 251 60 99,

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

˸˸Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul. Warszawska 42 (Osiedle Paderewskiego,
Brynów - Ptasie Osiedle, Śródmieście-Wschód), tel. (32) 253 77 30,
˸˸Dom Pomocy Społecznej „Przystań” dla osób przewlekle somatycznie chorych,
ul. Adamskiego 22, tel. (32) 251 39 19,
˸˸Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Brata Alberta 4, tel. (32) 355 51 60 wew. 4,
˸˸Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym, ul. Brata Alberta 4,
tel. (32) 355 51 60 wew. 4,
˸˸Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Mikołowska 13a, tel. (32) 251 15 99,
TEL. ZAUFANIA: (32) 257 14 82, e-mail: oik@mops.katowice.pl
˸˸Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach Dotyczących
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Kilińskiego 19, tel. (32) 258 13 39, 251 02 27,
e-mail: crs@mops.katowice.pl
˸˸Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS, ul. Jagiellońska 17,
tel. (32) 251 00 87 (wew. 112, 145, 164, 177), e-mail: don@mops.katowice.pl
˸˸Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji, ul. Warszawska 42,
pn.-pt. 16.00–20.00,
˸˸Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji, ul. Andrzeja 10,
pn.-pt. 15.00–19.00,
˸˸Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji, ul. Francuska 70, pn.-pt. 16.00–20.00,
˸˸Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, ul. Wojewódzka 23,
pn.-pt. 16.00–20.00,
˸˸Projekt „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu realizowane jest zadanie pn. Klub Senior + w Śródmieściu, który w tej
formie prowadzony jest od listopada 2020 roku do grudnia 2022 roku, przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w partnerstwie z Katowickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych,
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”.
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W ramach prowadzonych działań projektowych zapraszamy wszystkich chętnych seniorów –
mieszkańców dzielnicy Śródmieście do skorzystania z Klubu Senior +, w tym:
˺˺ wyjść o charakterze kulturalnym,
˺˺ wycieczek krajoznawczych,
˺˺ wydarzeń integracyjnych i okolicznościowych,
˺˺ zajęć w ramach Akademii Umysłu,
˺˺ realizacji miniprojektów tj. inicjatyw oddolnych uczestników Klubu,
˺˺ zajęć edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób w wieku senioralnym prowadzonych przez
specjalistów.
˸˸KONTAKT: Katarzyna Loska-Szafrańska, Katowice, ul. Słowackiego 27
˸˸MIEJSCE SPOTKAŃ: Klub Senior +, ul. Słowackiego 27, telefon: 501 696 644
˸˸KOORDYNATOR PROJEKTU: Klaudia Waliszak
MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Katowice, ul. Francuska 70, telefon: (32) 416 22 74

ZAWODZIE
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul. Czecha 2 (Bogucice, Osiedle „Gwiazdy”, Dąbrówka
Mała, Zawodzie), tel. (32) 209 00 23,
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul. Krakowska 138 (Janów, Nikiszowiec, Giszowiec,
Wilhelmina, Murcki, Zawodzie), tel. (32) 255 35 67,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Czecha 2, tel. (32) 259 86 69,
• Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym, ul. Czecha 2,
tel. (32) 259 86 69,
• Projekt „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu działa Dzielnicowa Akademia Seniora w DZIELNICY ZAWODZIE realizowana
od listopada 2020 roku do grudnia 2022 roku, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
W ramach prowadzonych działań projektowych zapraszamy wszystkich chętnych seniorów
do skorzystania z oferty, w tym:
• Punktu Porad i Informacji Obywatelskiej,
• Klubu Gracza,
• wolontariatu dla osób wieku senioralnym,
• wyjść i wyjazdów edukacyjnych,
• spotkań edukacyjno – integracyjnych dostosowanych do potrzeb osób wieku senioralnym,
• międzypokoleniowych wydarzeń lokalnych.
KONTAKT: Małgorzata Szymańska, telefon: 737 165 428
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Katowice ul. Łączna 2-4
KOORDYNATOR PROGRAMU: Klaudia Waliszak
MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Katowice, ul. Francuska 70, telefon: (32) 416 22 74

LIGOTA – PANEWNIKI, STARA LIGOTA
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7, ul. Świdnicka 35a (Ligota-Panewniki, Załęska HałdaBrynów część zachodnia), tel. (32) 252 56 35,
• Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” dla osób w podeszłym wieku, ul. Traktorzystów 42,
tel. (32) 202 54 32,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5, ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 13 15,
• Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym, ul. Świdnicka 35a,
tel. (32) 252 13 15,
• Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji, ul. Świdnicka 35a,
pn.-pt. 16.00–20.00.
ZAŁĘŻE, OSIEDLE WITOSA
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul. Gliwicka 96 (Załęże, os. Witosa, os. Tysiąclecia),
tel. (32) 353 02 78,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7, ul. Gliwicka 74a, tel. (32) 250 15 34,
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• Popołudniowy klub społecznościowy dla
osób w wieku senioralnym, ul. Gliwicka 74a,
tel. (32) 250 15 34,
• Miejski Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, ul. Gliwicka 102,
tel. (32) 250 87 00, (32) 209 35 40,
• Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnej mediacji, ul. Macieja 10,
pn.-pt. 16.00–20.00,
• Projekt „Centrum Społecznościowe –
Nasze Załęże – II etap” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – II etap”
realizowany jest od października 2020 roku do grudnia 2022 roku
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (II etap projektu), Zespół
Szkół i Placówek nr 2 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich
chętnych seniorów, zamieszkujących dzielnicę do skorzystania z:
• Dzielnicowej Akademii Seniora, w ramach której odbywają się
m.in. zajęcia pn. „Senior w działaniu” (warsztaty rękodzielnicze,
kulinarne i edukacyjne),
• inicjatyw seniorskich w ramach „Seniora w akcji”,
• zajęć ruchowych, warsztatów relaksacyjnych, manualnych,
komputerowych „Senior online”,
• „Seniora w podróży”, czyli wyjazdów i wycieczek,
• działań środowiskowych i samopomocowych (pikniki, wycieczki,
wyjścia integracyjne),
• działań kulturalnych.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
˸˸KONTAKT: Dominika Szołtysik, telefon: 502 032 688,
Judyta Wolna, telefon: 501 242 787, Rafał Iciek telefon: 503 805 269
˸˸MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Katowice ul. Gliwicka 92/1
˸˸KOORDYNATOR PROGRAMU: Patrycja Sompolska
MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Katowice,
ul. Francuska 70, telefon: (32) 416 22 75, 885 444 555

OSIEDLE TYSIĄCLECIA
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c
(Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec), tel. (32) 254 70 61
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul. Gliwicka 96
(Załęże, os. Witosa, os. Tysiąclecia), tel. (32) 353 02 78
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3, ul. Tysiąclecia 45,
tel. (32) 254 06 93
• Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku
senioralnym, ul. Tysiąclecia 45, tel. (32) 254 06 93

DĄB, WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c
(Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec), tel. (32) 254 70 61,
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul. Oblatów 24
(Koszutka, Wełnowiec-Józefowiec, Bogucice, Dąb –
ul. Ściegiennego), tel. (32) 258 07 09,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 23,
tel. (32) 355 51 60 wew. 4,
• Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku
senioralnym, ul. Dębowa 23, tel. (32) 355 51 60 wew. 4,
• Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji,
ul. Dębowa 16c, pn.-pt. 16.00–20.00,
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• Projekt „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec
i Dąb”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Aktywności Lokalnej w dzielnicach WełnowiecJózefowiec i Dąb realizowany jest od stycznia 2020 roku
do grudnia 2022 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej Wełnowiec–Józefowiec
i Dąb serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych seniorów
zamieszkujących te dzielnice do udziału w:
• spotkaniach w ramach „Strefy Seniora”,
• zajęciach sportowych dla seniorów, m.in. joga, nordic walking,
• Akademii Aktywnego Mieszkańca, czyli cyklu zajęć ukierunkowanych na wzrost kompetencji
społecznych,
• działaniach środowiskowych integrujących społeczności lokalnej,
• spotkaniach klubu wolontariusza i podjęcia wolontariatu akcyjnego.
˸˸KONTAKT: Katarzyna Schröder, Jolanta Legierska – Rygiel, Magdalena Michałek,
telefon: (32) 416 22 66, 725 161 463, 502 033 329.
˸˸MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Katowice, ul. Kotlarza 10 b
˸˸KOORDYNATOR PROGRAMU: Krzysztof Kryś
MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Katowice, ul. Francuska 70,
telefon: (32) 416 22 76, 725 161 573

KOSZUTKA
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul. M. Oblatów 24 (Koszutka, Wełnowiec-Józefowiec,
Bogucice, Dąb – ul. Ściegiennego), tel. (32) 258 07 09,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6, ul. M. Oblatów 24, tel. (32) 203 78 32,
• Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym, ul. M. Oblatów 24,
tel. (32) 203 78 32,

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
• Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, ul. Morcinka 19a,
tel. (32) 250 50 16, e-mail: cps@mops.katowice.pl
• Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji, ul. M. Oblatów 24,
pn.-pt. 16.00–20.00.

