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Adres i rodzaj Jednostki Samorządu Terytorialnego:  
41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45, miasto.

1. Informacja o terenie, na którym był prowadzony monitoring oraz o informacja o spotkaniach                   
w ramach monitoringu

1.1. Obszar na którym prowadzony był monitoring (centrum i 1 wybrana dzielnica)

W części Czeladzi, określanej jako centrum, obejmującej Stare Miasto, targowisko, ulicę handlową, Osiedle 
Nowotki - w kwadracie zamkniętym ulicami: Ciasna, Szpitalna, Szkolna, Waryńskiego, 11 Listopada, 
Grodziecka (głównie zasoby komunalne, w części zasoby Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej). 
Osiedle Dziekana - w kwadracie ulic: Nowopogońska, 27 Stycznia, Krótka, S. Wyspiańskiego, E. Orzeszkowej 
(zasoby Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

W ramach monitoringu przeprowadzono w Czeladzi rozmowy i spotkania:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi - Jolanta Moćko (spotkanie 19.06.2015 r.),
Urząd Miasta, Wydział Edukacji i Polityki Społecznej - naczelnik Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, prac. 
Wydziału Magdalena Piekoszewska-Cieślicka (spotkanie 06.07.2015 r., 30.07.2015 r.),
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyrektor Aneta Jóźwin-Rybska (spotkanie 20.07.2015 r.),
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nagajowej - dyrektor Ewa Ambroży (spotkanie 09.07.2015 r.),
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - pracownik MOSiR (spotkanie wraz z Kręgiem Seniorów ZHP 16.07.2015 r.),
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie nr 1 - Barbara Kruczkowska 
(spotkanie 13.07.2015 r.),
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi - Antoni Krawczyk (spotkanie 19.07.2015 r.), 
Związek Harcerstwa Polskiego - Krąg Seniorów - Jerzy Krzemień (spotkanie 16.07.2015 r.),
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Czeladzi - Bogumiła Wartak oraz 
grupa 20 członków - spotkanie dyskusyjne (spotkanie 16.07.2015 r.),
Klub Seniorów„Aktywna Jesień Życia” - Bogusława Celuch, Zdzisława Jędrzejewska (22.07.2015 r.).

1.2.  Dane statystyczne dot. seniorów w tych dzielnicach

Centrum: zameldowanych na stałe na tym obszarze było na koniec 2014 r. 8141 osób, z czego osoby 
urodzone przed 01.01.1955 r. to 2439.

Osiedle Dziekana: brak danych na temat populacji seniorów w tej dzielnicy. Na tym terenie zameldowanych 
na stałe jest 3696 osób (dane z 2013 r.); z opinii urzędników miejskich i osób pracujących w spółdzielni 
wynika, że populacja seniorów w dzielnicy jest znacząca.

1.3. Czy miasto dla tych dzielnic prowadzi jakieś specjalne działania skierowane do seniorów?

Na terenie dzielnicy Piaski, która obejmuje Osiedle Dziekana, na ul. Zwycięstwa 9, funkcjonuje Klub Seniora 
„Wrzos”, a z kolei w centrum na ul. Szpitalnej 5a, działają organizacje senioralne i Dom Pomocy Społecznej 
(DPS). 
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2. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2014 r.

Liczba zameldowanych mieszkańców: 32 940 osób na dzień 31 grudnia 2014 r. („Ocena zasobów pomocy 
społecznej za rok 2014 dla Gminy Czeladź”. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/174/2015 z 28 maja 
2015 r. Oprac. Aneta Jóźwin-Rybska, Tomasz Karcz, dalej: „Ocena zasobów...” 1

2.2. Dokumenty strategiczne (strategia miasta, polityka społeczna, program współpracy, strategia senioralna - 
jeśli jest) przyjęte przez władze JST w latach 2012–2015 r. 

„Strategia Rozwoju Miasta”  i  „Miejski Program Rozwiązywania Problemów społecznych”  zostały 
opracowane w 2005 oraz 2009 r.  Rok 2015 jest ostatnim rokiem ich obowiązywania.
W „Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005-2015”2 wskazano na zagrożenie, jakie dla miasta niesie 
sytuacja demograficzna - ujemny przyrost naturalny i problem starzenia się populacji mieszkańców, ale 
w celach strategicznych nie wskazano tych problemów jako priorytetowych. 

We wrześniu 2010 r. opracowano jako załącznik do „Strategii...” program „Przyjazne miasto”3, gdzie 
w rozdziale: „Aktywny Senior” wskazano, poza systemem pomocy społecznej, następujące zagadnienia:
- współpraca ze stowarzyszeniami, 
- działalność kulturalna i rekreacyjna - kluby seniora,
- działalność edukacyjna - Uniwersytet Trzeciego Wieku (dalej: UTW),
- poprawa standardu mieszkań komunalnych oraz dążenie do likwidacji barier architektonicznych,
- rozwój Ośrodka Integracyjnego „Senior” na ul. Szpitalnej 5a.

W  dokumencie  „Miejskie strategie rozwiazywania problemów społecznych miasta Czeladzi na lata 2009-
2015”4, zapisano jako cel strategiczny 3 - „zniwelowanie procesu marginalizacji i społecznego wykluczenia 
osób starszych w środowiskach lokalnych” i określono kierunki działań: 
- diagnoza potrzeb ludzi starszych oraz dążenie do ich zaspokajania,
- umożliwienie pozostania tej grupy osób w miejscu zamieszkania, w szczególności poprzez: propagowanie 
aktywnego i zdrowego stylu życia, ułatwienie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi, uwrażliwienie 
społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych, rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej adresowanej do 
osób w podeszłym wieku w celu ich aktywizacji,
- wspieranie idei rozwoju i kształcenia osób starszych w ramach UTW,
- rozwijanie i rozszerzanie oferty usług opiekuńczych pozwalających w zależności od potrzeb na pomoc 
w czynnościach codziennych, w korzystaniu z usług rehabilitacyjnych, medycznych czy socjalnych,
- zapewnienie osobom starszym samotnym i niesamodzielnym warunków do całodobowej
opieki z uwzględnieniem ich indywidualnych dysfunkcji i potrzeb,
- aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym,
- odnowienie więzi międzypokoleniowych,
- aktywizacja społeczności lokalnej,
- rozwój pracy socjalnej i działań na rzecz integracji społecznej i partycypacji osób starszych w życiu 
społecznym,
- zorganizowanie usług transportowych na terenie gminy (dowóz do lekarza, urzędu itp.) dla osób starszych, 
mających problemy z poruszaniem się, osób na wózkach inwalidzkich,
- budowa projektów socjalnych promujących integracje społeczną,
- wsparcie materialne dla osób samotnych, w podeszłym wieku,
- rozwinięcie działalności Sekcji Dziennego Pobytu Ośrodka Integracyjnego „Senior”,

1 http://www.czeladz.pl/dokumenty/1434006653.pdf, dostęp: 26.07.2015 – załącznik do Raportu
2 http://www.czeladz.pl/pl/dokumentystrategiczne/102-strategiarozwojumiasta
3 http://www.czeladz.pl/pl/dokumentystrategiczne/102-strategiarozwojumiasta
4 www.czeladz.pl/zalaczniki/1305189721.pdf 
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- uaktywnienie organizacji pozarządowych i ukierunkowanie ich działań w stronę wspierania osób starszych 
w pełnieniu ról społecznych,
- utworzenie centrum wolontariatu,
- podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia świadomości społecznej o nieuchronności 
starzenia się, w tym pogłębianie wiedzy na temat problemów społecznych, zdrowotnych i socjalnych ludzi 
starszych.

„Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2014”5, gdzie w ramach otwartych 
konkursów ofert i tzw. małych grantów rozdysponowano kwotę 581 000 zł, z organizacji senioralnych  Polski 
Zawiązek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy otrzymał dotację w wysokości 4 410 zł na 
realizację zadania „Działalność zespołu muzyczno-wokalnego Orfeusz”, który koncertował podczas Dnia 
Inwalidy, Dnia Matki, Święta Niepodległości i Świąt Bożego Narodzenia. W proporcji do całości zadań 
realizowanych w ramach programu, działania na rzecz seniorów są więc skromne.

„Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi... na rok 2015”6 nie wskazuje 
w sposób szczególny problematyki senioralnej jako zadania ważnego we współpracy. W „Programie 
Współpracy... “ zapisano 330 tys. zł na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej.  Ponadto „Program współpracy…” był poddany konsultacjom społecznym jedynie poprzez stronę 
internetową Urzędu i wypełnienie formularza, co zdecydowanie nie wyczerpuje procedury konsultacji 
tego dokumentu. Do  „Programu współpracy…” nie zgłoszono poprzez formularz żadnych uwag.
Z dokumentów aktualnych na temat polityki senioralnej na wymienienie zasługuje Uchwała Rady Miejskiej 
Czeladzi z dnia 19 maja 2014 r.  nr LXX/1052/2014 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów (uchwała 
została zakwestionowana przez nadzór prawny Wojewody i w tej chwili jest przygotowywana ponownie) 
oraz Uchwała z 27 kwietnia 2015 r.  nr IX/154/2015 w sprawie przyjęcia programu „Czeladzki Senior 60+”, 
która wprowadzi od października 2015 r. kartę seniora oraz zawiera zapis o „inicjowaniu i organizowaniu 
przedsięwzięć o charakterze lokalnym z udziałem i dla seniorów” (załącznik do Raportu). 

Przedstawione dokumenty strategiczne tracą w bieżącym roku swoją ważność. Niewiele z założonych 
tam działań na rzecz seniorów udało się zrealizować. Większość zapisów nie znajduje potwierdzenia 
w codziennych realiach. Tak naprawdę jedynie Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Czeladzi 
nieprzerwanie od 2009 r. (od 2015 r.  jako Uniwersytet Powszechny) i cieszy się dużą popularnością 
w środowisku senioralnym, choć zrzesza przecież i osoby młodsze niż 60 lat. Sekcja Dziennego Pobytu 
Ośrodka Integracyjnego „Senior” została przekształcona w Dom Pomocy Społecznej (dalej: DPS), natomiast 
nie ma w Czeladzi domu pobytu dziennego. Obecnie w mieście rozpoczęto prace nad nową „Strategią 
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2022”  i zgodnie z informacjami uzyskanymi 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (rozmowa z Anetą Jóźwin-Rybską, dyrektorem MOPS, w dniu 20 
lipca 2015 r.), polityka senioralna ma się w niej znaleźć jako jeden z celów strategicznych.  

2.3. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w ogólnej liczbie ludności zameldowanej w mieście, odsetek osób 
nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 55 lat w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym

Na koniec grudnia 2014 r. to 6 892 osoby, tj. 20,92% (obliczone dla kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn                                
w wieku 65 lat). Miasto dysponuje jedynie prognozą dwuletnią, zakładającą, że 2016 r.  liczba mieszkańców 
spadnie do 30 945 osób, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym wyniesie 7 058 osób, tj.  22,80%. 
Według danych GUS prognoza demograficzna wskazuje, że w 2023 r.  mieszkać będzie około 32% osób 
w  wieku powyżej 60 lat.  („Ocena zasobów…) Miasto nie dysponuje informacjami na temat osób 
nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 55 lat w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym.

5 http://www.czeladz.pl/dokumenty/1338186904.pdf
6 http://www.czeladz.pl/dokumenty/1420620359.pdf
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2.4. Jakie działania podejmuje miasto w związku ze starzeniem się ludności? 

Jak już napisano, poza działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mieście, mimo zapisów                                                             
w dokumentach strategicznych,  nie podejmuje się skoordynowanych działań w związku ze starzeniem 
się ludności.   W „Ocenie zasobów...” zostały zapisane kroki, które należy podjąć w związku ze wzrastającą 
liczbą osób w wieku senioralnym:
- rozwijanie działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb tej grupy przede wszystkim  w miejscu 
zamieszkania, 
- w dalszej kolejności uruchomienie pomocy instytucjonalnej dziennej, 
- w razie konieczności zapewnienie miejsca dla seniorów w całodobowych domach pomocy społecznej, 
- wdrożenie programów miejskich dla aktywnych seniorów, utworzenie sieć Klubów Seniora w dzielnicach, 
włączanie seniorów w życie dzielnic,
- dbanie o rozwój organizacji pozarządowych i wolontariatu wśród seniorów i młodzieży. 
Są one powtórzeniem zapisów z dokumentów strategicznych, ale nie opierają się na pogłębionej diagnozie 
problemu.

2.5. Czy miasto dysponuje pogłębioną diagnozą zbiorowości osób starszych, w tym szczegółowymi danymi 
odnośnie osób zależnych, potrzebujących świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z pomocy społecznej? 

Jedyne dane na temat osób objętych usługami opiekuńczymi znajdują się we wspomnianej „Ocenie 
zasobów...”, ale w niej prognozy obejmują zaledwie lata 2015-2016. W 2014 r. 74 osoby w wieku 
poprodukcyjnym były objęte pomocą w formie usług opiekuńczych, co w porównaniu do roku 2013 
stanowi wzrost o 150% (30 osób). Na lata 2015-2016 planuje się, że ta liczba nie ulegnie zmianie.  Z rozmów 
w MOPS w Czeladzi wynika, że potrzeby seniorów w zakresie pomocy społecznej wzrastają z roku na rok.   
W przywoływanej „Ocenie zasobów…” wskazuje się, że, jeśli w roku 2013 na usługi opiekuńcze                                                      
i specjalistyczne wydawano kwotę 188 551 zł, to w 2016 r. ta kwota to będzie 349 600 zł, czyli prawie 
dwukrotnie wyższa, a utrzymanie Domu Pomocy Społecznej odpowiednio wzrośnie z 1 673 623 zł do                    
2 254 000 zł. W chwili obecnej Urząd nie dysponuje pogłębioną diagnozą zbiorowości osób starszych. 

2.6. Czy miasto prowadzi systematyczną ocenę (porównania założeń i rzeczywistych danych) realizacji zadań 
świadczonych przez jej instytucje na rzecz osób starszych? 

