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WSTĘP 

Niniejsza diagnoza jest elementem przedsięwzięcia pod nazwą CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne 

zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia i jest realizowana w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych 

i badań opinii społecznej dotyczących CUMY. Celem powołania CUMY jest stworzenie miejsca dla młodzieży 

w wieku 16-25 lat, w którym otrzyma ona wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. CUMA 

zlokalizowana będzie przy ul. Wolności 3 w Chorzowie, a więc w ścisłym centrum miasta, w bezpośrednim 

sąsiedztwie Rynku. Jednym z założeń przedsięwzięcia jest także ożywienie obszaru Rynku i jego otuliny poprzez 

działania podejmowane przez młodzież działającą w CUMIE. Podstawą funkcjonowania CUMY będzie pełnienie 

przez nią roli miejsca spotkań młodzieży, w tym osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zakłada się, że w CUMIE młodzi ludzie będą mogli dokształcać się i podnosić swoje kwalifikacje, co ułatwi im wejście 

na rynek pracy. Ponadto, CUMA ma stanowić miejsce rozwoju zainteresowań i umiejętności młodzieży. W ramach 

usług oferowanych przez CUMĘ przewiduje się tam obecność doradcy zawodowego oraz psychologa i pedagoga, 

na których wsparcie będą mogli liczyć młodzi ludzie. 

Diagnoza zawiera opis sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej chorzowskiej młodzieży w wieku od 16 

do 25 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Centrum, którego 

granice przedstawia Załącznik 1. Przeprowadzono ją dokonując analizy danych zastanych (desk research), 

pochodzących od Urzędu Miasta Chorzów, z Głównego Urzędu Statystycznego, chorzowskich szkół 

ponadgimnazjalnych oraz innych podmiotów publicznych, takich jak Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie i Komenda Miejska Policji w Chorzowie. Następnie zidentyfikowano 

potrzeby i oczekiwania chorzowskiej młodzieży w kontekście aktywizacji zawodowej w oparciu o przeprowadzony 

zogniskowany wywiad grupowy z ośmioma uczniami technikum. Tę część opracowania wzbogacono fragmentami 

wypowiedzi badanej młodzieży. 

Raport zawiera rozdziały odpowiadające trzem głównym wymiarom diagnozy, a więc sytuacji demograficznej, 

społecznej i ekonomicznej, a także diagnozę potrzeb i oczekiwań młodzieży w związku z aktywnością na rynku 

pracy. Diagnoza zawiera również opis potencjału młodych ludzi w kwestii ożywienia społeczno-gospodarczego 

i przestrzennego chorzowskiego Rynku i terenów przyległych. Przeprowadzona analiza stanu obecnego, jak 

i potrzeb i potencjału młodzieży pozwoliła na określenie optymalnych sposobów dotarcia do młodych ludzi oraz 

zawiera rekomendacje w formie przedsięwzięć wpływających na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. 
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SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

Według stanu na 5-6 grudnia 2016 roku w Chorzowie mieszka 101 191 osób. Blisko sześciu na dziesięciu 

mieszkańców (59,62%) to osoby w wieku produkcyjnym. Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym stanowią 22,51% 

ludności, natomiast młodzi – w wieku przedprodukcyjnym odpowiadają 17,86% populacji miasta. Na przestrzeni 

czterech lat (2013-2016) zaobserwowano spadek liczby ludności o blisko 4000 osób, tj. 4%. Analizując strukturę 

wiekową ludności zauważyć można, że w badanym okresie systematycznie wzrastał udział liczby mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym, a malał udział osób w wieku produkcyjnym i osób w wieku przedprodukcyjnym 

w ludności ogółem. Świadczy to o zachodzącym procesie starzenia się społeczeństwa. 

Tabela 1 Liczba ludności mieszkańców miasta z uwzględnieniem ekonomicznych grup wieku. Dane za lata 2013-2016. 

Liczba mieszkańców miasta 
rok 

2013 2014 2015 5-6.12.2016 

w wieku przedprodukcyjnym 19 015 18 759 18 492  18 074 

w wieku produkcyjnym 64 244 63 136 61 771 60 334 

w wieku poprodukcyjnym 21 883 22 188 22 410 22 783 

ogółem 105 142 104 083 102 673 101 191 

Źródło: Urząd Miasta Chorzowa 

Rysunek 1 Struktura wiekowa mieszkańców Chorzowa w latach 2013-2016. 

Źródło: Urząd Miasta Chorzowa 

W latach 2013-2016 w Chorzowie zaobserwowano ujemne saldo migracji. Największy spadek zaobserwowano 

wśród osób w wieku produkcyjnym. Stosunkowo wysokie saldo migracji obejmuje także osoby w wieku 

przedprodukcyjnym, natomiast najmniejsze – osoby w wieku poprodukcyjnym. Z danych wynika, że przy wartości 

tego wskaźnika równej -1035 w roku 2016 niemal 75% to osoby w wieku produkcyjnym, a 22% – w wieku 

przedprodukcyjnym. Taka struktura wskaźnika informuje o niewspółmiernie dużym ubytku młodych mieszkańców 

w stosunku do innych grup wiekowych. 
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Tabela 2 Saldo migracji w Chorzowie w latach 2013-2016. 

Liczba mieszkańców miasta 
rok 

2013 2014 2015 5-6.12.2016 

w wieku przedprodukcyjnym -226 -202 -233 -228 

w wieku produkcyjnym -728 -789 -861 -773 

w wieku poprodukcyjnym -76 -41 -65 -34 

saldo migracji ogółem -1030 -1032 -1159 -1035 

Źródło: Urząd Miasta Chorzowa 

Rysunek 2 Saldo migracji mieszkańców z uwzględnieniem ekonomicznych grup wieku – dane za lata 2013-2016. 

Źródło: Urząd Miasta Chorzowa 

Ludność w wieku 16-25 lat, a więc urodzona w latach 1991-2000 stanowiła w 2016 roku ponad 10% populacji 

Chorzowa i liczyła 10 423 osoby. Liczebność każdego rocznika wskazuje, że im starsza grupa wiekowa, tym jest 

liczniejsza, co świadczyć może o stopniowym kurczeniu się rozmiaru tej grupy społecznej. Według danych 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny liczebność populacji Chorzowa w wieku 16-25 lat na przestrzeni 

lat 2013-2015 zmniejszyła się o 8%, podczas gdy liczba ludności miasta ogółem spadła o 2%. Dane te potwierdzają 

negatywny trend, jakim jest systematyczny spadek liczby młodych mieszkańców Chorzowa. 

Obszar rewitalizacji Centrum zamieszkiwany jest przez 1352 osoby w wieku 16-25 lat, co odpowiada 1,34% 

ludności miasta. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 23 lat (rocznik 1993), a najmniej liczną – 

siedemnastolatkowie (rocznik 1999). W centrum miasta mieszka 13% młodych chorzowian z badanej grupy 

wiekowej. Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców miasta w wieku 16-25 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 3 Liczba mieszkańców Chorzowa w wieku 16-25 lat – stan na 5-6.12.2016 r. 