BOGUCICE, DĄBRÓWKA MAŁA
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul. Oblatów 24 (Koszutka, Wełnowiec-Józefowiec, Bogucice,
Dąb – ul. Ściegiennego), tel. (32) 258 07 09,
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul. Czecha 2 (Bogucice, Osiedle „Gwiazdy”, Dąbrówka Mała,
Zawodzie), tel. (32) 209 00 23,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4, ul. Wiślana 9, tel. (32) 203 80 03,
• Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku
senioralnym, ul. Wiślana 9, tel. (32) 203 80 03,
• Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji,
ul. Markiefki 44a, pn.-pt. 9.00-13.00,
• Projekt „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności
lokalnej – II etap” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu realizowane jest zadanie pn. „Dzielnicowa
Akademia Seniora”. Projekt realizowany jest od marca 2018 roku
do grudnia 2022 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”. W ramach Programu
Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów,
zamieszkujących dzielnicę do skorzystania z:
• działań kulturalnych (m.in. „Akademia Kreatywnego
Seniora”, „Dzień Kreatywnego Seniora”, „Siłownia pamięci –
ćwiczenia wzmacniające pamięć”),
• spotkań w ramach klubu społecznościowego „SENIOR
W DZIAŁANIU”,
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• 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 – PRZYSTOJNY SENIOR”,
• zajęć sportowo-rekreacyjnych „SENIOR W RUCHU”,
• warsztatów psychologicznych dla seniorów „RADOŚĆ ŻYCIA”.
˸˸KONTAKT: Marek Mierzwa, telefon: 502 032 544
˸˸MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Katowice, ul. Markiefki 68
˸˸KOORDYNATOR PROGRAMU: Patrycja Sompolska
MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Katowice, ul. Francuska 70,
telefon: (32) 416 22 75, 885 444 555

SZOPIENICE, BUROWIEC
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul. Krakowska 138 (Szopienice-Burowiec, Borki),
tel. (32) 256 80 39,
• Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, ul. Krakowska 138,
pn.-pt. 16.00–20.00,
• Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji,
ul. Hallera 28, pn.-pt. 11.00–15.00,
• Projekt Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach
– II etap współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
realizowany jest od listopada 2020 do grudnia 2022 roku
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie
z Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Dwójka”
(w zakresie realizacji działań dla seniorów).

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
W ramach Centrum Społecznościowego zapraszamy wszystkich chętnych seniorów,
zamieszkujących dzielnicę do skorzystania z:
• spotkań, w ramach działalności Klubu Seniora „Nasz Czas”, działającego w formie kawiarenki
gdzie można rozwijać swoje hobby, pasje, zainteresowania,
• spotkań z ekspertami z różnych dziedzin – wykłady, prelekcje, odczyty i warsztaty np.: warsztat
„Nowe technologie”, „Warsztaty decoupage” itp.,
• realizacji własnych pomysłów i inicjatywy lokalnych, osób w wieku senioralnym,
• spotkań świątecznych i integracyjnych,
• akcji „CODZIENNIE SZKLANKA SOKU”,
• wyjazdów integracyjnych w ciekawe miejsca
województwa śląskiego.
˸˸KONTAKT: Marian Stolecki, tel. 603 773 661
˸˸MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Katowice, ul. Bednorza 14 i 22
˸˸KOORDYNATOR PROGRAMU: Agnieszka Krawczyk
MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Katowice,
ul. Francuska 70, telefon: (32) 416 22 78, 502 032 707

NIKISZOWIEC, JANÓW, MURCKI
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul. Krakowska 138 (Janów, Nikiszowiec, Giszowiec,
Wilhelmina, Murcki, Zawodzie, Szopienice), tel. (32) 255 35 67
• Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – II etap”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzielnicowa Akademia Seniora w Janowie-Nikiszowcu realizowana
jest w ramach projektu od października 2020 roku do grudnia 2022
roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramachAkademii zapraszamy wszystkich chętnych seniorów
zamieszkujących dzielnicę do skorzystania ze:
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• spotkań w ramach klubu społecznościowego
„SENIOR W DZIAŁANIU”,
• możliwości realizacji inicjatyw lokalnych osób w wieku senioralnym
„SENIOR W AKCJI”,
• cyklu zajęć ,,SENIOR W PODRÓŻY” śladami natury, kultury,
historii - wycieczek w obrębie województwa śląskiego,
• cyklu zajęć edukacyjnych „NA ZDROWIE”,
• spotkań z wizażystą „PIĘKNA SENIORKA - PRZYSTOJNY SENIOR”,
• zajęć sportowo-rekreacyjnych „SENIOR W RUCHU”.
˸˸ KONTAKT: Barbara Mizera, telefon: 502 032 623
˸˸ MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Katowice, ul. Szopienicka 58
˸˸ KOORDYNATOR PROGRAMU: Agnieszka Krawczyk
MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, Katowice,
ul. Francuska 70, telefon: (32) 416 22 78, 502 032 707

PIOTROWICE, OCHOJEC, KOSTUCHNA, ZARZECZE, PODLESIE
• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul. Łętowskiego 6a (Podlesie, Piotrowice-Ochojec,
Kostuchna, Zarzecze), tel. (32) 206 15 68,
• Dom Pomocy Społecznej „Senior Residence” dla osób w podeszłym wieku, ul. Pijarska 4,
tel. (32) 353 58 40,
• Rodzinny Dom Pomocy, ul. Krupińskiego 11, tel. (32) 209 47 16,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Głogowska 23, tel. (32) 202 87 27,
• Popołudniowy klub społecznościowy dla osób w wieku senioralnym, ul. Głogowska 23,
tel. (32) 202 87 27,
• Mieszkanie Chronione wspierane przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle
chorych nr 1, ul. Łętowskiego 6a,

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
• Mieszkanie Chronione wspierane przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle
chorych nr 2, ul. Łętowskiego 6a,
• Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji,
ul. Łętowskiego 6a, pn.-pt. 16.00–20.00.

˸˸ 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.

Wszelkich informacji o wsparciu dla seniorów
udzielanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach można zasięgnąć na stronie internetowej
www.mops.katowice.pl
w zakładce Seniorzy lub generując poniższy QRKod.
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˸˸NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE/
NIEODPŁATNA MEDIACJA
Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
W zależności od sytuacji epidemicznej punkty pracują stacjonarnie lub zdalnie – szczegóły
na stronie www.katowice.eu/dla-mieszkańca/załatw-sprawę/nieodpłatna-pomoc-prawna
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego:
• nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczacej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest
w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz
osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 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.

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
/nieodpłatna mediacja
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mają możliwość samodzielnego zapisu
na poradę prawną w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 - zapis
na poradę odbywa się za pomocą programu „TOK-TU-TOK” korzystającego ze wsparcia tłumacza
języka migowego.
Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji należy zapisać się na termin wizyty:
• poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 7.30 do 15.30,
• czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00,
• piątek w godzinach od 7.30 do 14.00,
pod numerem telefonu: (32) 259 37 36 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie
(nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czy nieodpłatnej mediacji).
Uwaga!
Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.
Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię
na temat udzielonej jej porady, czy lokalizacji punktu wypełniając część B Karty Pomocy, którą
otrzymuje od osoby udzielajacej porady, a następnie wrzuca ją do zamkniętej, nieprzezroczystej
urny znajdującej się w punkcie.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• nieodpłatną mediację,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
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z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
• nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególnosci porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną
mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wnioksu o przeprowadzenie mediacji,
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej,
• przeprowadzenie mediacji,
• udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
• sąd lub inny organ wydały postawnowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego,
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
/nieodpłatna mediacja

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego pradnictwa
obywatelskiego zlokalizowane w 2022 r. na terenie Katowic
UWAGA! W czasie funkcjonowania punktów w formie zdalnej bezpośrednie numery telefonów
do punktów podane w wykazie są nieczynne.
Lp.