Miasto nie prowadzi takiej oceny, a z rozmów z organizacjami pozarządowymi, które zrzeszają seniorów, 
wynika, że często brak jest koordynacji różnych działań prowadzonych dla seniorów zarówno przez służby 
publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Wydaje się, że taką rolę koordynacyjną powinny pełnić służby 
miejskie. 

2.7. Czy miasto wspiera inicjatywy tworzenia i rozwijania działalności grup samopomocowych dla rodzin/
opiekunów osób starszych zależnych, dotkniętych problemem niepełnosprawności? 

Urząd Miasta nie wspiera tworzenia grup samopomocowych, a w rozmowach podczas spotkań                                                       
z organizacjami pozarządowymi pojawiała się potrzeba takiego wsparcia. Same organizacje prowadzą 
takie działania samopomocowe dla swoich członków - pomoc w zakupach, odwiedziny w szpitalach itp. 
(Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Czeladzi), ale nie otrzymują na ten 
cel żadnych dotacji.  
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2.8. Ile organizacji senioralnych działa na terenie miasta (w tym również np. rada seniorów, uniwersytet trzeciego 
wieku i inne, podać ich nazwy i adresy, inne informacje: liczba członków, cele - podać w tabeli)

lp. nazwa organizacji adres liczba członków cele
1. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku
41-250 Czeladź, ul. Tuwima 14a (Kolegium 
Pracowników Służb Społecznych)

176 (w tym z Czeladzi 
165)

Integracja środo-
wiska seniorów, 
zdobywanie wiedzy                   
i umiejętności, po-
prawa kondycji inte-
lektualnej i fizycznej, 
rewalidacja.

2. Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i 
Inwalidów - Oddział 
Rejonowy w Czeladzi

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5a Oddział Rejonowy 
obejmuje większy teren 
niż miasto – w sumie 
830 członków na prze-
strzeniod Piasaków po 
Rogoźnik

Aktywizacja eme-
rytów i rencistów, 
spotkania tematycz-
ne, wyjazdy integra-
cyjne.

3. Związek Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów 
Politycznych - Koło 
Miejskie nr 1

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5a 43 (zwyczajnych), 77 
podopiecznych

Wsparcie dla śro-
dowiska, spotkania 
integracyjne, pomoc             
w sytuacjach trud-
nych

4. Związek Harcerstwa 
Polskiego – Krąg Se-
niorów

41-250 Czeladź, ul. 1 Maja 27 12 członków + 40 wspie-
rających

Wsparcie dla 
środowiska, spo-
tkania integracyjne, 
współorganizacja 
nieobozowej akcji 
letniej  dla dzieci         
i młodzieży

Poza wymienionymi organizacjami, które z założenia i nazwy można uznać za organizacje senioralne, do 
organizacji zrzeszających seniorów można zaliczyć Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, które gromadzi 
raczej osoby starsze, a także dwa kluby seniora, które nie mają osobowości prawnej - na Osiedlu Musiała 
„Aktywna Jesień Życia” (ul. Dehnelów 35) założony w 2013 roku przez osoby prywatne, zrzeszający                                                        
17 członków, korzystający ze sporadycznych dotacji projektowych i nie pobierający składek (siedzibę 
Klubowi użyczyła Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu), 
a na Osiedlu Piaski od 2011 roku Klub „Wrzos” (ul. Zwycięstwa 9), działający w strukturach i w ramach 
budżetu MOPS, mieszczący się wraz ze świetlicą środowiskową w zasobach miejskich. Klub skupia                                                     
25 podopiecznych, którzy nieodpłatnie korzystają codziennie z możliwości spotkań, także wspólnych                        
z podopiecznymi świetlicy środowiskowej, która mieści się w tym samym budynku.

3. Usługi zdrowotne i pomoc społeczna

3.1. Badania profilaktyczne dla seniorów

Miasto nie prowadzi akcji badań profilaktycznych specjalnie dla seniorów. Od 2004 r.  organizuje dla 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców akcje bezpłatnych badań  np. Festyny Zdrowia. Przedsięwzięcie 
organizowane jest zazwyczaj dwa razy do roku. Istnieje na nich możliwość wykonania pomiarów ciśnienia, 
poziomu cukru i skorzystania z porad specjalistów. Nie prowadzi się statystyki w tym zakresie. Inne 
działania nie są prowadzone, mimo że wielu rozmówców podkreślało potrzebę np. bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie.
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3.2.  Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne

Realizacja tego zadania leży w obowiązkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2014 r. 74 osoby 
w wieku poprodukcyjnym były objęte pomocą w formie usług opiekuńczych, co w porównaniu do roku 
2013 stanowi wzrost o 150% (30 osób). Na lata 2015-2016 planuje się, że ta liczba nie ulegnie zmianie. 
Miasto nie dysponuje wieloletnią diagnozą potrzeb w tym zakresie.

3.3.  Domy pomocy społecznej i domy dziennej opieki

W Czeladzi funkcjonuje Dom  Pomocy Społecznej  „Senior” (w zakresie działalności MOPS), czyli dom opieki 
całodobowej, gdzie jest 48 miejsc dla seniorów (w tym 46 miejsc wykorzystanych).  W krótkoterminowej 
prognozie na lata 2015-2016 nie przewiduje się zmian w tym zakresie. W mieście nie działa dzienny dom 
opieki, choć w  „Opisie zasobów…”  wskazano na taką potrzebę.

3.4.  Informacja o pracownikach w DPS

W DPS zatrudnionych jest 30 osób. Sposób wykonywania przez nich obowiązków  nie budzi zastrzeżeń MOPS, 
a seniorzy podczas rozmów nie mieli wiedzy na temat skarg na ich pracę. Według informacji uzyskanych  
w Urzędzie Miasta nie prowadzi się dla nich wsparcia psychologicznego czy pomocy superwizora. 

4. Transport publiczny (tramwaj, autobus)

4.1 Koszty transportu

Dla osób, które są emerytami i ukończyły 60 lat koszty transportu wynikają z taryfikatora Komunikacyjnego 
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (dalej: KZK GOP), który organizuje 
transport na terenie Czeladzi. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są osoby, które ukończyły 70 lat. 
Ceny biletów ulgowych dla osób, które ukończyły 60 lat i są emerytami, wahają się od 1,60 zł do 2,40 zł, 
zależnie od długości przejazdu,  a bilety miesięczne kosztują od 55 zł do 75 zł zależnie od  rodzaju transportu 
i zasięgu dojazdu. Seniorzy nie narzekają na ceny biletów, są do zaakceptowania. 