Wiek 
Liczba młodych 

mieszkańców terenu całego 
miasta Chorzowa 

Liczba młodych 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji Centrum 

16 lat 958 147 

17 lat 913 114 

18 lat 968 133 

19 lat 970 125 

20 lat 992 134 

21 lat 1 070 131 
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Wiek 
Liczba młodych 

mieszkańców terenu całego 
miasta Chorzowa 

Liczba młodych 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji Centrum 

22 lat 1 102 145 

23 lat 1 112 153 

24 lat 1 129 126 

25 lat 1 209 144 

SUMA 10 423 1 352 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

Rysunek 3 Liczba mieszkańców Chorzowa w wieku 16-25 lat ogółem oraz osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Centrum – 
stan na 5-6.12.2016 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta Chorzów 
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SYTUACJA SPOŁECZENA 

OPIEKA SPOŁECZNA 

Diagnozując sytuację młodzieży w mieście należy szczególną uwagę zwrócić na aspekt wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. System wsparcia rodziny ma na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Z kolei mianem pieczy zastępczej określany jest zespół osób, instytucji oraz działań 

mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności ich 

sprawowania przez rodziców. Zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub, gdy jest to 

niemożliwe, dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku takiej możliwości, opiekę i wychowanie 

w środowisku zastępczym1. Rozróżnia się rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą. 

Rodzinna piecza zastępcza obejmuje rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Są one tworzone przez tworzą 

małżonków lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania 

nad nim pieczy zastępczej. W rodzinie zastępczej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż troje 

dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Z kolei w rodzinnym domu dziecka 

jednocześnie może przebywać łącznie nie więcej niż ośmioro dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej. W obu rodzajach rodzinnej pieczy zastępczej osoby pełnoletniej mogą przebywać 

za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeśli się uczy lub legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się.2 

W 2015 roku dominującą formą rodzinnej pieczy zastępczej w Chorzowie była rodzina zastępcza spokrewniona 

(67% wszystkich rodzin), natomiast 28% to rodziny zastępcze niezawodowe. Jednocześnie po 2,5% placówek to 

rodziny zastępcze niezawodowe i rodzinne domy dziecka. 3 

Tabela 4 Rodzinna piecza zastępcza w Chorzowie. 

Wyszczególnienie 
rodzina zastępcza rodzinny dom dziecka 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Liczba placówek 210 204 189 4 5 5 

Liczba wychowanków 278 265 245 32 37 38 

 w tym dziewcząt 140 119 119 14 20 20 

 w tym dzieci do 18 roku życia 231 220 202 32 33 35 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

W 2016 roku w Chorzowie funkcjonowało 189 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 245 dzieci 

i młodzieży. Liczby te malały przez ostatnie lata – w porównaniu do roku 2014 ubyło 10% placówek, a liczba 

                                                                 
1 Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020 
2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887) 
3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie: Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2015 roku wraz z zestawieniem 
potrzeb oraz z działalności i efektów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku w zakresie systemu pieczy zastępczej wraz z zestawieniem 
potrzeb 
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wychowanków zmniejszyła się o 12%. Dziewczęta stanowią mniej niż połowę wychowanków rodzinnych domów 

dziecka, natomiast 82% wszystkich wychowanków stanowią dzieci do 18 roku życia. 

Rysunek 4 Rodziny zastępcze w Chorzowie w latach 2014-2016. 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

W przeciwieństwie do danych liczbowych dotyczących chorzowskich rodzin zastępczych, w przypadku rodzinnych 

domów dziecka odnotowano wzrost we wszystkich zakresach – zarówno liczby placówek, jak i liczby 

wychowanków, w tym dziewcząt i osób niepełnoletnich. W 2016 roku dziewczęta stanowiły 53% wychowanków, 

a dzieci do 19 roku życia – 92% wszystkich wychowanków. W 2014 roku wszyscy wychowankowie rodzinnych 

domów dziecka w Chorzowie mieli nie więcej niż 18 lat. 

Rysunek 5 Rodzinne domy dziecka w Chorzowie w latach 2014-2016. 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

W 2015 roku dwadzieścioro dzieci znajdujących się w rodzinnej pieczy zastępczej powróciło pod opiekę rodziców 

i tyle samo dzieci zostało przysposobionych. Ponadto, ośmioro wychowanków zostało umieszczonych 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej i także ośmioro – w innej formie pieczy zastępczej. Z kolei spośród osób 

pełnoletnich w 2015 roku 17 wychowanków opuściło rodzinną pieczę zastępczą – 12 z nich usamodzielniło się, 

a pięciu było nieusamodzielnionych.4 

Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, przy czym w Chorzowie 

zlokalizowane są wyłącznie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wymienia cztery typy takich placówek: 

                                                                 
4 Ibid. 
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1. Socjalizacyjne – całodobowa opieka i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dziecka; zapewnienie wychowania 

i kształcenia, w tym zajęć specjalistycznych, rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym; 

podejmowanie działań w celu przywrócenia dziecka rodzinie biologicznej, umieszczenia go w rodzinie 

adopcyjnej lub w rodzinnej formie opieki zastępczej; 

2. Interwencyjne – doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej; zobowiązanie do 

przyjęcia dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki; czas pobytu 

dziecka to co najwyżej 3 miesiące; 

3. Specjalistyczno-terapeutyczne – opieka nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w tym legitymującym 

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, 

wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych; 

4. Rodzinne – wychowywanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się; 

umożliwienie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu.5 

Chorzowska instytucjonalna piecza zastępcza obejmowała w 2016 roku placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

przy czym sześć z nich ma siedzibę w Chorzowie, a dwie – w Katowicach. Liczba placówek w Chorzowie znacząco 

wzrosła w porównaniu do lat poprzednich i obejmuje placówki socjalizacyjne i rodzinne, przy czym w każdym 

z badanych lat jedna placówka jest placówką typu socjalizacyjno-interwencyjnego. 

W latach 2014-2015 liczba wychowanków placówek w Chorzowie była równa lub wyższa od liczby dostępnych 

miejsc. Jednocześnie, odnotowano wzrost liczby wychowanków placówek socjalizacyjnych. W przypadku placówek 

rodzinnych nastąpiło zwiększenie liczby miejsc, jednak nieco zmalała liczba wychowanków. Dziewczęta stanowią 

mniej niż połowę grupy wychowanków.  

Z kolei w przypadku placówek zlokalizowanych w Katowicach, lecz prowadzonych na zlecenie Miasta Chorzów 

w latach 2015-2016 liczba miejsc była niezmieniona, natomiast w 2016 roku liczba wychowanków była mniejsza 

niż rok wcześniej i znacząco zmalał udział dziewcząt w tej grupie – z 71% do 50%. Placówki te zostały uruchomione 

1. września 2015 roku na bazie wcześniej funkcjonującego specjalnego ośrodka wychowawczego6. 

Tabela 5 Instytucjonalna piecza zastępcza w Chorzowie w latach 2014-2016. 