1

Jednostka w której
znajduje się punkt
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

2

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

3

Miejska Izba
Wytrzeźwień
i Ośrodek Pomocy dla
Osób Uzależnionych
od Alkoholu
w Katowicach

4

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

5

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

Adres i rodzaj
punktu

Dni i godziny,
nr tel., specjalizacja

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. (32) 705 45 11
W każdy piątek –
dyżur specjalistyczny
z zakresu kredytów
frankowych.
pn.-pt. 16.00-20.00
ul. M. Oblatów 24
tel. (32) 705 45 12
W każdy poniedziałek
Punkt Nieodpłatnej
– dyżur specjalistyczny
Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnej Mediacji z zakresu prawa
rodzinnego.
ul. Warszawska 42
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnej
Mediacji

ul. Macieja 10
pn.-pt. 16.00-20.00
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
tel. (32) 705 45 20
i Nieodpłatnej Mediacji
pn.-pt. 16.00-20.00
tel. (32) 705 45 13
ul. Dębowa 16c
tel. (32) 705 45 13
Punkt Nieodpłatnej
W każdy wtorek –
Pomocy Prawnej
dyżur specjalistyczny
i Nieodpłatnej Mediacji z zakresu praw
pacjenta.
ul. Andrzeja 10
pn.-pt. 15.00-19.00
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
tel. (32) 705 45 21
i Nieodpłatnej Mediacji

Obsada
Punkt powierzony
do prowadzenia przez
organizację pozarządową:
Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma”
Punkt powierzony
do prowadzenia przez
organizację pozarządową:
Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma”

Adwokaci

Punkt powierzony
do prowadzenia przez
organizację pozarządową:
Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma”

Adwokaci
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6

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

ul. Świdnicka 35
pn.–pt. 16.00-20.00
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
tel. (32) 705 45 22
i Nieodpłatnej Mediacji

Radcy prawni

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

ul. Łętowskiego 6a
Punkt Nieodpłatnego
Poradnictwa
Obywatelskiego
i Nieodpłatnej Mediacji

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. (32) 705 45 14
W każdą środę - dyżur
specjalistyczny z
zakresu umów o kredyt/
pożyczkę (w tym
tzw. chwilówki).

Punkt powierzony
do prowadzenia przez
organizację pozarządową:
Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma”

8

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. (32) 705 45 15
ul. Krakowska 138
W każdy czwartek –
Punkt Nieodpłatnego dyżur specjalistyczny
Poradnictwa
z zakresu pomocy
Obywatelskiego
prawnej cudzoziemcom
i Nieodpłatnej Mediacji rosyjskojęzycznym
i ukraińskojęzycznym.

Punkt powierzony
do prowadzenia przez
organizację pozarządową:
Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma”

9

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Katowicach

ul. Francuska 70
pn.-pt. 16.00-20.00
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
tel. (32) 705 45 16
i Nieodpłatnej Mediacji

Adwokaci

Miejski Ośrodek
10 Pomocy Społecznej
w Katowicach

ul. Wojewódzka 23
Punkt Nieodpłatnego pn.-pt. 16.00-20.00
Poradnictwa
tel. (32) 705 45 17
Obywatelskiego
i Nieodpłatnej Mediacji

Punkt powierzony
do prowadzenia przez
organizację pozarządową:
Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma”

7

11

Miejski Dom Kultury

12

Miejski Dom Kultury

ul. Hallera 28
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnej Mediacji
ul. Markiefki 44a
Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnej Mediacji

pn.-pt. 11.00-15.00
tel. (32) 705 45 18

Radcy prawni

pn.-pt. 9.00-13.00
tel. (32) 705 45 19

Radcy prawni

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy

˸˸ POWIATOWY URZĄD PRACY
Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach skierowana jest do mieszkańców Katowic;
Kobiet 60+ oraz Mężczyzn 65+.
W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w godzinach od 7:30 do 15:30 funkcjonuje
Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora oferujący seniorom:
• wsparcie doradców zawodowych w powrocie na rynek pracy oraz:
• usługi doradcze dla seniorów w zakresie poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów
aplikacyjnych;
• pośrednictwo w zatrudnianiu seniorów;
• możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania
z komputera, internetu usług online (e-zakupy, korzystanie z bankowości elektronicznej,
mediów społecznościowych, obsługi smartfona) oraz poznania tajników budowania wizerunku
osobistego z elementami wizażu.
W czerwcu 2022r. zapraszamy Seniorów do udziału w „Festiwalu pracy i aktywności w drugiej
młodości”, w ramach którego będzie można porozmawiać z pracodawcami działającymi
na lokalnym rynku pracy oraz z przedstawicielami Klubów Seniora, Domów Kultury i innych
instytucji, które zaprezentują najciekawsze inicjatywy skierowane do Seniorów. Planowane
są także występy artystyczne oraz możliwość skorzystania z prelekcji na temat zdrowia.
Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora mieści się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (32) 47 98 567
oraz poprzez e-mail: aktywnysenior@katowice.praca.gov.pl
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˸˸ BEZPŁATNE BADANIA DLA KATOWICKICH
SENIORÓW
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych
badaniach. Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy w 2022 roku są w wieku 60-64 lata, 75-79 lat
lub w wieku powyżej 85. roku życia (tj. urodzeni w latach 1962, 1961, 1960, 1959 i 1958, 1947,
1946, 1945, 1944 i 1943, 1937 i wcześniejszych) mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań
w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”, w tym m.in. pomiaru
poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badania
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.
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 2022 roku:
Lp.

Nazwa świadczeniodawcy

Ulica

Telefon

1

NT Medical Sp. z o.o.

Boya-Żeleńskiego 77

(32) 797 60 00, 603 227 449

3

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

Witosa 21

(32) 254 02 39, (32) 254 00 77
wew. 19, 20

5

CenterMed Katowice 2 Sp. z o.o.

Bocheńskiego 38A

(32) 701 97 27

W związku z ograniczoną liczbą zakontraktowanych świadczeń o udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Profilaktyka zdrowia

˸˸ 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 przełomie
września i października. O dokładnym terminie i lokalizacji przychodni realizujących szczepienia
poinformujemy Państwa za pośrednictwem instytucji miejskich i mediów.

˸˸ PROJEKTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
• „Zdrowy i aktywny senior”
Fundacja Bażantowo prowadzi zajęcia ruchowe dla mieszkańców Katowic w wieku pow. 60 roku
życia. Zorganizowano zajęcia na sali fitness oraz na basenie. Dodatkowo uczestnicy programu
będą mogli skorzystać z tężni solankowej znajdującej się w ośrodku Bażantowo Sport. Zajęcia
są dofinansowane z budżetu miasta Katowice, a opłaty za udział wynoszą 50,00 zł/miesiąc –
zajęcia oraz 3,00 zł/miesiąc – tężnia. 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.
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
• „Prozdrowotna Akademia Seniora”
Fundacja Komunikacji Międzykulturowej The Link zaplanowała 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
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dot. profilaktyki zdrowego kręgosłupa. Zajęcia będą odbywać się w Katowicach przy ul. Różyckiego 14C.
Szczegóły dostępne pod nr tel. 792 777 801, e-mail marketing@thelink.pl
• „Senior na +”
Fundacja In Corpore planuje zorganizowanie wsparcia medycznego dla seniorów w zakresie
profilaktyki słuchu poprzez zorganizowanie konsultacji i specjalistycznych terapii rozwijających
uwagę słuchową. Świadczenia są realizowane w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
w Katowicach przy ul. Bażantów 2. Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel. 883 337 981,
e‑mail: info@fundacjaincorpore.pl

Oferta edukacyjna

˸˸ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
ZAPRASZA SENIORÓW DO UDZIAŁU
W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach zaprasza wszystkich seniorów do udziału
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Głównym celem UTW jest prowadzenie działalności
edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia seniorów, przyczyniając
się do poprawy ich życia, po zakończeniu aktywności zawodowej.
W
bieżącym roku planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykładowych
z zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa seniorów, zasad prawidłowego żywienia
oraz przebiegu wielu chorób. Zaplanowano organizację wycieczki do Muzeum Medycyny
i Farmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz udział seniorów
w wydarzeniach kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych
takich jak: Dzień Kobiet, przy współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, spotkanie opłatkowe. Zaplanowano także warsztaty ruchowe z fizjoterapeutami
oraz kurs pierwszej pomocy medycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach znajdują się na stronie
internetowej: www.studiapodyplomowe.sum.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-katowice