4.2  Jakość połączeń, częstotliwość, skomunikowanie, zasięg

Podobnie jak inne miasta w aglomeracji, Czeladź jest dobrze skomunikowane z najbliższymi miastami: 
Będzinem, Sosnowcem, Wojkowicami, Dąbrową Górniczą, Bytomiem i Katowicami. Przez miasto 
przejeżdżają następujące autobusy KZK GOP: 11, 27, 35, 42, 43, 61, 88, 100, 133, 235, 723, 800 (tylko 
do dzielnicy Piaski), 814 (tylko do dzielnicy Piaski), 911, 935 oraz 3 linie nocne: 902N, 904N, 911N. 
Z  Będzina do Huty Katowice kursuje tramwaj nr 22. Transport działa we wszystkie dni wolne od pracy. 
Generalnie seniorzy narzekają na to, że rozkłady jazdy są tak zaplanowane, że o podobnej godzinie 
przyjeżdża kilka autobusów, a potem z kolei jest duża przerwa w kursach. Na przykład z przystanku Piaski 
Skrzyżowanie aż 3 autobusy, które kursują co godzinę, odjeżdżają w godz. 11.44-11.52 (nr 35, 100, 235).       
To powoduje, że w pierwszym nadjeżdżającym autobusie jest tłoczno, natomiast następne jadą puste. 
Kilka osób wskazywało również na brak komunikacji w okresie wakacyjnym do szpitala w Sosnowcu-
Zagórzu (linia 235), co jest dla seniorów poważnym problemem, bo wymaga przesiadki w centrum 
Sosnowca. Autobus linii 723 skrócił swoją trasę i nie dojeżdża już do szpitala, a z kolei autobus linii 88 nie 
dojeżdża już do Grodźca i konieczne są przesiadki. Często pojawia się uwaga, że nie ma przystanku na 
Rynku, a zważywszy układ terenu przy Kościele i na całej ul. Bytomskiej, osobie starszej trudno wejść pod 
górę, aby dostać się na Rynek.
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4.3. Jakość taboru komunikacyjnego

Większość linii i kursów autobusów przejeżdżających przez miasto jest obsługiwana przez pojazdy 
niskopodłogowe, wyposażone w miejsca dla osób niepełnosprawnych i uprzywilejowanych. 
Jako problem wskazywano, że często w czasie deszczu i w zimie mało widoczne są numery 
autobusów. W autobusach niskopodłogowych przyciski i uchwyty są na właściwej wysokości, 
natomiast w starych typach autobusów przycisk „stop” jest zdecydowanie za wysoko. 
W  nowych typach autobusów jako problem wskazywano małą liczbę miejsc do siedzenia 
i  usytuowanie niektórych z nich na podwyższeniu, co utrudnia wchodzenie i schodzenie.  

4.4. Transport specjalistyczny dla niepełnosprawnych seniorów

W mieście nie ma specjalistycznego transportu dla seniorów czy niepełnosprawnych seniorów. Mimo, 
że  takie udogodnienie było proponowane w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2009-2015”, to nie zostało wprowadzone w życie.

4.5. Przystanki komunikacji publicznej

Generalnie przystanki w mieście nie wymagają specjalnych podjazdów - są 
umieszczone przy chodnikach. Wiaty są standardowe, a więc mają 1 wąską, dosyć 
wysoką ławkę z oparciem na szybie wiaty, na której może usiąść maksymalnie 4-5 
osób (zdjęcie obok). Na przystankach przesiadkowych to zdecydowanie za mało, 
seniorzy na to narzekają. Jako przykład podają przystanek Piaski Skrzyżowanie. 

4.6. Rozkłady jazdy

Seniorzy w małym stopniu korzystają z internetu, choć rozkłady jazdy i mapy są dostępne na stronie 
KZK GOP, z tym, że nie są zbyt przejrzyste (szczególnie mapy) i zapisane zbyt małą czcionką. Większość 
seniorów narzeka na to, że rozkłady jazdy są na przystankach umieszczone zbyt wysoko i zapisane zbyt 
małą czcionką. Opisy dodatkowe są mało czytelne i trudno zrozumiałe. Seniorzy muszą prosić o pomoc 
przy odczytywaniu rozkładu jazdy. Rozkłady jazdy są często zniszczone i trzeba czekać, aby zostały 
umieszczone ponownie. W mieście funkcjonują info kioski w 5 miejscach w mieście na ulicach (ul. 35-lecia, 
Rynek, Spacerowa, Nowopogońska, Dehnelów), a także w Urzędzie Miasta, Miejskiej Bibliotece Publicznej 
i w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. W info kioskach znajdują się m. in. rozkłady jazdy komunikacji 
miejskiej.

4.7. Jakość ulic, chodników, oświetlenia

Generalnie drogi główne są dosyć dobrze 
utrzymane, oznaczone i oświetlone. Na drogach 
bocznych, np. w centrum ul. 11 Listopada czy 
Waryńskiego, nawierzchnia jest zniszczona 
i choć są miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych, to chodniki są w takim 
stanie, że nie można się po nich poruszać 
wózkiem inwalidzkim (zdjęcia obok), podobnie 
na bocznych ulicach na Osiedlu Dziekana (ulice 
są często zastawione przez samochody). Podczas 
spotkań seniorzy nie narzekali na drogi, ale w spotkaniach uczestniczyły osoby sprawne fizycznie. 
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5. Przestrzeń publiczna i budynki

5.1 Czystość, utrzymanie ulic

Ulice główne są czyste i dobrze utrzymane. 
Problematyczna jest czystość na ulicach bocznych, 
np. wyżej wymienionych. Zbyt mało koszy na 
śmieci na bocznych ulicach, stąd często ulice są 
brudne, tereny zielone przy blokach są najczęściej 
bardzo zaniedbane, trawa zeschnięta, chwasty, 
nie usunięte zeschnięte i obcięte gałęzie (tereny 
zielone w centrum na ul. Miasta Auby - z tyłu 
targowiska zdjęcia obok – wysokie i zniszczone 
schody uniemożliwiają dostanie się po nich 

wózkiem inwalidzkim), na ulicach leżą w lipcu zeschnięte liście. Wszędzie zbyt mało zieleni zadbanej, 
klombów. Rynek robi wrażenie pustej przestrzeni, choć jest na nim trochę ławek, to zdecydowanie za mało. 
Seniorzy narzekają również na brak ławek koło kościoła pw. Św. Stanisława Męczennika na ul. Bytomskiej.

5.2. Tereny zielone

W Czeladzi jest dużo terenów zielonych: Park Kościuszki, Grabek (zaniedbana ścieżka zdrowia), Alfred 
(zdaniem seniorów najlepiej utrzymany), 21 Listopada, Jordana, obiekty sportowe. Park Kościuszki, mimo 
że w centrum miasta, jest bardzo zaniedbany, ławek jest zbyt mało i raczej bez oparć, a niektóre mają 
wysokość ok. 30 cm, co powoduje, że osoba niepełnosprawna na nich nie usiądzie (zdjęcia poniżej). 
                                                                               

Generalnie park nie zachęca do wypoczynku. Brak ławek nad rzeką Brynicą. Dosyć często przy budynkach 
w zasobach komunalnych i spółdzielczych w centrum i na Osiedlu Dziekana są różne ławki (bez oparć, 
z oparciami) przed wejściami do budynków (zdjęcia poniżej), czy zaimprowizowane miejsca wypoczynku 
(np. w centrum stoliki i siedziska przy ul. Miasta Auby), ale ich stan nie jest najlepszy. Na Rynku ławek jest 
zbyt mało. Nie ma ławek na trasach, gdzie znajdują się sklepy, aby seniorzy mogli odpocząć w drodze 
z zakupów do domu. Przykładowo w centrum na przeciwko Biedronki na ul. Szpitalnej nie ma żadnych 
ławek i można jedynie przysiąść na niezbyt wygodnym murku.
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5.3 Chodniki

W centrum - na ul. 11 Listopada, Waryńskiego, Armii Krajowej - chodniki są w złym 
stanie, nierówne, z popękanymi płytami, często bardzo wąskie, trudno się po nich 
poruszać osobie starszej i niepełnosprawnej. Na Osiedlu Dziekana chodniki są szersze 
i lepiej utrzymane, ale podobnie jak w centrum, parkują na nich samochody (zdjęcie 
obok).
Nawierzchnia chodników nie jest śliska, choć brak na niej elementów 
antypoślizgowych. W centrum i na osiedlu Dziekana krawężniki są najczęściej na 
poziomie jezdni, ale zwykle są nierówne i popękane. Zdarzają się zbyt wysokie 
krawężniki przy przejściach dla pieszych - np. na chyba nie tak dawno remontowanej 
ul. Kombatantów w centrum (zdjęcia poniżej). 