Wyszczególnienie 

Socjalizacyjne placówki opiekuńczo-
wychowawcze z siedzibą w 

Chorzowie 

Rodzinne placówki opiekuńczo-
wychowawcze z siedzibą 

w Chorzowie 

Socjalizacyjne placówki opiekuńczo-
wychowawcze w Katowicach 

prowadzone na zlecenie Miasta 
Chorzów 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Liczba placówek 1 1 5 1 1 1 - 2 2 

Liczba miejsc 60 60 72 6 6 8 - 28 28 

Liczba wychowanków 63 62 69 6 6 5 - 28 26 

 w tym dziewcząt 28 30 32 3 3 2 - 20 13 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

                                                                 
5 Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020 
6 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie: Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2015 roku wraz z zestawieniem 
potrzeb oraz z działalności i efektów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku w zakresie systemu pieczy zastępczej wraz z zestawieniem 
potrzeb 
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Poniższy wykres ilustruje sytuację w roku 2016 – liczbę placówek opiekuńczo-wychowawczych w Chorzowie lub 

prowadzonych na zlecenie Miasta Chorzów, a także liczbę miejsc w tych placówkach, liczbę wychowanków i liczbę 

dziewcząt wychowujących się w placówkach. 

Rysunek 6 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Chorzowie lub prowadzone na zlecenie Miasta Chorzów. 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

Kolejny wykres przedstawia liczbę nowych dzieci pochodzących z Chorzowa, umieszczonych w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2010-2015. Zauważalny jest stopniowy 

spadek tej liczby na przestrzeni lat. Jednocześnie, spośród wszystkich dzieci umieszczonych w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej w 2015 roku 60% stanowiły dzieci powyżej 13 roku życia7. 

Rysunek 7 Dzieci pochodzące z Chorzowa umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz placówkach w latach 2010-
2015 

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie: Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2015 roku wraz 
z zestawieniem potrzeb oraz z działalności i efektów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku w zakresie systemu pieczy zastępczej 

wraz z zestawieniem potrzeb 

Wychowankowie pieczy zastępczej, którzy osiągają pełnoletniość po opuszczeniu pieczy zastępczej otrzymują 

wsparcie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz psychologa. W 2015 roku wsparciem objęto 

147 wychowanków pieczy zastępczej, w tym 110 – rodzinnej i 37 – instytucjonalnej.8  

                                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Osoby usamodzielniające się i opuszczające rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą otrzymały w 2015 roku 

wsparcie na łączną kwotę 628 745 PLN. Największy udział w tej sumie miała pomoc na kontynuowanie nauki 

(544 845 PLN) i dotyczyła ona 96% świadczeń, które wynosiły po około 500 PLN miesięcznie. Pięciokrotnie niższą 

kwotę ogółem przeznaczono na pomoc w usamodzielnianiu, natomiast najmniej środków trafiło w związku 

z zagospodarowaniem. Wysokość świadczeń na usamodzielnienie była dość zróżnicowana i uzależniona od rodzaju 

pieczy zastępczej i długości pobytu w niej w przypadku danego wychowanka, w związku z tym kształtowała się 

w granicach od 1650 do 6600 PLN.9 

Tabela 6 Pomoc udzielona wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-
wychowawcze. 

  Rodzinna piecza zastępcza 
Instytucjonalna  

piecza zastępcza 

Forma 
pomocy 

Ogółem, w tym 
Rodziny 

spokrewnione 
Rodziny 

niezawodowe 
Rodziny 

zawodowe 
Rodzinne  

domy dziecka 
Placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 
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pomoc na  
kontynuowanie nauki 

1099 544 841 383 191 569 295 146 897 72 35 661 46 23 000 303 147 714 

pomoc na 
usamodzielnienie 

22 106 228 6 19 944 6 36 300 - - 2 13 200 8 36 784 

Pomoc na 
zagospodarowanie 

25 37 943 8 11 997 6 10 500 - - 2 3 000 9 12 446 

Razem 1146 689 012 397 223 510 307 193 697 72 35 661 50 39 200 320 196 944 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie: Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2015 roku wraz 
z zestawieniem potrzeb oraz z działalności i efektów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku w zakresie systemu pieczy zastępczej 

wraz z zestawieniem potrzeb 

Formą wsparcia rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka jest placówka wsparcia dziennego, 

oferująca nieodpłatny i dobrowolny pobyt dziecka. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w następujących formach: 

 opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych – zapewnia dziecku opiekę 

i wychowanie, pomoc w nauce, a także organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 

zainteresowań; 

 specjalistycznej – organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz 

logopedyczne, a ponadto realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 

psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię; 

 pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 

Od 2014 roku liczba zlokalizowanych w Chorzowie placówek wsparcia dziennego jest niezmienna i wynosi 7. Są to 

przede wszystkim placówki opiekuńczo-specjalistyczne (6 obiektów) oraz jedna placówka opiekuńcza. Większość 

z nich prowadzona jest przez stowarzyszenia.   

                                                                 
9 Ibid. 
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Tabela 7 Wykaz placówek wsparcia dziennego w Chorzowie – stan na 31.12.2016. 

Lp. Typ placówki Nazwa placówki Adres Organ prowadzący 

1 
opiekuńczo-

specjalistyczna 
Chatka na Piotra 

ul. Piotra 9a 
41-500 Chorzów 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce" 
ul. Powstańców 70/3, Chorzów 

2 
opiekuńczo-

specjalistyczna 
Chatka na Ratuszowej 

ul. Ratuszowa 20 
41-500 Chorzów 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce" 
ul. Powstańców 70/3, Chorzów 

3 
opiekuńczo-

specjalistyczna 
Chatka na 3 Maja 

ul. 3 Maja 78 
41-500 Chorzów 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce" 
ul. Powstańców 70/3, Chorzów 

4 
opiekuńczo-

specjalistyczna 
Chatka na Głównej 

ul. Główna 21 
41-508 Chorzów 

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce" 
ul. Powstańców 70/3, Chorzów 

5 
opiekuńczo-

specjalistyczna 
Świetlica Środowiskowo-

Socjoterapeutyczna "Pod Mychą" 
ul. Kaliny 82/4 

41-506 Chorzów 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny 

ul. Omańkowskiej 1, Chorzów 

6 
opiekuńczo-

specjalistyczna 
Świetlica Socjoterapeutyczna 

św. Wincentego a Paulo 
ul. Powstańców 45 

41-500 Chorzów 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska, ul. 

Dominikańska 40, Chełmno. (Dom Zakonny 
ul.Postańców 45, Chorzów). 

7 opiekuńcza 
Świetlica środowiskowa  
"Dziupla pod chmurką" 

ul. Dąbrowskiego 104 
41-500 Chorzów 

Stowarzyszenie "Chorzowska Lauba" 
ul. Dąbrowskiego 104, Chorzów 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

Obiekty te oferują łącznie 255 miejsc i tylu też korzystających odwiedzało placówki według stanu na 31. grudnia 

każdego z trzech analizowanych lat. W tym okresie odnotowano niewielkie wahanie liczby korzystających w ciągu 

całego roku, natomiast zauważono spadek liczby wolontariuszy o 37%.  