˸˸UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W UNIWERSYTECIE
OTWARTYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest bardzo bogata. Oprócz wykładów o tematyce
ogólnej prowadzi się zajęcia z historii sztuki, historii Kościoła, historii Śląska, psychologii, a także
lektoraty z języków obcych. Ponadto w ramach zajęć ruchowych organizowana jest gimnastyka
klasyczna, gimnastyka rehabilitacyjna, gimnastyka w wodzie, gimnastyka przy muzyce,
pływanie, tańce europejskie, pilates, joga. Co roku odbywają się również zajęcia komputerowe dla
początkujących i zaangażowanych.
Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach można uzyskać
pod numerem telefonu (32) 359 21 22.
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˸˸OFERTA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH DLA SENIORÓW
OCHOJEC
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 10
ul. Radockiego 70a, tel.: (32) 206 55 44
www.filia10.blogspot.com
Miejsce: MBP, Filia nr 10, ul. Radockiego 70a

˸˸Warsztaty komputerowe dla seniorów
Środy, godz. 12.00-16.00 (po wcześniejszym umówieniu). Udział bezpłatny.
Warsztaty komputerowe dla osób w wieku 55+. Zajęcia tematycznie dostosowane do potrzeb
uczestników.
˸˸Warsztaty umiejętności dla seniorów
Czwartki, godz. 11.30-13.30. Udział bezpłatny.
Warsztaty umiejętności dla pań i panów w wieku 55+, w szczególności miłośników szydełkowania,
robótek na drutach, haftowania i innych technik artystycznych. Uczestnicy w czasie spotkań dzielą
się pomysłami, technikami szycia, dziergania czy haftu.
˸˸Zajęcia i warsztaty dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej Senior Residence
Raz w miesiącu. Udział bezpłatny.
Tematyczne comiesięczne spotkania dla pensjonariuszy Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej.
Zajęcia mają charakter literacko-edukacyjny, warsztatowy. W zależności od potrzeb, organizowane
są również imprezy okolicznościowe.
˸˸ Zajęcia i warsztaty dla seniorów z Rodzinnego Domu
Pomocy Społecznej w Kostuchnie
Raz w miesiącu. Udział bezpłatny.
Tematyczne comiesięczne spotkania dla pensjonariuszy
Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej. Zajęcia mają charakter
literacko-edukacyjny, warsztatowy. W zależności od potrzeb,
organizowane są również imprezy okolicznościowe.
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ŚRÓDMIEŚCIE
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Młyńska 5, tel.: (32) 253 93 22
www.mbp.katowice.pl
Miejsce: MBP, Filia nr 13, ul. Młyńska 5

˸˸Pomyszkuj w Internecie – kurs komputerowy dla seniorów
Wtorki, czwartki, godz. 12.00-15.00
(po uprzednim umówieniu się). Udział bezpłatny.
W trakcie kursu seniorzy zapoznają się z podstawami obsługi
komputera, korzystania z poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych, wyszukiwania
potrzebnych informacji, rezerwacji, kupna biletów etc.
˸˸ INTEGRO dla Seniora
Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki, na życzenie czytelników. Udział bezpłatny.
Warsztaty obejmują naukę obsługi elektronicznego katalogu zbiorów INTEGRO: logowanie,
zamawianie, rezerwację, wyszukiwanie.
ORGANIZATOR: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
ul. św. Jana 10, tel.: (32) 253 82 21, (32) 253 82 22
www.ateneumteatr.pl
Miejsce: centrum Katowic

˸˸„Spacerownik teatralny dla dzieci, które zabierają na
spacer dorosłych” – adresowany do seniorów z dziećmi
17 września 2022 r., godz. 13.00. Orientacyjny czas spaceru – 90 minut. Udział bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy, tel. 505 360 244. Prowadzenie: Anna Nowak
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. „Spacerownik” jest realizowany we współpracy z Instytutem Teatralnym
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
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ORGANIZATOR: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
al. W. Korfantego 6, tel.: (32) 249 90 40
www.bwa.katowice.pl
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6

˸˸ Kurs podstaw rysunku dla seniorów w ramach Klubu Sztuk
Raz w miesiącu, w godz. 10.00-13.00 (szczegółowe terminy będą na bieżąco
umieszczane na stronie internetowej Galerii BWA).
Prowadzenie: Aneta Zasucha. 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.
˸˸Warsztaty dla seniorów w ramach projektu „DO SZTUKI GOTOWI START!”
Wrzesień/listopad 2022 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, wciąganych w twórcze akcje. Dodatkowo w galerii odbywają
się warsztaty i wykłady (m.in. z zakresu designu, fotografii, warsztaty muzyczne).
Idea i koordynacja: Aneta Zasucha.
˸˸ 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.
ORGANIZATOR: Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9, tel. (32) 256 18 10
www.mhk.katowice.pl
Miejsce: siedziba Muzeum, ul. ks. J. Szafranka 9/Dział TeatralnoFilmowy Muzeum Historii Katowic, ul. Kopernika 11
Działania skierowane do seniorów pod hasłem ŚRODA DLA SENIORA W MUZEUM HISTORII KATOWIC
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˸˸ Prelekcje dla osób 60+
(miejsce Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, udział bezpłatny):
˺˺ Marcin Iwan, Różnorodność narodowa mieszkańców Katowic w przeszłości miasta:
27.04.2022 r., 26.10.2022 r., godz. 16.00
˺˺ Faustyna Noras, Kreowanie nowoczesnego miasta. Na tropie architektury międzywojennych
Katowic: 28.09.2022 r., 9.11.2022 r., godz. 16.00
˺˺ Jarosław Babuchowski, Początki i rozwój katowickiego węzła kolejowego w latach 1846-1914
w świetle industrializacji na Górnym Śląsku: 22.06.2022 r., 14.12.2022 r., godz. 16.00
˺˺ Zofia Szota, Śląsk w obiektywie Anny Chojnackiej: 23.11.2022 r., godz. 16.00
˸˸Zwiedzanie z przewodnikiem:
˺˺ Wystawy stałej „W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność
i odświętność” oraz „W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów
na pokojach i w kuchni”:
15.06.2022 r., 17.08.2022 r., 19.10.2022 r., 7.12.2022 r., godz. 15.00
Udział 8,00 zł/osoby, miejsce Muzeum Historii Katowic,
ul. ks. J. Szafranka 9
˺˺ Wystawy stałej „Z dziejów Katowic”:
18.05.2022 r., 20.07.2022 r., 21.09.2022 r., 16.11.2022 r., godz. 15.00
Udział 8,00 zł/osoby, miejsce Muzeum Historii Katowic,
ul. ks. J. Szafranka 9,
˺˺ Wystawy stałej „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”:
8.06.2022 r., 7.09.2022 r., 5.10.2022 r., 9.11.2022 r., godz. 12.00
Udział 5,00 zł/osoby, miejsce Dział Teatralno-Filmowy Muzeum
Historii Katowic, ul. Kopernika 11
˸˸Warsztaty dla seniorów „Witraż”
8.06.2022 r., 7.09.2022 r., 5.10.2022 r., 9.11.2022 r.,
godz. 11.00
Udział 8,00 zł/osoby
Miejsce Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9
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˸˸Oglądanie filmów
„Wielobarwna Barbara Ptak-benefis”, „Kronika rodzinna i towarzyska”, Oskarowe kostiumy Barbary
Ptak” w ramach zwiedzania wystawy stałej „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”:
8.06.2022 r., 7.09.2022 r., 5.10.2022 r., 9.11.2022 r., godz. 13.00
Udział w cenie biletu na wystawę stałą 5,00 zł/osoby
miejsce Dział Teatralno-Filmowy Muzeum Historii Katowic, ul. Kopernika 11
ORGANIZATOR: Katowice Miasto Ogrodów –
Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2, tel. 798 541 190
www.miasto-ogrodow.eu
Miejsce: siedziba KMO, pl. Sejmu Śląskiego 2

˸˸ Akademia Doświadczenia
Spotkania co tydzień. Obowiązują zapisy. Udział bezpłatny.
Kontakt: Dominika Lange, dominka.lange@miasto-ogrodow.eu
Grupa społecznościowa (Facebook): @akademia.d
Miejsce spotkania dwóch pokoleń i wymiany doświadczeń, wiedzy, pasji i wigoru, całoroczne warsztaty
o różnorodnej tematyce, budujące pomost łączący dwa pozornie odległe, światy. Akademia
Doświadczenia urzeczywistnia współpracę międzypokoleniową. Daje możliwość bycia zarówno
uczniem, jak i nauczycielem. To miejsce, gdzie można nawiązać znajomości, rozwijać umiejętności
oraz zdobywać wiedzę, również o sobie samym. W programie bogaty program spotkań, warsztatów
i zajęć ruchowych obejmujący m.in. warsztaty modowe, warsztaty florystyczne, zajęcia jogilates,
zajęcia z ergonomii ruchu.
˸˸Projekt „Więcej lat – to więcej życia”
Spotkania odbywają się co tydzień w siedzibie Miasta Ogrodów.
Kontakt: katowice.ps.taniec@gmail.com
Strona społecznościowa (Facebook): @przestrzeniesztukikatowice
„Więcej lat – to więcej życia” to nowy, zainicjowany w 2020 roku całoroczny program spotkań
taneczno-ruchowych dedykowany osobom po 50. roku życia, które chcą pielęgnować w sobie
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młodość i zdrowie. Warsztaty są zaproszeniem do tanecznych i muzycznych podróży po różnych
częściach świata oraz do inspirujących rozmów. Zajęcia są elementem szerszego programu
artystyczno-edukacyjnego dedykowanego rozwojowi sztuki tańca pn. „Przestrzenie Sztuki –
Katowice: Taniec”.