Stan chodników pozostawia wiele do życzenia. Na bocznych ulicach w centrum 
i między blokami na ul. Spacerowej na osiedlu Dziekana chodniki są za wąskie 
dla wózków inwalidzkich i zbyt nierówne. Bardzo często na chodnikach parkują 
samochody, co w ogóle uniemożliwia poruszanie się po nich wózkami inwalidzkimi, 
a bardzo utrudnia przechodzenie nawet osobom w pełni sprawnym (zdjęcie obok). 

Drastyczny przykład to w centrum między innymi skrzyżowanie ul. 11 Listopada i Armii Krajowej, gdzie 
cały chodnik wraz z ławką został ograniczony zaporami i „przerobiony” na miejsca do parkowania (zdjęcia 
poniżej). 

Przykłady zbyt wąskich lub zastawionych 
samochodami chodników można mnożyć: 
w centrum - ul. Armii Krajowej, Waryńskiego, 
Grodziecka. Chodniki na osiedlu Dziekana 
często w ogóle nie służą mieszkańcom tylko 
samochodom (szczególnie trudna sytuacja 
na osiedlach jest w niedzielę i święta oraz 
wieczorami). 
Nawierzchnia Rynku, choć estetyczna, 
w ogóle nie jest dostępna dla osób 
niepełnosprawnych: ze względu  na wysoki 

podjazd,  nie ma możliwości samodzielnego wjazdu wózkiem inwalidzkim na Rynek. Wjazd wózkiem np. 
do MOPS też jest utrudniony: nie ma podjazdu i są wąskie schody, nie mówiąc już o dotarciu do Urzędu 
Miasta, który położony jest na dosyć wysokim wzniesieniu, podjazd jest zbyt stromy i samodzielny wjazd 
wózkiem jest niemożliwy.
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5.4. Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych nie są wyposażone w zabezpieczenia antypoślizgowe, a urządzenia dźwiękowe 
nie są zainstalowane przy przejściach ze światłami. Przejść ze światłami jest zresztą w mieście niewiele. 
Na głównym skrzyżowaniu ulic Staszica i 1 Maja sygnalizacja świetlna nie jest dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych, światło zielone nie pozwala na przejście przez całą szerokość drogi przy jednej 
zmianie świateł. W centrum - na ul. Szpitalnej przy targowisku i „Biedronce” nie ma sygnalizacji świetlnej 
mimo dużego ruchu, co bardzo utrudnia przechodzenie osobom niepełnosprawnym. Według informacji 
seniorów, także przejście przy Muzeum na ul. Dehnelów nie jest bezpieczne - samochody poruszają się 
tam stosunkowo szybko.

5.5. Drogi rowerowe

Brak wytyczonych ścieżek rowerowych powoduje trudności w komunikacji. Część osób na rowerach 
porusza się jezdnią, a część chodnikiem. Czeladź ma oznaczenia tras rowerowych w mieście, ale brak 
wydzielenia ścieżek rowerowych powoduje, że poruszanie się rowerem po mieście jest bardzo utrudnione 
i zagraża bezpieczeństwu rowerzystów i pieszych.

 
5.6. Bezpieczeństwo na ulicy

Zgodne oświadczenia seniorów wskazują, że straż miejska i policja najczęściej poruszają się samochodami, 
co powoduje, że osoby agresywne czy pod wpływem alkoholu czują się bezkarne. Służby nie reagują np. 
na osoby pijące alkohol na ławkach koło Term (ul. Dehnelów) i, mimo że to teren dobry do rekreacji, osoby 
starsze boją się tam przebywać i nawet przechodzić. 
Najczęściej podczas rozmów pojawiały się informacje, że osoby starsze nie wychodzą wieczorami, jedne ze 
strachu, inne dlatego, że to nie pora na spacery.

5.7. Dostępność punktów usługowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Duże sklepy, np. „Biedronka”, „Lidl”, są zaprojektowane bez barier, obiekty miejskie, np. MBP też już spełniają 
podstawowe normy w tym zakresie. Przy ul. Szpitalnej 5a, gdzie mieści się koło Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, nie ma podjazdu dla wózków, a aby dostać się do Związku Kombatantów trzeba pokonać wąskie 
i bardzo strome schody, co nawet dla osoby w sile wieku jest trudne. Gorzej zdecydowanie przedstawia się 
sytuacja przy małych osiedlowych sklepikach i np. w Urzędzie Miasta, który ma być remontowany w tym 
roku, (choć termin jest zagrożony), bo dojazd samodzielny dla osoby niepełnosprawnej do Urzędu jest 
właściwie niemożliwy.7 Przychodnie publiczne i niepubliczne w opinii seniorów są raczej dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, choć np. w centrum - na ul. Szpitalnej -  dojazd dla wózków jest 
utrudniony. Zdarzają się i takie przypadki, jak np. w centrum, na ul. Grodzieckiej, gdzie Centrum Zdrowia 
Medicone NZOZ ma przygotowany podjazd dla wózków inwalidzkich, z tym tylko, że, aby po nim wjechać, 

trzeba pokonać kilkanaście schodów 
wymagających naprawy (pierwsze 
dwa zdjęcia, od lewej). Podobnie, 
aby dostać się do apteki w centrum 
na ul. Waryńskiego trzeba pokonać 
kilkanaście stromych schodów 
(pierwsze zdjęcie od prawej).

7 Z. Szaleniec, Burmistrz Miasta Czeladź: Przeszkody są po to, by je pokonywać. „Echo Czeladzi” 2015, nr 6/270, s. 2.
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5.8. Miejsca użyteczności publicznej – oznaczenia budynków, miejsca parkingowe

Sposób oznaczenia budynków użyteczności publicznej jest wystarczający. Obok Urzędu Miasta jest dużo 
miejsc parkingowych, ale już koło biblioteki miejskiej czy koło MOPS bardzo trudno jest zaparkować.  
W centrum, obok „Biedronki” i targowiska na ul. Szpitalnej oraz na osiedlu Dziekana jest zbyt mało miejsc 
parkingowych. To powoduje, że zastawiane są na osiedlach i bocznych ulicach trakty piesze, ławki i chodniki.