Tabela 8 Placówki wsparcia dziennego w Chorzowie. 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

Liczba placówek 7 7 7 

Liczba miejsc 255 255 255 

Liczba korzystających (stan na dzień 31.12) 255 255 255 

Korzystający w roku sprawozdawczym 397 409 398 

Wolontariusze w roku sprawozdawczym 52 35 33 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

Rysunek 8 Placówki wsparcia dziennego w Chorzowie. 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 
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POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO 

W 2015 roku 3807 chorzowskich rodzin korzystało ze świadczeń pomocy społecznej – zarówno pieniężnych, jak 

i niepieniężnych. Na przestrzeni lat 2011-2015 zaobserwowano wahania tej liczby, niemniej w badanym przedziale 

czasowym ostatni rok był okresem, w którym rodzin otrzymujących pomoc było najmniej. Ośrodek Pomocy 

Społecznej podaje następujące powody zaistniałej sytuacji: 

 zmniejszająca się liczba mieszkańców miasta, 

 wzrost dochodów osób i rodzin, 

 utrzymanie przez kolejne 3 kwartały roku kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania 

świadczeń na poziomie obowiązującym od roku 2012, 

 uszczelnianie systemu wsparcia socjalnego wobec klientów uchylających się od pracy i oferowanych form 

aktywizacji społecznej.10 

Tabela 9 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2011-2015. 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin korzystających 

ze świadczeń 
Statystyka zmian 

2011 4 028 583 

2012 3 964 - 64 

2013 4 283 319 

2014 3 898 - 385 

2015 3 807 - 91 

Źródło: Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

Kolejna tabela ilustruje przyczyny korzystania przez mieszkańców Chorzowa z pomocy społecznej w 2015 roku 

z uwzględnieniem liczby wspartych rodzin, liczby osób w tych rodzinach oraz średnią liczbę osób w rodzinie. 

Tabela 10 Przyczyny korzystania przez mieszkańców Chorzowa z pomocy społecznej w roku 2015. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Średnia liczba 
osób w rodzinie 

bezrobocie 2392 6431 2,7 

alkoholizm 156 259 1,7 

bezdomność 186 208 1,1 

przemoc w rodzinie 34 101 3,0 

ubóstwo 2896 6973 2,4 

niepełnosprawność 1333 2758 2,1 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 688 2300 3,3 

długotrwała lub ciężka choroba 1401 2471 1,8 

zdarzenie losowe 16 42 2,6 

potrzeba ochrony macierzyństwa 616 2689 4,4 

narkomania 15 24 1,6 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 57 94 1,6 

sytuacja kryzysowa 6 12 2,0 

Źródło: Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

Ponad trzy na cztery rodziny (76%) otrzymujące wsparcie dostaje pomoc z powodu ubóstwa – łącznie w rodzinach 

tych żyje blisko 7000 osób. Z kolei bezrobocie jest powodem, dla którego 63% chorzowskich rodzin jest 

                                                                 
10 Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 
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beneficjentami świadczeń. Z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby lub niepełnosprawności pomoc przyznano 

odpowiednio 37% i 35% wszystkich rodzin wspartych przez OPS. 

W ciągu 2015 pomocą objęto łącznie 4388 rodzin, z czego 3807 objęto pomocą socjalną w wymiarze finansowym 

lub rzeczowym, a pozostałe 581 korzystało wyłącznie ze wsparcia w postaci poradnictwa i pracy socjalnej. 

Analizując strukturę rodzin wspartych przez OPS zauważyć można, że ponad połowa z nich to rodziny 

jednoosobowe, natomiast wraz ze wzrostem rozmiaru rodzin, maleje ich udział w strukturze środowisk objętych 

pomocą. Ponad jedna trzecia wszystkich rodzin to rodziny z dziećmi, przy czym najczęściej w rodzinach tych 

występuje dwoje dzieci, nieco rzadziej – jedno. Łącznie 90% rodzin z dziećmi to rodziny, w których wychowuje się 

nie więcej niż troje dzieci. 

Tabela 11 Struktura rodzin korzystających z pomocy w roku 2015. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób rodzinach Udział [%] w strukturze 

Rodziny ogółem 4388 9554 100% 

1-osobowe 2244 2244 51,1% 

2-osobowe 716 1432 16,3% 

3-osobowe 555 1665 12,6% 

4-osoboowe 450 1800 10,3% 

5-osobowe 253 1265 5,8% 

6 i więcej osobowe 170 1148 3,9% 

w tym rodziny z dziećmi 1509 5867 100% 

1 dziecko 544 1517 36,1% 

2 dzieci 558 2096 37,0% 

3 dzieci 260 1280 17,2% 

4 dzieci 98 591 6,5% 

5 dzieci 29 204 1,9% 

6 dzieci 10 81 0,7% 

7 i więcej dzieci 10 98 0,7% 

Źródło: Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

Rysunek 9 Struktura rodzin z dziećmi, korzystających z pomocy społecznej w roku 2015. 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

1 dziecko
36%

2 dzieci
37%

3 dzieci
17%

4 dzieci
6%

5 dzieci
2%

6 dzieci
1%

7 i więcej dzieci
1%



Diagnoza młodzieży 
CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze 

i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia 

 

14 

Niski poziom wykształcenia to istotny problem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeden na trzech 

świadczeniobiorców ma wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. 27,3% osób ma wykształcenie niepełne 

podstawowe lub nie ma wykształcenia, natomiast 26,2% – zasadnicze zawodowe. Łącznie te trzy grupy 

beneficjentów stanowią 86,8% wszystkich klientów OPS. Poziom wykształcenia to istotna determinanta aktywizacji 

świadczeniobiorcy. Jak informuje OPS, nieukończenie co najmniej szkoły podstawowej ma ogromne znaczenie dla 

poziomu funkcjonowania klientów i możliwości ich aktywizacji w celu włączenia społecznego.11 

Tabela 12 Poziom wykształcenia klientów OPS w 2015 roku. 

Poziom wykształcenia klientów OPS 
Liczba 

świadczeniobiorców 
Udział % 

Brak wykształcenia lub niepełne podstawowe 1473 27,3% 

Podstawowe lub gimnazjalne 1804 33,4% 

Zasadnicze zawodowe 1415 26,2% 

Średnie ogólnokształcące 241 4,5% 

Średnie zawodowe lub policealne 393 7,3% 

Wyższe 78 1,4% 

Razem 5404 100,0% 

Źródło: Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

Rysunek 10 Poziom wykształcenia klientów OPS w 2015 roku. 