˸˸Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Udział bezpłatny.
Kontakt: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu
Grupa społecznościowa (Facebook): @szwendania
Szwendania okoliczne to wieloletni projekt Miasta Ogrodów obejmujący całodzienne spacery
i wycieczki po mniej i bardziej znanych miejskich i leśnych przestrzeniach Śląska i Zagłębia.
Wycieczki dedykowane są osobom aktywnym w każdym wieku i stanowią okazję do spotkania
i integracji mieszkańców z różnych obszarów województwa. Często
wspólnie spacerują ze sobą co najmniej trzy pokolenia, wymieniając
się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami.
˸˸Program wystawienniczy
Wszystkie wystawy dostępne są bezpłatnie,
od wtorku do niedzieli w godz. 11.00-19.00.
Kontakt: katarzyn.lata@miasto-ogrodow.eu,
grazyna.tereszkiewicz@miasto-ogrodow.eu
(Galeria Pojedyncza), kinga.holda-justycka@miasto-ogrodow.eu
(oprowadzania w PJM)
Strona społecznościowa (Facebook): @GalerieMiastaOgrodow
W budynku Katowice Miasto Ogrodów mieści się aż 5 galerii sztuki
(Galeria Engram, Galeria 5, Galeria Miasta Ogrodów, Galeria Pusta,
Galeria Pojedyncza) prezentujących bogaty program wystawienniczy
obejmujący wystawy graficzne, fotograficzne, malarstwa czy
prezentacje sztuki studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych.
Wystawom towarzyszą bezpłatne oprowadzania kuratorskie oraz
oprowadzania dla osób niesłyszących w Polskim Języku Migowym.
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GISZOWIEC
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Przyjazna 7 A, tel.: (32) 256 02 16
www.filia15katowice.blogspot.com
Miejsce: MBP, Filia nr 15, ul. Przyjazna 7 A

˸˸Cyfrowy świat 60+. Warsztaty obsługi komputerów
Środy, godz. 13.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu.
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.
˸˸ INTEGRO dla Seniora
Codziennie, w godzinach otwarcia biblioteki. Udział bezpłatny.
Indywidualne szkolenia dla Seniorów w zakresie korzystania z elektronicznego katalogu INTEGRO
– logowanie na konto, wyszukiwanie, dokonywanie rezerwacji czy prolongaty w zbiorach
bibliotecznych.
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultur „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach
Plac pod Lipami 1; 3-3a, tel. (32) 206 46 42
www.mdk.katowice.pl
Miejsce: Filia nr 2 MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. Pod Lipami 1; 3-3a

˸˸Gimnastyka dla Seniorów
Styczeń – grudzień 2022 r., obowiązują zapisy.
˸˸Zumba Gold (50+)
Każdy wtorek od stycznia do grudnia 2022 r., godz. 20.00.
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˸˸Okolicznościowe warsztaty kreatywne dla Seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka,
wielkanocne, bożonarodzeniowe – szczegółowe informacje dostępne w Filii nr 2 MDK.
˸˸Spotkania Klubów Seniora działających przy Filii nr 2 MDK
Terminarz spotkań na stronie MDK.
˸˸Bal Seniora
23.09.2022 r. Doroczna zabawa z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.
˸˸Sensus Senior
Styczeń – czerwiec 2022 r.
Zajęcia edukacyjne dla seniorów. Warsztaty i spotkania edukacyjne, treningi pamięci i koncentracji,
prowadzone przez specjalistów takich jak: psycholog, psychodietetyk, instruktor jogi, farmaceuta,
pracownik socjalny i radca prawny.
˸˸Giszowiec w Innym Czasie
Czerwiec 2022 r., obowiązują zapisy.
Warsztaty gimnastyki słowiańskiej dla seniorów, koncerty muzyki relaksacyjnej „Dźwięki Natury”.

OSIEDLE TYSIĄCLECIA
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Piastów 20, tel.: (32) 254 22 76
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia14/
Miejsce: MBP, Filia nr 14, ul. Piastów 20

˸˸Konwersatoria języka angielskiego
Czwartki, godz. 12.45-15.00 (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.
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˸˸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.
Tematyczne, comiesięczne spotkania i warsztaty dla Seniorów z DDPS nr 7.
Proponowane tematy na rok 2022:
˺˺ Weneckie historie z dreszczykiem – zajęcia plastyczno-literackie
˺˺ Hiszpańskie rytmy – zajęcia karnawałowe
˺˺ Siła wieku – zajęcia sportowe w Ogrodzie S(ł)ów
˺˺ Serce jak dzwon – zajęcia o zdrowiu
˺˺ Wyprawy z małym plecakiem – górskie mikrowyprawy
˺˺ Klejnoty Śląska – zabytki regionu
˺˺ Tajemnice królewskich rodów
˺˺ Sekrety Katowic – zajęcia literackie
˺˺ Angielscy szpiedzy – zajęcia literackie
˺˺ Zielono mi – plener malarski w Ogrodzie S(ł)ów
˺˺ Porcelana w kwiaty – warsztaty
˺˺ Anielskie piórko – zajęcia plastyczne /grudzień/

ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. B. Chrobrego 2, tel.: (32) 254 42 06
www.filia25.blogspot.com
Miejsce: MBP, Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2

˸˸INTEGRO dla Seniora
Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki, na życzenie czytelników.
Udział bezpłatny.
Podczas zajęć, na specjalne życzenie seniora, uczy się on obsługi elektronicznego katalogu
zbiorów INTEGRO: logowania, zamawiania, rezerwacji, wyszukiwania.
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˸˸Zajęcia i warsztaty dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3
Raz w miesiącu od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Udział bezpłatny.
Zajęcia mają charakter literacko-edukacyjny.
W 2022 r. realizowane będą tematy:
˺˺ Na zdrowie! – naturalne metody wspierania odporności
˺˺ Mama w literaturze – zajęcia literackie
˺˺ Zgodnie z etykietą – zajęcia z savoir-vivre’u
˺˺ Tworzyć każdy może – warsztaty plastyczne
˺˺ Ludzie listy piszą – wokół epistolografii
˺˺ Język mi się plącze – łamańce językowe
˺˺ Spotkajmy się przy herbacie – warsztaty parzenia herbaty

˸˸Zajęcia i warsztaty dla pensjonariuszy Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Chorych
Psychicznie i ich Rodzin „Przystań”
Raz w miesiącu od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Udział bezpłatny.
Zajęcia mają charakter literacko-edukacyjny.
W 2022 r. realizowane będą tematy:
˺˺ Na zdrowie! – naturalne metody wspierania odporności
˺˺ Mama w literaturze – zajęcia literackie
˺˺ Zgodnie z etykietą – zajęcia z savoir-vivre’u
˺˺ Tworzyć każdy może – warsztaty plastyczne
˺˺ Ludzie listy piszą – wokół epistolografii
˺˺ Język mi się plącze – łamańce językowe
˺˺ Spotkajmy się przy herbacie – warsztaty parzenia
herbaty
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KOSZUTKA
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Grażyńskiego 47, tel.: (32) 258 49 92
www.facebook.com/MBPKatowiceFilia11
Miejsce: MBP, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47

˸˸INTEGRO dla Seniora
Codziennie, w godzinach otwarcia biblioteki. Udział bezpłatny.
Indywidualne szkolenia dla Seniorów z obsługi elektronicznego katalogu Integro.
˸˸Spotkania o tematyce podróżniczej, z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnej
Podejmowane tematy:
˺˺ Autostopem przez Stany Zjednoczone, 11.05.2022 r., godz. 14.00
˺˺ Poznajemy Rosję, 15.06.2022 r., godz. 14.00
˺˺ Zwiedzamy Czechy, 14.09.2022 r., godz. 14.00
˺˺ Na norweskim Fiordzie, 12.10.2022 r., godz. 14.00
˺˺ Poznajemy Wielką Brytanię, 16.11.2022 r., godz. 14.00
˺˺ Argentyńskie tango, 07.12.2022 r., godz. 14.00
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47, tel.: (32) 258 92 00, www.mdkkoszutka.pl
Miejsce: MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
SPOTKANIA CYKLICZNE

˸˸„Z dedykacją dla Seniorów” – koncert
Październik 2022 r., o godz. 17.00.
Płatność: 20,00 zł od osoby, z „Katowicką Kartą Mieszkańca” – 10,00 zł od osoby.