5.9. Toalety publiczne

Zdecydowanie za mało jest w mieście publicznych toalet, tym bardziej że w Czeladzi nie ma zbyt wielu 
restauracji czy kawiarni. Seniorzy narzekają na to i chcieliby rozwiązania tego problemu. Funkcjonuje 
1 toaleta publiczna w okolicy targowiska miejskiego, ale nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych 
i płatna.

5.10. Widoczność dla kierowców na drodze

Seniorzy nie mieli uwag w tym zakresie. Niektórzy uważali, że np. na ul. Szpitalnej jest zbyt dużo przejść 
dla pieszych. 

6. Warunki mieszkaniowe

6.1. Mieszkania komunalne, dostępność dla seniorów, system zamian mieszkań

Gospodarowanie zasobem komunalnym opiera się na 2 uchwałach RM: Uchwała Rady Miejskiej 
nr  XXXVIII/529/2004 w sprawie gospodarowania zasobami komunalnymi8 oraz Uchwała RM 
nr  XXXIII/420/2008 zmieniająca uchwałę z roku 20049:
Czeladź w swoich zasobach mieszkaniowych posiada budynek dostosowany kompleksowo do potrzeb 
osób starszych oraz niepełnosprawnych, usytuowany przy ul. Szpitalnej 5, koło skweru, w pobliżu 
siedzib organizacji senioralnych i domu pomocy społecznej. Gmina stara się prowadzić aktywną politykę 
mieszkaniową, wspierającą zamiany mieszkań dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych – zamiany 
mieszkań usytuowanych na kondygnacjach wyższych na lokale usytuowane na kondygnacjach niższych, 
zamiana lokali, które nie są wyposażone w instalację c.o. na lokale wyposażone w instalację c.o. Zasady te 
nie są jednak zapisane w żadnym dokumencie.
Budynki w administracji urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. w centrum 
- ul. 11 Listopada, Armii Krajowej, Waryńskiego, Grodziecka oraz na Osiedlu Dziekana). Dojazdy do klatek 
są wąskie, płyty popękane, bardzo rzadko widzi się rampy na podjazdy dla wózków (podczas monitoringu 
znaleziono tylko 2 takie rampy – na Osiedlu Dziekana na ul. Konopnickiej i 27 Stycznia – zdjęcia poniżej). 

8 http://www.czeladz.pl/pl/wyszukiwarka-dokumentow?task=view&id=1092
9 http://www.czeladz.pl/dokumenty/1204877822.pdf
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7. Komunikacja i informacja

7.1. System informacji dla wszystkich grup wiekowych

Urząd stosuje głównie standardowe sposoby komunikacji - ogłoszenia, plakaty, informacje w prasie 
lokalnej i na stronie www urzędu.
Strony internetowe Urzędu i podległych mu instytucji wymagają dostosowania do potrzeb osób 
słabowidzących. Ponadto strona Urzędu zawiera bardzo dużo aktualności i informacje o planowanych 
wydarzeniach „gubią się” na tej stronie, tym bardziej że są podawane z dużym wyprzedzeniem. Strona 
powinna być łatwiejsza w obsłudze, bardziej intuicyjnie pomyślana. W obecnym stanie nie spełnia waloru 
informacyjnego o mieście i trudno na niej dotrzeć do wielu informacji..
Miesięcznik wydawany przez miasto -  „Echo Czeladzi” - zawiera wiele informacji dla mieszkańców, ale 
ze względu na to, że ukazuje się rzadko, nie spełnia oczekiwań seniorów. Jego nakład to 7 tysięcy egz. 
i jest rozpowszechniany dosyć szeroko – poprzez placówki miejskie i część sklepów. Ogłoszenia miejskie                               
w formie plakatów są często umieszczane na słupach ogłoszeniowych lub w placówkach miejskich. 
Czcionka na plakatach jest zbyt mała.
W bibliotece miejskiej informuje się ustnie uczestników zajęć UTW oraz czytelników o różnych ważnych 
wydarzeniach i ogłoszeniach.

7.2. Jakość publicznego sprzętu elektronicznego (infokioski itp.)

W mieście funkcjonują infokioski w 5 miejscach w mieście na ulicach (ul. 35-lecia, Rynek, Spacerowa, 
Nowopogońska, Dehnelów), a także w Urzędzie Miasta, Miejskiej Bibliotece Publicznej i w Galerii 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Można w nich uzyskać dostęp do strony www.czeladz.pl, rozkładów 
jazdy autobusów i tramwajów, strony MOPS, PUP, Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon”, Galerii Sztuki 
„Elektrownia”. Ikony są w nich dotykowe, proste i duże, a wielkość ekranu wystarczająca. 

 
7.3. Bezpłatny internet i dostęp do komputerów

Bezpłatny dostęp do internetu i komputerów jest w bibliotece miejskiej – w siedzibie głównej i filiach. 

7.5. Informator dostępności dla seniorów

Miasto nie opracowało takiego informatora, nie bada się dostępności do różnych miejsc w mieście. 

8. Partycypacja obywatelska, społeczna, włączenie społeczne

8.1. Dostępność imprez miejskich

Jeżeli imprezy miejskie odbywają się w parkach lub obiektach sportowych, to są dostępne dla seniorów. 
Jeżeli odbywają się na Rynku, to dostęp dla seniorów jest zdecydowanie utrudniony, miejsc do siedzenia 
jest zbyt mało, kostka granitowa nie ułatwia poruszania się, a wjazd na Rynek wózkiem inwalidzkim jest 
właściwie niemożliwy. Imprezy miejskie są bezpłatne są dla wszystkich uczestników, a seniorzy przychodzą 
na nie najczęściej w towarzystwie swoich wnuków czy rodziny. 
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8.2. Informacja o imprezach

Seniorzy twierdzą, że informacje o imprezach nie są zbyt dobrze i szeroko rozpowszechniane. Wiele osób 
wskazywało, że w mieście nie ma miejskiego domu kultury, a istniejący kiedyś dom kultury jest w ruinie. 
Co prawda w mieście funkcjonuje spółdzielczy dom kultury „Odeon”, ale informacja o imprezach tam 
organizowanych nie dociera szeroko do seniorów z zasobów komunalnych, a ponadto imprezy są odpłatne. 
Bardzo wiele ciepłych, a wręcz entuzjastycznych opinii, było wygłaszanych o muzycznych piątkach 
w Muzeum  „Saturn” i wskazywano, że to właśnie takie przedsięwzięcie, które cieszy się dużą popularnością 
właśnie w środowisku senioralnym. Stąd opinie, że brak w mieście miejskiego domu kultury. Dobre opinie 
ma też cykliczna impreza miejska  „Ave Maria”.

8.3. Imprezy zróżnicowane, dostosowane do potrzeb seniorów

Imprezy są planowane w mieście dla wszystkich grup wiekowych, a więc czasami nie są dostosowane do 
potrzeb i oczekiwań seniorów. Bardzo duże zainteresowanie UTW wskazuje, że seniorzy chcą uczestniczyć 
w imprezach wyraźnie do nich kierowanych. Bardzo wiele ciepłych, a wręcz entuzjastycznych opinii, było 
wygłaszanych o muzycznych piątkach w Muzeum “Saturn” i wskazywano, że to właśnie takie przedsięwzięcie, 
które cieszy się dużą popularnością w środowisku senioralnym. Równie dobre opinie w tym środowisku 
ma też cykliczna impreza miejska  „Ave Maria”.