Źródło: Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

Poniższa tabela przestawia liczbę świadczeń przyznawanych rodzinom (gospodarstwom domowym) 

zamieszkującym obszar rewitalizacji Centrum z uwzględnieniem poszczególnych powodów przyznania pomocy 

w 2015 roku. Zestawienie zawiera poszczególne grupy wiekowe młodzieży, przy czym z uwagi na fakt, że przesłanki 

do objęcia wsparciem obejmują całe rodziny, wartości w komórkach tabeli dotyczą liczby osób w danym wieku, 

wychowujących się w rodzinach otrzymujących wsparcie wynikające z danej przesłanki. Podobnie jak w skali całego 

miasta, na obszarze Centrum również najczęstszym powodem przyznania pomocy jest ubóstwo i bezrobocie. 

Z powodu ubóstwa wsparciem objęto rodziny, w których żyło 107 osób w wieku 16-25 lat, natomiast w przypadku 

bezrobocia – w rodzinach otrzymujących świadczenia żyło 100 młodych osób w badanym przedziale wiekowym. 

Zatem około 8% 16-25-letniej młodzieży wychowuje się w rodzinach wspieranych przez Ośrodek Pomocy 

                                                                 
11 Ibid. 
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Społecznej z powodu ubóstwa. Podobna wartość procentowa dotyczy problemu bezrobocia. Grupą wiekową 

najliczniej występującą wśród młodzieży wychowującej się w rodzinach objętych pomocą OPS są 

szesnastolatkowie. Wśród ich rodzin, podobnie jak w skali Centrum jak i całego miasta dominuje wsparcie 

wynikające z ubóstwa i bezrobocia. Ponadto dziesięcioro 16-latków mieszka w środowiskach, w których pomoc 

przyznano z wynikającej bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz także dziesięcioro wychowuje 

się w rodzinach wielodzietnych, wspieranych z tego tytułu przez OPS. 

Tabela 13 Liczba świadczeń przyznawanych rodzinom chorzowskiej młodzieży z obszaru rewitalizacji Centrum z uwzględnieniem 
powodu przyznania świadczenia oraz wieku członków rodziny. 

Powód przyznania świadczenia 
Wiek świadczeniobiorcy zamieszkującego obszar rewitalizacji Centrum [lata] 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

bezrobocie 19 10 8 10 13 2 11 7 8 12 

bezdomność 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 

przemoc w rodzinie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ubóstwo 20 11 8 10 13 6 13 7 8 11 

niepełnosprawność 3 3 2 3 3 0 6 0 4 1 

bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

10 7 3 0 5 0 4 3 2 4 

długotrwała lub ciężka choroba 3 3 0 2 1 0 0 1 2 1 

wielodzietność 10 6 4 5 3 0 1 3 0 4 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 

Rysunek 11 Liczba świadczeń przyznanych rodzinom, w których wychowuje się młodzież w poszczególnych grupach wiekowych. 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 

Dane dotyczące pomocy przyznawanej ze względu na bezrobocie i ubóstwo, a zatem czynniki generujące 

największe wsparcie, odniesiono do liczby mieszkańców obszaru w określonej grupie wiekowej. Do wskaźnika 

wykorzystano liczbę młodych ludzi zamieszkujących w centrum Chorzowa w 2016 roku, jednak odnosząc ją 

do danych uzyskanych z OPS za rok 2015. Wobec tego wskaźnik przeliczono zgodnie według roczników, stąd tabela 

nie zawiera danych dla dwudziestopięciolatków, ponieważ osoby 25-letnie w 2015 roku rok później znalazły się 

poza badanym przedziałem 16-25 lat. Wskaźnik określający liczbę świadczeń przyznanych w stosunku do 100 

mieszkańców w danym wieku najwyższy jest dla szesnastolatków: 17 na 100 rodzin wychowujących 
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szesnastolatków otrzymuje wsparcie ze względu na bezrobocie, a 18 na 100 – ze względu na ubóstwo. Wśród 

rodzin wychowujących dwudziestolatków jedna na 10 pobiera zasiłek z powodu bezrobocia. Taki sam wynik jest 

w przypadku świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo wśród rodzin z młodzieżą w wieku 20 lat. W poniższej 

tabeli zawarto wartość tych wskaźników dla wszystkich badanych roczników. 

Tabela 14 Liczba przyznawanych rodzinom świadczeń na 100 mieszkańców obszaru rewitalizacji Centrum, należących do danej 
grupy wiekowej. 

Wiek 
Liczba świadczeń przyznanych ze 

względu na bezrobocie na 100 
mieszkańców 

Liczba świadczeń przyznanych ze 
względu na ubóstwo na 100 

mieszkańców 

16 17 18 

17 8 8 

18 6 6 

19 7 7 

20 10 10 

21 1 4 

22 7 8 

23 6 6 

24 6 6 

25 b.d. b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie i Urząd Miasta Chorzów 

Podsumowując, przesłanką do udzielenia rodzinom wychowującym młodzież i zamieszkującym centrum Chorzowa 

są przede wszystkim bezrobocie i ubóstwo. Z tego powodu znacząca liczba nastolatków i dwudziestokilkulatków 

obraca się w środowisku zdanym na wsparcie instytucji zewnętrznej. Dotykające ich problemy społeczne to 

nierzadko zjawiska dziedziczone z pokolenia na pokolenie, zatem towarzyszące młodym ludziom od dziecka. 

Młodzież, której rodzina wspierana jest przez OPS wychowuje się w warunkach, w których problemy społeczne są 

zjawiskami występującymi chronicznie, wobec czego młodzi ludzie dziedziczą pewne negatywne wzorce i nawyki 

zaobserwowane w domu.  

W granicach miasta Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył cztery rejony, w których występuje kumulacja 

negatywnych zjawisk społecznych, a liczba rodzin i osób korzystających ze wsparcia wielokrotnie przekracza 

średnie wielkości dla całej dzielnicy i miasta. Dwa z tych obszarów zachodzą na analizowany szczegółowo obszar 

rewitalizacji Centrum, są to: 

 Rejon I – ul. Strzelców Bytomskich, Styczyńskiego, Mielęckiego i Truchana (38% wszystkich środowisk);  

 Rejon III – ul. Powstańców, Bogdeina, Cmentarna, Hajducka (30% wszystkich środowisk).12 

Zatem okolice centrum Chorzowa to rejon, w którym czynniki społeczne stanowią istotny problem 

w funkcjonowaniu społeczności lokalnej. 

Według danych z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie za rok 2015, w jedenastu rodzinach, w których wychowują 

się osoby w wieku 16-25 lat, a które zamieszkują obszar rewitalizacji Centrum założono Niebieskie Karty. Niebieska 

Karta stanowi dokument będący następstwem stwierdzenia stosowania przemocy w danej rodzinie. W całym 

                                                                 
12 Ibid. 
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Chorzowie w 2015 roku sporządzono 262 Niebieskie Karty, przy czym 80% z nich założonych zostało przez policję. 

Od roku 2012 do 2015 liczba prowadzonych procedur w tym zakresie rokrocznie wzrastała i w 2015 była o 77% 

wyższa niż w 2012 roku. Podobna tendencja dotyczy liczby rodzin objętych tą procedurą – w tym samym okresie 

liczba ta zwiększyła się o 53%.13 Ponadto, blisko 10% mieszkańców centrum w wieku 16-17 lat to nieletni 

z orzeczonymi środkami wychowawczymi.  