Oferta kulturalna

˸˸Seniorze do dzieła – warsztaty twórcze
Zajęcia będą odbywać się w miesiącach: kwiecień 2022 r., grudzień 2022 r.
Płatność: 20,00 zł od osoby, z „Katowicką Kartą Mieszkańca” –
10,00 zł od osoby. Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Cykl warsztatów twórczych dla Seniorów, pozwalających rozwijać zdolności
manualne. Jednocześnie jest to okazja do relaksu i wspólnego spędzenia
wolnego czasu.
SPOTKANIA JEDNORAZOWE

˸˸OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA
Listopad 2022 r. Udział bezpłatny.
OSIEDLE PADEREWSKIEGO
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Paderewskiego 65, tel.: (32) 255 18 38
www.facebook.com/MBPKatowiceFilia23
Miejsce: MBP, Filia nr 23, ul. Paderewskiego 65

˸˸Nie tylko dzieci buszują w Sieci
Środy, godzina ustalana indywidualnie. Udział bezpłatny.
Warsztaty komputerowe dla Seniorów, podczas których uczestnicy
nauczą się podstawowej obsługi komputera, Internetu, programów
pocztowych i innych, jak również obsługi smartfonów.
LIGOTA
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Grzyśki 19 A, tel.: (32) 252 17 89
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www.facebook.com/MBPKatowiceFilia23
Miejsce: MBP, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A

˸˸ Senior w sieci – kółko komputerowe
Od poniedziałku do piątku; terminy ustalane indywidualnie. Udział
bezpłatny. Indywidualne zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu.
˸˸ Senior w szachu – nauka gry od podstaw
Ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 12.00 (zajęcia nie odbywają się
w lipcu i sierpniu). Udział bezpłatny.

ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Ligota”
ul. Franciszkańska 33, tel.: (32) 252 32 34
www.mdkligota.pl
Miejsce: MDK „Ligota, ul. Franciszkańska 33

˸˸Pora dla Seniora”
Drugi czwartek miesiąca, godz. 11.00-13.00. Udział bezpłatny.
Pora dla Seniora to okazja, by w miłym gronie twórczo spędzić pierwszą połowę dnia.
W ramach zajęć odbywają się warsztaty plastyczne i warsztaty rękodzielnicze.
˸˸„Śpiewaj razem z nami” – spotkania śpiewacze dla seniorów
Druga środa miesiąca, godz. 11.00-13.00. Udział bezpłatny.
Uczestnicy spotkań doskonalą swój wokalny warsztat, poznają nowe utwory, różne gatunki
muzyki, biografie wybitnych wokalistów i artystów. Chętni występują również podczas imprez
organizowanych przez MDK „Ligota”.
˸˸Srebrne Popołudnia
Cykl wydarzeń dla seniorów.
Srebrne Popołudnia to cykl spotkań, koncertów, warsztatów. Za nami już między innymi pokaz
filmowy, warsztaty szydełkowe i spotkanie z operetką. Informacje o kolejnych imprezach będą
pojawiały się na stronie www.mdkligota.pl oraz na plakatach.

Oferta kulturalna

˸˸Koło Miłośników Śląskiej Pieśni
Pierwsza i trzecia środa miesiąca, godz. 18.00-20.00. Płatne 40,00 zł miesięcznie.
Zapraszamy w szeregi Koła Miłośników Śląskiej Pieśni, którego członkowie, pielęgnując tradycję,
dzielą się radością ze śpiewu podczas licznych koncertów. Uczestniczą także w nagraniach płyt
i realizacji projektów kulturalnych. Wzięli udział w pracach nad śpiewogrą „Rabczyk z Ligoty” –
muzyczno-teatralną opowieścią o naszej dzielnicy.
˸˸Grupa malarska „IMPAS”
Wtorki, godz. 16.30-19.00. Płatne 40,00 zł miesięcznie.
Podczas zajęć członkowie grupy doskonalą standardowe techniki
jak malarstwo olejne, akrylowe, akwarelowe, gwasz oraz rysunek
sztalugowy ołówkiem, węglem, piórkiem, rysunek lawowany.
Tworzą wspólnie obrazy wielkoformatowe, co pozwala
na odnajdywanie wspólnego języka, wartości i koncepcji poprzez
sztukę. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bez względu
na wiek i umiejętności, do wspólnego odkrywania twórczego
świata form i barw.

ZAŁĘŻE
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Gliwicka 93, tel.: (32) 254 59 69
www.facebook.com/MBPKatowiceFilia3
Miejsce: MBP, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93

˸˸Klikam, surfuję, mailuję - konsultacje komputerowe
dla Seniorów
Codzienne w godzinach otwarcia filii. Udział bezpłatny.
Indywidualne konsultacje dotyczące podstawowej obsługi
komputera, Internetu, konta mailowego
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˸˸ Spotkania dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 7 w Załężu
Raz w miesiącu. Udział bezpłatny. Spotkania edukacyjne i literackie.

JANÓW
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Zamkowa 45, tel.: (32) 255 72 92
www.filia21.blogspot.com
Miejsce: MBP, Filia nr 21, ul. Zamkowa 45

˸˸ Senior Inter@ktywny
Od poniedziałku do piątku, godzina ustalana indywidualnie.
Udział bezpłatny. Kurs podstawowej obsługi smartfona
i komputera dla seniorów.
˸Warsztaty
˸
Umiejętności
Terminy do uzgodnienia. Udział bezpłatny.
Warsztaty manualne dla Seniorek, które lubią rękodzieło
i chcą przyjemnie spędzić czas w gronie kobiet o podobnych
zainteresowaniach.
BOGUCICE
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Markiefki 44A, tel.: (32) 258 87 12
www.facebook.com/MBPKatowiceFilia33
Miejsce: MBP, Filia nr 33, ul. Markiefki 44A

˸˸Co mam z tym zrobić? - szkolenie z zakresu obsługi katalogu bibliotecznego INTEGRO
dla seniorów
Udział bezpłatny. Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki, na życzenie czytelników.

Oferta kulturalna
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44A, tel. (32) 203 05 17
www.mkbogucice-zawodzie.pl
Miejsce: Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A

˸˸Sekcje dla seniorów:
˺˺ Klub Seniora „BOGUCICE”,
˺˺ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
(Koło nr 6),
˺˺ Koło Emerytów i Rencistów „Solidarność”,
˺˺ Koło pokopalniane Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa „Katowice-Ferdynand”.
˸˸Dancing Bogucicki - „Art Terapia dla Seniorów”
Kontynuacja zabaw tanecznych dla osób, które lubią tańczyć.
Forma dawnego dancingu przy dźwiękach największych
i najbardziej lubianych przebojach parkietu (liczba uzależniona
od obostrzeń sanitarnych).
˸˸Wycieczki Kół Seniorów działu „Bogucice”
Kontynuacja wycieczek kół seniora działających przy dziale
„Bogucice” MDK „Bogucice-Zawodzie”.
Oferta wydarzeń dla seniorów realizowana w ramach projektu
z Europejskiego Funduszu Społecznego „Bogucice – moje
miejsce na ziemi – II etap”:
˸˸Dzień Kreatywnego Seniora
Spotkania integracyjne przy muzyce, połączone z wystawą
twórczości artystycznych wykonanych przez uczestników
(3 spotkania).
˸˸Siłownia pamięci – ćwiczenia wzmacniające pamięć
Cykl spotkań mających na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji,
spostrzegawczości (8 spotkań).
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˸˸ Akademia kreatywnego seniora
Cykl warsztatów w zakresie różnorodnych dziedzin
artystycznych (7 warsztatów).

ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Wajdy 21, tel.: (32) 258 71 82
www.facebook.com/MBPKatowiceFilia16
Miejsce: MBP, Filia nr 16, ul. Wajdy 21

˸˸ INTEGRO dla wtajemniczonych
Codziennie, w godzinach otwarcia biblioteki, na indywidualną
prośbę. Udział bezpłatny. Warsztaty dla osób w wieku 60+
obejmujące naukę wyszukiwania informacji w katalogu INTEGRO.
˸˸Spotkania z seniorami
Raz w miesiącu, godz. 10.00. Udział bezpłatny.
Spotkania różnotematyczne dla seniorów Dziennego
Domu Pomocy Społecznej Bogucice-Zawodzie
oraz starszych mieszkańców osiedla. Zajęcia mają
charakter literacko-edukacyjny i warsztatowy.