8.4. Działania zapobiegające wyłączeniu społecznemu

Nie ma w mieście całościowej diagnozy problemu wyłączenia społecznego. Informacja o samotnych, 
niepełnosprawnych seniorach uzyskiwana jest poprzez bezpośredni kontakt lub od osób trzecich: wywiady 
środowiskowe, notatki służbowe (zdobywają ją pracownicy: MOPS-u, Policji, Straży Miejskiej, placówek 
oświatowych). Podczas spotkania w MOPS podkreślano duże zainteresowanie seniorów wspólnym 
spędzaniem czasu. W ramach MOPS funkcjonuje tylko 1 klub seniora, a podczas pikników rodzinnych 
widać, że seniorzy pojawiają się na nich dosyć licznie. 

8.5. Konsultowanie potrzeb seniorów

W mieście nie prowadzi się takich konsultacji. Planuje się powołanie Rady Seniorów - ponownie 
przygotowywany jest projekt Uchwały Rady Miejskiej dotyczący powołania takiej Rady w Czeladzi. 
Zakłada on, że Rada Seniorów będzie liczyła od 5 do 9 osób, z czego 4 kandydatury zgłoszą organizacje 
senioralne, 2 osoby UTW oraz 3 osoby będą z tzw.  wolnego naboru – chętni zostaną wybrani spośród 
osób, które zgromadzą najwięcej podpisów poparcia. Projekt uchwały był konsultowany ze środowiskami 
senioralnymi.

8.6. Usługi publiczne uwzględniają potrzeby i preferencje seniorów

W chwili obecnej przede wszystkim brak badań na temat preferencji i potrzeb, w latach poprzednich nie 
włączono się środowiska senioralnego w prace nad dokumentami strategicznymi. Od 1 października 2015 r. 
na mocy Uchwały nr IX/154/2015 RM w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015 r. zacznie funkcjonować Program  
„Czeladzki Senior 60+”. Program ten ma charakter dosyć zawężony - dotyczy głównie wprowadzenia 
karty seniora i zawiera ogólne stwierdzenia dotyczące demografii i oczekiwań środowiska seniorów. 
„Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowym za rok 2014” wskazuje, 
że organizacje senioralne w małym stopniu korzystają z dotacji w ramach otwartych konkursów ofert 
i tzw. małych grantów. Miasto nie zleca zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, 
w tym również zadań dla środowiska senioralnego. Często pojawia się podczas rozmów z seniorami uwaga, 
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że zbyt rzadko władze miasta interesują się problemami seniorów, nie przychodzą na spotkania do ich 
siedzib, nie pytają o ich potrzeby i oczekiwania.
W bibliotece miejskiej seniorzy mają możliwość korzystania z wypożyczania książek na telefon, wiedzą o tej 
możliwości i w razie dłuższej choroby lub niepełnosprawności takich przypadków jest kilka w roku - raczej 
zalicza się takie działanie do sytuacji wyjątkowych. Seniorzy stanowią  w sumie liczną grupę czytelników, 
wśród 6.533 osób na koniec 2014 r. 1025 czytelników to osoby po 60 roku życia.
Obecnie przy okazji opracowywania nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych planuje się 
w mieście badanie poszczególnych grup społecznych (w tym osób z ograniczoną sprawnością). Wyniki 
badania posłużą do przygotowania celów i zadań w „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022”.

8.7. Jakość pracy urzędników w kontekście problemów senioralnych

W Biurze Obsługi Klienta (dalej: BOK) nie ma dobrych warunków do obsługi seniorów z ograniczoną 
sprawnością: brak miejsc do siedzenia i nie ma warunków intymności przy załatwianiu spraw, 
w  pomieszczeniu jest wysoka lada przez całą długość pomieszczenia z wieloma stanowiskami obsługi. 
Urzędnicy generalnie są uprzejmi i usłużni, zarówno ci w BOK, jak i przy wejściu do Urzędu. Niektórzy 
seniorzy narzekali na to, że zdarzają się sytuacje trudne, np. przy ustaleniu właściciela gruntu i prośbach 
o skoszenie trawy (np. ul. Katowicka), co powoduje poszukiwanie „winnego’” między Urzędem Miasta 
a Czeladzką Spółdzielnią Mieszkaniową.

8.8. Działania placówek edukacyjnych na rzecz seniorów

Działania pomocowe dla seniorów: przykładowo wolontariat uczniów czy pomoc w zakupach, nie są 
prowadzone. Jest natomiast prowadzona systematyczna działalność w postaci występów, przedstawień, 
wspólnych zawodów sportowych, odwiedzin dzieci i młodzieży w domu pomocy społecznej (przedszkola, 
miejski zespół szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum). Zwykle takie spotkania odbywają się 1-2 razy 
w miesiącu.

9. Wolontariat, zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji

9.1. Propozycje wolontariatu dla seniorów

Nie wspiera się w żaden sposób – poprzez promocję czy konkretne propozycje ze strony Urzędu Miasta, 
placówek miejskich czy organizacji pozarządowych - wolontariatu dla seniorów. Co prawda w bieżącym 
roku MOPS zatrudnia 3 wolontariuszy, ale nie jest to działanie skierowane specjalnie do seniorów i nie 
przewiduje się zmian w tym zakresie w ciągu lat 2015-2016. Pracownicy Urzędu i placówek miejskich nie 
przechodzili szkoleń na temat wolontariatu senioralnego, nie są więc do takich działań przygotowani. 
Temat wolontariat seniorów podczas spotkań w organizacjach senioralnych nie cieszył się wśród samych 
seniorów specjalnym zainteresowaniem, ale po wyjaśnieniu na czym polega, przyznano, że to ciekawe 
rozwiązanie.

9.2. Lifelong Learning

Tę funkcję spełniają w mieście zajęcia Uniwersytetu Powszechnego w ramach UTW – wykłady, zajęcia 
odbywają się regularnie i cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Na dzień 31.12.2014 r. UTW liczył 165 
słuchaczy (liczba złożonych deklaracji). Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna organizuje co roku kursy 
komputerowe dla seniorów (w 2015 r. było to 10 kursów, po 7 dni każdy). Poza tym nie prowadzi się dla 
seniorów innych regularnych zajęć dokształcających, podnoszących wiedzę i umiejętności.
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9.3. Udział seniorów w działalności publicznej

Odpowiedź Urzędu: Seniorów zachęca się do działalności publicznej poprzez miesięcznik samorządowy 
„Echo Czeladzi”, plakaty, stronę miejską www. Podczas rozmów w organizacjach i spotkań z seniorami 
pojawiały się opinie, że tej współpracy z Urzędem Miasta jest zbyt mało – brak koordynacji działań, dotacji, 
wsparcia merytorycznego.  