W granicach centrum w 2015 roku doszło do jedenastu przestępstw z udziałem młodzieży w wieku 16-25 lat, przy 

czym cztery z nich wiązały się z przestępczością narkotykową, a pozostałe – z innymi rodzajami przestępczości. 

W tym czasie miało miejsce pięć wykroczeń, w których udział wzięły osoby młode w badanym przedziale 

wiekowym. 

44 nieletnich mieszkańców Chorzowa zostało w 2015 roku umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych. Ośrodki te przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-

wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-

rewalidacyjne.14 Porównując dane dla lat 2014 i 2015 zauważalny jest siedmioprocentowy wzrost liczby nieletnich 

umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.15 

  

                                                                 
13 Ibid. 
14 ore.edu.pl 
15 Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 
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CZAS WOLNY 

Mieszkańcy Chorzowa mają do dyspozycji szereg obiektów związanych ze spędzaniem czasu wolnego: 25 obiektów 

sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz 24 obiekty kultury. 

Tabela 15 Wykaz obiektów sportowych i obiektów kultury zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów. 
Obiekty sportowe w zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie 

Adres (ulica) Obiekty kultury Adres (ulica) 

Hala sportowa Dąbrowskiego 113 Teatr Rozrywki Konopnickiej 1 

Kompleks Sportowy „HAJDUKI” Graniczna 92 Chorzowskie Centrum Kultury  Sienkiewicza 3 

Stadion Miejski Lompy 10a 
Starochorzowski Dom Kultury (Oddział 
Chorzowskiego Centrum Kultury) 

Siemianowicka 59 

Stadion Miejski Cicha 6 Miejski Dom Kultury "Batory" Stefana Batorego 6 

Basen Powstańców Śląskich 1 Młodzieżowy Dom Kultury Lompy 13 

Korty tenisowe Filarowa Muzeum Powstańców 25 

Kompleks boisk piłkarskich „Kresy” Wolności 139 Miejska Galeria Sztuki MM  Sienkiewicza 3 

Sala gimnastyczna Odległa 5 Galeria Antrakt Konopnickiej 1 

Boisko trawiaste Pokoju Galeria "Plus" Wolności 49/2 

Lodowisko Katowicka Galeria "Fama-Art"  Wolności 7 

Kort do Padla Katowicka Galeria "Atelier"  Wolności 7 

Orlik 3 Maja 78 
Galeria Gala Miejskiego Domu Kultury 
"Batory" 

Stefana Batorego 6 

Orlik Kościuszki Galeria "Pod schodami u Józefa" Łagiewnicka 17 

Boisko osiedlowe Gagarina-Graniczna Miejska Biblioteka Publiczna (Centralna 
Wypożyczalnia, Czytelnia Naukowa, 
Czytelnia Czasopism i Internetowa) 

Sobieskiego 8 
Boisko osiedlowe Łagiewnicka 

Boisko osiedlowe 3 Maja 122-126 Filia nr 1 Główna 21 

Boisko osiedlowe Niedurnego Filia nr 2 Ryszki11/13 

Boisko osiedlowe Sztygarska Filia nr 3 Kasprowicza 2 

Boisko osiedlowe Hutnicza Filia nr 4 pl. Waryńskiego 4 

Boisko osiedlowe Łukasińskiego Filia nr 5 pl. Mickiewicza 4 

Boisko osiedlowe 
Krzywa – Różana Park 
pod Kasztanami 

Filia nr 6 Hankego 6 

Boisko osiedlowe Rębaczy Filia nr 9 Prusa 7 

Boisko osiedlowe Żołnierzy Września Filia nr 14 Opolska 4 

Boisko osiedlowe Leśna – Odrzańska Filia nr 18 Gwarecka 4 

Boisko osiedlowe Społeczna Filia nr 19 Kilińskiego 2 

Źródło: chorzow.eu, moris.chorzow.eu 

Ponadto, w Chorzowie istnieją również baseny zlokalizowane w szkołach, w tym w szkołach sportowych (Zespół 

Szkół Sportowych nr 1 im. J. Kusocińskiego i Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. G. Cieślika). Pośród podmiotów 

związanych ze sportem istotnym i rozpoznawalnym w skali kraju jest klub sportowy Ruch Chorzów istniejący od 

1920 roku. To jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce i od lat uczestniczy w czołowych, 

krajowych rozgrywkach. 

Największą instytucją kulturalną w mieście jest istniejące od 2008 roku Chorzowskie Centrum Kultury (ChCK). 

Podstawowymi celami ChCK są: wychowanie do twórczego życia, rewitalizacja społeczna przez kulturę, animacja 

teatralna i tworzenie wysokojakościowych wydarzeń artystycznych.16 W październiku 2016 roku w ChCK otwarte 

                                                                 
16 chck.pl 
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zostało kameralne kino Grajfka mieszczące 40 widzów działające w ramach sieci kin społecznych „Kino za 

rogiem”17. Oddziałem Chorzowskiego Centrum Kultury jest Starochorzowski Dom Kultury (SDK).  

ChCK i SDK zorganizowały łącznie 820 imprez w 2015 roku, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu do roku 2014. 

Dwie trzecie zorganizowanych w 2015 roku imprez miało płatny wstęp. Wejście na część imprez możliwe jest za 

symboliczną opłatą – poprzez wykupienie tzw. ChCKarty, która za jednorazową opłatą w wysokości 1 zł daje wstęp 

na imprezy przez rok. Ponad połowa (57%) wydarzeń adresowana jest do młodzieży w wieku 16-25 lat. Ponad 

jedna trzecia zorganizowanych w 2015 roku imprez to prelekcje, spotkania i wykłady, 17% wydarzeń to pokazy 

teatralne, natomiast 12% – seanse filmowe. Jednocześnie 21% imprez, to tzw. „inne”, tj. spektakle wyjazdowe, 

imprezy masowe, kabarety, gale, biesiady i festyny. 

Tabela 16 Imprezy zorganizowane przez Chorzowskie Centrum Kultury i Starochorzowski Dom Kultury w 2014 i 2015 roku. 

Rodzaj imprez 2014 2015 

Imprezy ogółem 641 820 

z płatnym wstępem 469 533 

adresowanych do osób w wieku 16-25 lat 407 467 

seanse filmowe 76 95 

wystawy 23 23 

festiwale i przeglądy artystyczne 17 15 

koncerty 72 62 

prelekcje, spotkania, wykłady 173 293 

imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne 1 2 

konkursy 21 19 

pokazy teatralne 107 136 

konferencje 5 6 

interdyscyplinarne 21 23 

warsztaty 58 65 

inne 67 81 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

                                                                 
17 kino.chck.pl 
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Rysunek 12 Imprezy zorganizowane przez Chorzowskie Centrum Kultury i Starochorzowski Dom Kultury w 2014 i 2015 roku. 