MURCKI
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
ul. Goetla 2, tel.: (32) 255 62 60
www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26
Miejsce: MBP, Filia nr 26, ul. Goetla 2

Oferta kulturalna

˸˸INTEGRO – to takie proste!
Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki; na życzenie czytelników. Udział bezpłatny.
Warsztaty obejmujące naukę obsługi katalogu elektronicznego INTEGRO: logowanie,
zamawianie, rezerwację, prolongowanie, wyszukiwanie.
˸˸E-senior w bibliotece
Październik-grudzień 2022 r., obowiązują zapisy.
Udział bezpłatny.
Kurs komputerowy dla seniorów, podstawy obsługi komputera
˸˸Scrapbooking w Bibliotece
Marzec/Listopad 2022 r. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy.
Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów – przygotowanie kartek
świątecznych.
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. P. Kołodzieja 42, tel: (32) 353 68 16
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: Filia nr 2, MDK „Południe” nr 2, ul. P. Kołodzieja 42

˸˸Spotkania Klubu Seniora „Malinowa Chmurka”
Udział bezpłatny, z wyjątkiem wycieczek, które są odpłatne i kalkulowane odrębnie i bez zniżek.
Spotkania integracyjne seniorów integrację, aktywność oraz realizujące potrzebę społecznych
kontaktów międzyludzkich. Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych.
˸˸Potańcówki „Disco Senior”
Udział 15,00 zł. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Imprezy wprowadzają taniec będący formą najłagodniejszej rehabilitacji dla seniorów.
Ruch i muzyka aktywizują formę fizyczną. Kontakty towarzyskie przeciwdziałają wykluczeniu.
˸˸„Kawowy five”
Udział bezpłatny. Comiesięczne spotkania integracyjne dla seniorów.
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˸˸Spotkania klubów seniora
Udział bezpłatny, z wyjątkiem wycieczek, które są odpłatne i kalkulowane odrębnie i bez zniżek.
Spotkania integracyjne osób starszych, organizacja spotkań okolicznościowych i wycieczek. Pomoc
i doradztwo.
˸˸Fitness dla seniora
Udział 15,00 zł/1 wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej przystosowane do możliwości uczestników.
˸˸Korepetycje komputerowe dla seniorów
Udział 15,00 zł/1 wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Zajęcia, podczas których poznaje się zasady działania aplikacji komputerowych, portali
społecznościowych, wyszukiwarek itp.
˸˸Spotkania grupy „Radość życia”
Udział bezpłatny. Wyjątkowe spotkania dla osób często wykluczonych, z różnymi problemami
zdrowotnymi.

DĄB
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Koszutka”
ul. Krzyżowa 1, tel.: 608 549 089
www.mdkkoszutka.pl
Miejsce: MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1

SPOTKANIA CYKLICZNE
˸˸Poranna gimnastyka dla Seniorów
I grupa - wtorki i piątki, godz. 8.30, 9.45 i 11.00. II grupa – poniedziałki i środy, godz. 9.45 i 11.00.
Zajęcia odbywają się w ciągu całego roku za wyjątkiem wakacji letnich.
płatność: 60,00 zł (opłata miesięczna).

Oferta kulturalna
Ćwiczenia skierowane do osób po 60 roku życia.
Praca nad kondycją ruchową i wzmacnianiem partii
mięśniowych oraz ogólną poprawą samopoczucia
dostosowaną do możliwości uczestników.

˸˸Grupa malarska „FILAR’72” dla Seniorów
Czwartki, godz. 17.00 (za 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.
˸˸Grupa malarska ŚWIATŁO
Czwartki godz. 9.00, 10.45 i 12.30 (za wyjątkiem wakacji
letnich). Płatność: 25,00 zł z Katowicką Kartą Mieszkańca.
Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Opierają
się na nauce podstawowych zagadnień z warsztatu
malarstwa i rysunku. Uczestnicy na zajęciach doskonalą
umiejętności kompozycji, dostosowania stylu do tematu
i zagadnień artystycznych. Posługują się technikami
rysunkowymi i malarskimi podejmując tematy związane
z kulturą i przestrzenią Śląska oraz swoimi pomysłami.
˸˸NESTOR W NECIE
Luty-czerwiec 2022 r. – spotkania 2 razy w miesiącu.
Udział bezpłatny. Działanie realizowane przez
Akademię Wolontariatu CREATOR prowadzoną
w MDK „Koszutka” filia „Dąb”. Cykl warsztatów
wzmacniających kompetencje cyfrowe Seniorów.
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SPOTKANIA JEDNORAZOWE
˸˸Wernisaż i wystawa prac grupy malarskiej ŚWIATŁO
Sierpień 2022 r. Udział bezpłatny.
˸˸Wernisaż i wystawa prac grupy malarskiej FILAR’72 w ramach Jubileuszu 50-lecia działalności
Wrzesień 2022 r. Udział bezpłatny.
˸˸OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA
Listopad 2022 r. Udział bezpłatny. Warsztaty kreatywne dla seniorów.
˸˸SENIOR GYMSESSION
Czerwiec 2022 r., wrzesień 2022 r. Udział bezpłatny.
Zajęcia gimnastyczne dla szerokiego grona seniorów na świeżym powietrzu w amfiteatrze domu kultury.
Celem zajęć jest zachęcenie seniorów do aktywności ruchowej, kreowanie pozytywnego wizerunku
aktywnego seniora oraz integracja społeczności seniorów w aktywną wspólnotę celów i postaw.

ZARZECZE
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. P. Stellera 4, tel.: (32) 202 97 67, e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: Filia nr 3 MDK „Południe”, ul. P. Stellera 4

˸˸Fitness dla seniora
Udział 15,00 zł/1 wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej przystosowane do możliwości uczestników.
˸˸Śląskie koło koronki klockowej
Udział bezpłatny.
Spotkania i warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy na warsztatach praktycznych odtwarzają
i rekonstruują wzory regionalne. Ulubioną techniką jest koronka wieloparkowa. Koło prezentuje
swoje prace na licznych wystawach i festiwalach oraz imprezach plenerowych.

Oferta kulturalna

ZAWODZIE
ORGANIZATOR: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
ul. św. Jana 10, tel.: (32) 253 82 21, (32) 253 82 22
www.ateneumteatr.pl
Miejsce: Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”,
ul. Dudy Gracza 6, Katowice

ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
ul. Marcinkowskiego 13A, tel. (32) 255 32 44
www.mdkbogucice-zawodzie.pl
Miejsce: Dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13A

˸˸Sekcje dla seniorów:
˺˺ Klub Seniora „Zakątek”
˺˺ Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”
˺˺ Sekcja Brydża Sportowego
˺˺ Kurs komputerowy dla seniorów
˺˺ Kurs smartfona dla seniorów
˸˸ Dancing Zawodziański - „Art Terapia dla Seniorów”
Kontynuacja zabaw tanecznych dla osób, które lubią tańczyć. Forma
dawnego dancingu przy dźwiękach największych i najbardziej
lubianych przebojach parkietu (liczba uzależniona od obostrzeń
sanitarnych).
Oferta wydarzeń dla seniorów realizowana w ramach projektu
z Europejskiego Funduszu Społecznego „Centra Społecznościowe
w Śródmieściu i Zawodziu – II etap”:
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˸˸ „W zdrowym ciele zdrowy duch!”
Cykl 10 warsztatów integracyjno – edukacyjnych
realizowanych w okresie od marca do listopada 2022 r.
W ramach cyklu organizujemy spotkania dla seniorów
w tematyce związanej ze zdrowym i bezpiecznym trybem
życia.
˸˸ Zmalowany Senior
2 plenery malarskie w czerwcu oraz wrześniu 2022 r.
Wyjazdy skierowane dla miłośników malarstwa w wieku
senioralnym mieszkających na Zawodziu. Obrazy powstałe
na obu plenerach będą prezentowane na wystawie, której
wernisaż planuje się na miesiąc październik 2022 r.
˸˸ Dzień Seniora
2 wydarzenia muzyczno-biesiadne w październiku oraz
listopadzie 2022 r. W programie przewiduje się koncert
z animacjami i zabawą taneczną dla seniorów oraz słodki
poczęstunek.