10. Komentarz - podsumowanie, wskazanie działań pozytywnych i  spraw do załatwienie w trybie 
pilnym i długofalowym

Dokumenty strategiczne obowiązujące jeszcze w tym roku w mieście (Strategia miasta  wraz z  dokumentem 
„Przyjazne Miasto” oraz Strategia rozwiązywania problemów społecznych) poświęcały problematyce 
senioralnej sporo uwagi, ale niestety zdecydowanej większości zapisanych w nich kierunków działań nie 
udało się zrealizować. Tymczasem w mijającym okresie narastały i będą narastać w przyszłości problemy 
demograficzne  miasta. Miasto starzeje się, co nie jest zresztą tylko wyjątkowym problemem Czeladzi, ale 
właśnie tutaj proces starzenia się miasta będzie bardzo znaczący. Zdają sobie z niego sprawę zarówno 
osoby odpowiedzialne w mieście za politykę społeczną, jak i miejskie placówki pomocy społecznej.  Miasto 
jest rozległe, większość dzielnic wymaga rewitalizacji i na pewno wszystkich problemów nie da się załatwić 
w krótkim czasie. Ważne jest, aby planując działania rewitalizacyjne - remonty czy inwestycje, zwracać 
uwagę na to, jakie są podstawowe potrzeby środowiska senioralnego, aby w miarę możliwości te 
potrzeby zaspokajać w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Osoby decyzyjne w mieście powinny nauczyć 
się „patrzenia na życie oczami seniorów”. Przy planowaniu przestrzeni miejskiej trzeba zwrócić uwagę na 
stan chodników i oświetlenia, przejść dla pieszych (oznaczeń, krawężników, przejść ze światłami), traktów 
pieszych w mieście wyposażonych w miejsca do odpoczynku podczas zakupów, miejsca rekreacji i dobrze 
utrzymane tereny zielone, bezpieczeństwo, dostępność i zagospodarowanie przestrzeni wokół  budynków 
komunalnych (ławki, zieleń), czystość i ład.  Te działania będą wymagały czasu i nakładów finansowych.  
Na pewno w tych działaniach dotyczących jakości życia w mieście zasługuje na uznanie opisany w pkt. 
6 już istniejacy system zamiany mieszkań dla seniorów oraz funkcjonujący na ul. Szpitalnej 5 budynek 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych i starszych.
To, co narzuca się jako działanie najpilniejsze i rozpoczynające jakiekolwiek konkretne przedsięwzięcia 
miejskie, to pogłębiona diagnoza potrzeb środowiska seniorów, które jest zróżnicowane, bo 
obejmuje zarówno osoby sprawne fizycznie i intelektualnie, jak i te potrzebujące pomocy opiekuńczej 
i specjalistycznej w codziennym funkcjonowaniu. Dopiero taka diagnoza, która musi być zrobiona 
przed opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022”, pozwoli 
przygotować długofalowe działania strategiczne w polityce senioralnej. Wnioski z tej diagnozy posłużą 
do zaplanowania konkretnych działań dla różnych grup senioralnych, określą zapotrzebowanie na 
działania pomocowe, na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na zaplanowanie sieci klubów 
seniora i przygotowanie zestawów zajęć kierowanych do seniorów i włączających ich w życie społeczności 
lokalnej. Diagnoza powinna być opracowana w ścisłej współpracy i konsultacji społecznej z organizacjami 
senioralnymi i innymi organizacjami pozarządowymi, opierać się na badaniach środowiskowych, ankietach, 
wnioskach z grup fokusowych, dyskusji itd. Brak tej diagnozy w chwili obecnej powoduje, że działania 
podejmowane zarówno przez organizacje senioralne, Urząd Miasta czy miejskie placówki robią wrażenie 
działań okazjonalnych, nieregularnych i niesystematycznych. 
Podczas rozmów z organizacjami senioralnymi i w Urzędzie Miasta oraz jego placówkach pojawiło się też 
kilka zagadnień, które, poza diagnozą, mogą być szybko wprowadzone i nie wymagają dużych nakładów 
finansowych:
- koordynacja różnych działań organizacji senioralnych i imprez organizowanych w mieście,
-ipartnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi w mieście – wspólne wypracowanie 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w procesie bezpośrednich konsultacji 
i w dyskusji, a nie, jak dotychczas, poprzez konsultacje zdalne,
- powołanie w mieście Rady Seniorów, która wspólnie z organizacjami senioralnymi będzie konsultowała 
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na bieżąco cele i kierunki działania,
- pomoc organizacjom senioralnym i innym organizacjom pozarządowym w składaniu wniosków o dotację 
na działania samopomocowe, organizację banków czasu, przygotowanie informatora dostępności, 
prowadzenie klubów seniora,
- wydzielenie od innych ogłoszeń informacji o miejskich imprezach na słupach ogłoszeniowych i w innych 
przeznaczonych do tego miejscach,
- włączanie na bieżąco organizacji senioralnych i Rady Seniorów w prace nad różnymi dokumentami 
strategicznymi w mieście, poprzez organizację spotkań w miejscu i czasie najbardziej dogodnym dla tego 
środowiska – w godzinach popołudniowych i w siedzibach organizacji, np. ul. Szpitalna 5a,
- opracowanie koncepcji wolontariatu dla seniorów w Urzędzie Miasta, placówkach miejskich i organizacjach 
pozarządowych (przygotowanie pracowników, akcja promocyjno-informacyjna, koncepcja organizacji 
i przebiegu wolontariatu), 
- wsparcie psychologiczne i superwizora dla pracowników domu pomocy społecznej,
- przeszkolenie pracowników urzędu i placówek miejskich do kontaktów z seniorami,
- promocja wolontariatu (działań pomocowych) na rzecz seniorów wśród młodzieży szkolnej,
- przy imprezach miejskich na otwartej przestrzeni dostosowanie miejsca do potrzeb seniorów, przy 
imprezach w pomieszczeniach  (np. „muzyczne piątki”) dostosowanie wielkości sali do  frekwencji,
- wprowadzenie cyklicznej imprezy organizowanej dla środowiska senioralnego – np. dni seniora (ostatnie 
były organizowane według informacji w internecie w 2010 r.).

Wnioski, jakie można wyciągnąć po spotkaniach i rozmowach, wskazują, że organizacje senioralne 
w Czeladzi skupiają osoby aktywne, nastawione na pozytywną zmianę, otwarte na współpracę, po prostu 
lubiące swoje miasto. Po stronie Urzędu też dominuje przekonanie, że polityka senioralna w Czeladzi 
wymaga pilnych działań. Współpraca w tym zakresie jest więc niezwykle pilna.

 
11. Załączniki

1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Czeladź. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej 
nr XI/174/2015 z 28 maja 2015 r. Oprac. Aneta Jóźwin-Rybska, Tomasz Karcz,
2. Uchwała z dn. 27 kwietnia 2015 r.  nr IX/154/2015 w sprawie przyjęcia programu “Czeladzki Senior 60+”,
3. Uchwała z dn. 18 listopada 2014 r. nr LXXVI/164/2014 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w 
dn. 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015”. 
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Załącznik 2. Uchwała z dn. 27 kwietnia 2015 r.  nr IX/154/2015 w sprawie przyjęcia programu “Czeladzki 
Senior 60+”,









Załącznik 3. Uchwała z dn. 18 listopada 2014 r. nr LXXVI/164/2014 w sprawie uchwalenia “Programu 
współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy w dn. 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015”. 


