 
Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

Pomimo wyraźnego wzrostu liczby zorganizowanych imprez odnotowano jedenastoprocentowy spadek liczby 

uczestników (z 164 910 w 2014 roku do 147 203 w 2015 roku). 57% wszystkich uczestników to osoby, które 

przybyły na imprezy z płatnym wstępem. Ponad trzy czwarte uczestników wzięło udział w imprezach adresowanych 

do osób w wieku 16-25 lat, choć odnotowano tu spadek frekwencji o 15% (przy jednoczesnym wzroście liczby 

takich imprez o 15%). 

Tabela 17 Liczba uczestników imprez zorganizowanych przez Chorzowskie Centrum Kultury i Starochorzowski Dom Kultury w 2014 
i 2015 roku. 

Liczba uczestników  2014 2015 

Liczba uczestników ogółem 164 810 147 203 

imprez z płatnym wstępem 88 183 84 012 

imprez adresowanych do osób w wieku 16-25 lat 133 887 113 396 

seansów filmowych 6 984 9 747 

wystaw 43 210 30 070 

festiwali i przeglądów artystycznych 5 969 4 333 

koncertów 15 942 13 933 

prelekcji, spotkań, wykładów 20 997 22 278 

imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych 45 112 

konkursów 4 190 3 268 

pokazów teatralnych 20 096 27 936 

konferencji 1 290 1 020 

interdyscyplinarnych 2 110 3 365 

warsztatów 1 726 1 924 

Innych imprez 42 251 29 217 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 
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Rysunek 13 Liczba uczestników imprez zorganizowanych przez Chorzowskie Centrum Kultury i Starochorzowski Dom Kultury w 
2014 i 2015 roku. 

 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

W Chorzowskim Centrum Kultury i Starochorzowskim Domu Kultury funkcjonowały w 2015 roku 44 grupy 

artystyczne, przy czym najczęściej były to grupy taneczne i muzyczno-instrumentalne. Ich łączna liczba zwiększyła 

się w stosunku do 2014 roku o prawie jedną piątą, w tym najwięcej przybyło grup muzyczno-instrumentalnych (ich 

liczba podwoiła się). Mniej niż połowa grup (43%) adresowanych jest do młodzieży w wieku 16-25 lat. Liczba tych 

grup nie zmieniła się w latach 2014-2015. 

Zaobserwowano wzrost zainteresowania uczestnictwem w grupach artystycznych w ośrodkach kultury – liczba 

chętnych wzrosła o 14%, przy czym największym zainteresowaniem cieszyły się grupy taneczne. Jednocześnie, 

zaobserwowano znaczny spadek liczby uczestników w wieku 16-25 lat – o ponad ¼ w ciągu roku. 

Tabela 18 Liczba grup artystycznych działających przy Chorzowskim Centrum Kultury i Starochorzowskim Domu Kultury. 

Grupy artystyczne ChCK SDK razem 

Wyszczególnienie 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

liczba grup 

ogółem 21 28 16 16 37 44 

adresowanych do osób w wieku 16-25 lat 7 8 12 11 19 19 

teatralnych 7 5 2 2 9 7 

muzyczno-instrumentalnych 2 7 3 3 5 10 

wokalnych i chórów 3 4 4 4 7 8 

folklorystycznych 0 0 1 1 1 1 

tanecznych 9 12 4 4 13 16 

innych 0 0 2 2 2 2 

liczba 
uczestników 

ogółem 363 491 210 164 573 655 

w wieku 16-25 lat 62 64 177 113 239 177 

teatralnych 74 57 22 24 96 81 
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Grupy artystyczne ChCK SDK razem 

Wyszczególnienie 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

muzyczno-instrumentalnych 60 61 34 35 94 96 

wokalnych i chórów 53 55 34 36 87 91 

folklorystycznych 0 0 25 25 25 25 

tanecznych 176 254 64 42 240 296 

innych grup 0 0 30 33 30 33 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

Rysunek 14 Liczba grup artystycznych i ich uczestników – Chorzowskie Centrum Kultury i Starochorzowski Dom Kultury. 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

Przy Chorzowskim Centrum Kultury i Starochorzowskim Domu Kultury działało w 2015 łącznie 35 kół, sekcji 

i klubów – o jedno mniej niż w roku wcześniejszym. Około jedna trzecia z nich jest adresowana do osób w wieku 

16-25 lat. Choć ich oferta nie zmieniła się znacznie (zmalała o 1), gwałtownie spadło zainteresowanie takimi 

zajęciami – liczba uczestniczącej w nich młodzieży zmniejszyła się o dwie trzecie (67%). Ogólnie liczba uczestników 

wszystkich zajęć spadła o niemal połowę – z 1026 osób w 2014 roku do 524 w roku 2015. Wśród kół, klubów i sekcji 

dominują plastyczne/techniczne oraz muzyczne. Dużą popularnością cieszą się również zajęcia jogi w ChCK (50 

uczestników w obu latach), a w SDK – Chorzowskie Towarzystwo Szachowe, Klub Seniora PZERiI, Klub Seniora 

"Przyjaciele", Dzielnicowa Akademia Seniora – 227 uczestników w 2015 roku (wzrost o 15% w stosunku do roku 

2014). 

Tabela 19 Liczba działających kół/klubów/sekcji i ich uczestników – Chorzowskie Centrum Kultury i Starochorzowski Dom 
Kultury. 

Koła/kluby/sekcje ChCK SDK razem 

Wyszczególnienie 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

liczba kół/ 
klubów/ 

sekcji 

ogółem 12 10 24 25 36 35 

adresowanych do osób w wieku 16-25 lat 0 0 13 12 13 12 

plastyczne/techniczne 5 6 5 5 10 11 

taneczne 0 0 5 5 5 5 

muzyczne 0 0 10 10 10 10 
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Koła/kluby/sekcje ChCK SDK razem 

Wyszczególnienie 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

informatyczne 6 3 2 2 8 5 

teatralne 0 0 2 2 2 2 

kluby seniora/ Uniwersytety Trzeciego Wieku 0 0 2 2 2 2 

inne 1 1 3 4 4 5 

liczba 
uczestników 

kół/ 
klubów/ 

sekcji 

ogółem 476 524 550 b.d. 1026 524 

adresowanych do osób w wieku 16-25 lat 88 110 246 b.d. 334 110 

plastycznych/technicznych 46 36 90 b.d. 136 36 

tanecznych 0 0 89 b.d. 89 0 

muzycznych 0 0 138 b.d. 138 0 

informatycznych 37 32 13 b.d. 50 32 

teatralnych 0 0 28 b.d. 28 0 

seniora/ Uniwersytetów Trzeciego Wieku 0 0 167 b.d. 167 0 

inne 50 50 197 227 247 277 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

Rysunek 15 Liczba działających kół/klubów/sekcji i ich uczestników – Chorzowskie Centrum Kultury i Starochorzowski Dom 
Kultury. 