Oferta kulturalna
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PODLESIE
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. Sołtysia 25, tel.: (32) 201 50 10, e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: Filia nr 4 MDK „Południe” nr 2, ul. Sołtysia 25

˸˸Fitness dla seniora
Udział 15,00 zł/wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej przystosowane do możliwości uczestników.
˸˸Koło Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej
Udział bezpłatny.
Comiesięczne spotkania integracyjne połączone z poczęstunkiem oraz wspólnym śpiewem.
Okazjonalnie na spotkania zapraszani są goście specjalni.
BUROWIEC
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”
ul. gen. J. Hallera 28, tel.: (32) 256 84 53, www.mdk.katowice.pl
Miejsce: siedziba MDK, ul. gen. J. Hallera 28

˸˸Warsztaty bożonarodzeniowe dla Seniorów
13.12.2022 r., godz. 10:30. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy.
˸˸Spotkania Klubu Seniora
Każdy poniedziałek od stycznia do grudnia 2022 r. (oprócz miesięcy letnich), godz. 11:00.
SZOPIENICE
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”
ul. Obr. Westerplatte 10, tel.: (32) 256 99 77, www.mdk.katowice.pl
Miejsce: Filia nr 1, MDK „Szopienice-Giszowiec, ul. Obr. Westerplatte 10

Oferta kulturalna

˸˸Dzień Seniora
16.11.2022 r., godz. 15.00.
Integracja lokalnej społeczności w ramach projektu Centrum Społecznościowe Szopki
w Szopienicach - etap II.
˸˸Spotkania Klubu Seniora
Każda środa od stycznia do grudnia 2022 r. (oprócz miesięcy letnich), godz. 15.00.
NIKISZOWIEC
ORGANIZATOR: Muzeum Historii Katowic
ul. Rymarska 4, tel.: (32) 353 95 59
www.mhk.katowice.pl
Miejsce: Dział Etnologii Miasta Oddział Muzeum Historii Katowic ul. Rymarska 4

˸˸Zwiedzanie z przewodnikiem wystaw stałych:
„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, „U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego
mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i w maglu na Nikiszu”:
11.05.2022 r., 8.06.2022 r., 12.10.2022 r., 9.11.2022 r. godz.13.00, Udział 8,00 zł/osoby.
KOSTUCHNA
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
tel.: (32) 209 47 72
Miejsce: MDK „Południe”, ul. T.Boya-Żeleńskiego 83

˸˸Spotkania Klubu Seniora „Malinowa Chmurka”
Udział bezpłatny, z wyjątkiem wycieczek, które są odpłatne i kalkulowane odrębnie i bez zniżek.
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Spotkania integracyjne seniorów integrację, aktywność oraz realizujące potrzebę społecznych
kontaktów międzyludzkich. Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych.

˸˸Potańcówki „Disco Senior”
Udział 15,00 zł/1 wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Imprezy wprowadzają taniec będący formą najłagodniejszej rehabilitacji dla seniorów.
Ruch i muzyka aktywizują formę fizyczną. Kontakty towarzyskie przeciwdziałają wykluczeniu.
˸˸Spotkania klubów seniora
Udział bezpłatny, z wyjątkiem wycieczek, które są odpłatne i kalkulowane odrębnie i bez zniżek.
Spotkania integracyjne osób starszych, organizacja spotkań okolicznościowych i wycieczek.
Pomoc i doradztwo.
˸˸Fitness dla seniora
Udział 15,00 zł/1 wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej przystosowane do możliwości uczestników.
˸˸Kurs malarstwa dla seniorów przy grupie POCOIDLAKOGO
Udział 15,00 zł/1 wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Stwarza możliwość samorealizacji twórczej.
PIOTROWICE
ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. gen. Jankego 136, tel.: (32) 205 92 81, e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
Miejsce: Filia nr 1 MDK „Południe”, ul. gen. Jankego 136

˸˸Spotkania klubu aktywnego seniora „Każdy może”
Udział bezpłatny.
Zajęcia multidyscyplinarne dla seniorów, m.in. warsztaty wizażu i kosmetologii naturalnej,
warsztaty i prelekcje o zdrowiu, warsztaty twórcze i kulinarne, arteterapia i muzykoterapia,
biesiady ze wspólnym śpiewaniem, gra w scrabble, treningi pamięci.

Oferta kulturalna

˸˸Spotkania Koła emerytów i rencistów
Udział bezpłatny, z wyjątkiem wycieczek, które są odpłatne i kalkulowane odrębnie i bez zniżek.
Organizacja spotkań integracyjnych i okolicznościowych oraz organizacja wycieczek.
Pomoc i doradztwo.
˸˸Kurs dla seniorów przy klubie brydżowym „Impas”
Udział bezpłatny. Nauka brydża dla początkujących.
˸˸Korepetycje komputerowe dla seniorów
Udział 20,00 zł/60 min. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Zajęcia są skierowane do Seniorów, którzy chcieliby poznać możliwości komputera i w praktyczny
sposób je wykorzystywać, poznać zasady działania aplikacji, portali społecznościowych,
wyszukiwarek itp.
˸˸Gimnastyka dla seniora
Udział 15,00 zł/1 wejście. Przy okazaniu karty mieszkańca obowiązuje zniżka 50%.
Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej przystosowane do możliwości osób starszych.

73

74

Informator dla seniorów

2022

ORGANIZATOR: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
pl. Wolności 12a, tel.: (32) 206 97 97
www.camerata.silesia.pl
Ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną planowanie z wyprzedzeniem wydarzeń
dedykowanych Seniorom jest utrudnione. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
zaprasza do udziału w bezpłatnych koncertach dla mieszkańców Katowic organizowanych
i wykonywanych przez Zespół na terenie miasta.

Oferta sportowa MOSiR Katowice

˸˸ AUTORSKIE PROJEKTY MOSIR DLA SENIORÓW
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC
˸˸Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami fitness dla kobiet

Zajęcia w 10 osobowych grupach skierowane dla
kobiet w wieku +60, które zaczynają przygodę
z treningami fitness. Harmonogram spotkań
dostępny jest na stronie www.mosir.katowice.pl
oraz na FB MOSiR
Zapisy pod nr tel. – (32) 253 76 54 lub
sport@mosir.katowice.pl
Hala Józefowska, ul. Józefowska 40
˸˸Bezpłatne tematyczne treningi wzmacniające
np. „Zdrowy kręgosłup” prowadzone przez
wykwalifikowanego trenera w grupach
5 osobowych skierowane do kobiet w wieku +60.

Harmonogram treningów dostępny jest na stronie
www.mosir.katowice.pl oraz na FB MOSiR
Zapisy pod nr tel. – (32) 253 76 54 lub
sport@mosir.katowice.pl
Hala Józefowska, ul. Józefowska 40
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PIOTROWICE-OCHOJEC
Treningi wzmacniające prowadzone przez trenera MOSiR organizowane przy współpracy
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Silesia”.

Oferta sportowa MOSiR Katowice

LIGOTA/ZAWODZIE
˸˸Wsparcie dla sportowych zorganizowanych grup
senioralnych – pomoc w organizacji treningów w
obiektach MOSiR (np. zajęcia na siłowni lub tenis
stołowy) możliwość ubiegania się o zakup logowanych
strojów sportowych dla grup liczących do 6 osób.

tel. (32) 253 76 54 lub sport@mosir.katowice.pl
Dział Sportu i Obsługi Klienta,
ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-740 Katowice

ZAŁĘŻE/LIGOTA/OS PADEREWSKIEGO MUCHOWIEC/MURCKI
˸˸„Chodź z nami, chodź z kijami! ”

Wypożyczalnie kijów do Nordic Walking – możliwość
bezpłatnego wypożyczenia kijów do nordic walking
będącego najbezpieczniejszą formą aktywnego
wypoczynku. Kije znajdują się w następujących
lokalizacjach:
˺˺ Ośrodek Sportowy Gliwicka – ul. Gliwicka 214
˺˺ Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy „Zadole” –
ul. Wczasowa 8
˺˺ Wodny Plac Zabaw w Dolinie 3 Stawów –
ul. Pułaskiego 23
˺˺ Lodowisko Murcki – ul. Pawła Kołodzieja
Zgłoszenia pod nr tel. (32) 253 76 54 lub sport@mosir.katowice.pl
Dział Sportu i Obsługi Klienta, ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-740 Katowice
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CAŁE MIASTO
˸˸Rozruszamy po Covidzie – 3 bezpłatne domowe wizyty trenera pomagające wrócić do formy
seniorom w wieku +60. Trener opracowuje autorski program treningowy ukierunkowany
na indywidualne schorzenia podopiecznego

Zgłoszenia pod nr tel. 735 480 548 – Trener Wojtek
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