 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

W latach 2014-2015 Chorzowskie Centrum Kultury nie miało w swojej ofercie kursów, natomiast Starochorzowski 

Dom Kultury dawał możliwość uczestnictwa w 4 kursach, z czego dwa adresowane były do osób w wieku 16-25 lat. 

Wszystkie kursy były odpłatne i były to: dwa kursy nauki gry na instrumentach i dwa kursy komputerowe. Łącznie 

w kursach w 2015 roku uczestniczyło 28 osób (wzrost o 22% w stosunku do roku 2014), z czego 12 to młodzież 16-

25-letnia. Chorzowianie nieco chętniej uczestniczyli w kursach komputerowych niż w kursach nauki gry na 

instrumentach. 
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Tabela 20 Liczba kursów i ich uczestników – Starochorzowski Dom Kultury. 

Kursy SDK 

Wyszczególnienie 2014 2015 

liczba 
kursów 

ogółem 4 4 

adresowanych do osób w wieku 16-25 lat 2 2 

z płatnym uczestnictwem 4 4 

nauki gry na instrumentach 2 2 

komputerowych 2 2 

liczba 
uczestników 

kursów 

ogółem 23 28 

adresowanych do osób w wieku 16-25 lat 10 12 

z płatnym uczestnictwem 23 28 

nauki gry na instrumentach 10 12 

komputerowych 13 16 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

Rysunek 16 Liczba kursów i ich uczestników – Starochorzowski Dom Kultury. 

Źródło: Chorzowskie Centrum Kultury 

Każdego roku w Chorzowie organizowane są imprezy masowe, a wśród nich następujące, które adresowane są 

również do młodzieży: 

 Święto Miasta – wydarzenie organizowane w czerwcu przez Urząd Miasta Chorzów i Miejski Ośrodek 

Rekreacji i Sportu. Odbywają się wówczas koncerty muzyczne, animacje w plenerze i prezentacje miejskich 

instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Celem imprezy jest integracja mieszkańców miasta, 

a wstęp na wydarzenia jest wolny lub odpłatny (1 zł). Każdego roku podczas Święta Miasta bawi się około 

15 000 osób. 

 Festiwal Kolorów – wydarzenie ma miejsce w czerwcu, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Festiwalu 

Kolorów. Jest to koncert przeplatany zabawą z kolorami (proszki Holi). Wstęp na imprezę jest wolny, 

a odbywa się ona na Polach Marsowych w Parku Śląskim. W imprezie każdorazowo uczestniczy około 15 000 

osób. 

 Beerfest – impreza muzyczno-festiwalowa odbywająca się we wrześniu i organizowana przez Stage Art. 

Podczas wydarzenia prezentowa jest zarówno muzyka popularna, jak i zespoły regionalne (śląskie). Wstęp na 
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imprezę jest nieodpłatny, a miejsce jej realizacji to Pola Marsowe i Duża Łąka w Parku Śląskim. Corocznie 

przyciąga około 120 000 uczestników. 

 Industriada – organizowana przez Sztyg.Art w czerwcu impreza to tzw. Święto Szlaku Zabytków Techniki, 

podczas którego odbywają się warsztaty, koncerty i spektakle. Jej celem jest edukacja i rozrywka. Wstęp na 

wydarzenie jest wolny. Odbywa się ono w Kompleksie Sztygarka i Szybie Prezydent. Za każdym razem 

uczestniczy w nim około 3 000 osób. 

 Eko Piknik – festyn edukacyjny organizowany w kwietniu przez Urząd Miasta w Chorzowie. Wstęp na 

wydarzenie jest wolny, a corocznie bierze w nim udział 1500 – 2500 osób. 

 Dni Wielkich Hajduk – każdego roku około połowy sierpnia Miejski Dom Kultury Batory, Miejski Ośrodek 

Rekreacji i Sportu i Agencja WOJA organizują festyn miejski, na którego wstęp płatny jest 1 zł. Odbywa się on 

na terenie Kompleksu Sportowego Hajduki i przyciąga około 5000 osób. 

 Festiwal Lauba Pełno Bluesa – festiwal odbywa się w sierpniu, a jego organizatorami są Miejski Dom Kultury 

Batory i Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Mają miejsce wówczas koncerty bluesowe, a celem 

imprezy jest edukacja muzyczna. Wstęp na festiwal jest płatny. Co roku uczestniczy w nim około 800 osób. 

 SPLOT Festiwal Młodych – trzydniowa impreza organizowana we wrześniu przez Miejski Dom Kultury Batory, 

tematyką wydarzenia jest folklor i rozrywka, a jej celem – edukacja. Uczestnictwo w wydarzeniu jest 

bezpłatne i każdego roku przybywa na nie około 3000 osób. 

W Chorzowie zarejestrowane są 272 organizacje społeczne18, przy czym około 40% z nich aktywnie uczestniczy 

w życiu miasta19. Wśród form reprezentowanych przez aktywne organizacje dominują stowarzyszenia (80%), 

a 14% podmiotów to fundacje. Pozostałe grupy to kościelne osoby prawne (6%) i spółka z o.o. (1%, tj. WTZ Spółka 

z o.o. przy regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym). 

Rysunek 17 Formy działalności organizacji społecznych w Chorzowie. 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

Najwięcej organizacji zajmuje się wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej (38%) lub kulturą, sztuk czy 

ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (35%). 12% organizacji oferuje wszelkiego rodzaju pomoc 

społeczną, a mniej niż co dziesiąta zajmuje się aspektami związanymi z edukacją zdrowotną i ochroną zdrowia.  

                                                                 
18 Krajowy Rejestr Sądowy 
19 Urząd Miasta Chorzów 

fundacja

stowarzyszenie

kościelna osoba prawna spółka z o.o.
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Rysunek 18 Zakres działalności (tematyka) aktywnych organizacji społecznych. 

 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

W ramach konkursów na realizację zadań publicznych w Chorzowie część organizacji społecznych podejmuje 

przedsięwzięcia z zakresu: 

 polityki społecznej, 

 prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu 

i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 upowszechniania kultury fizycznej, 

 turystyki i krajoznawstwa, 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

 realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 

zamieszkałej w Chorzowie. 

Poniższa tabela ilustruje kwoty dotacji przyznane na realizację zadań w poszczególnych obszarach w latach 2014-

2016. W każdym z lat ponad 80% dotacji przyznano na realizację zadań w ramach polityki społecznej. W 2016 roku 

6% środków przeznaczono na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie 

w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych, a 5% – na kulturę, sztukę, ochronę dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. Najmniej środków z kolei wydatkowano na upowszechnienie kultury fizycznej 

(0,16%). 
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Tabela 21 Realizacja zadań publicznych przez organizacje społeczne w Chorzowie w latach 2014-2016 [PLN]. 
Obszar 2014 2015 2016 

polityka społeczna  7 773 165,10  8 308 264,60   9 390 889,18  

prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą 
w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych 

 794 872,00   755 137,00   712 864,00  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  395 442,00   494 760,00   500 920,00  

upowszechnianie kultury fizycznej  166 037,00   164 260,00   17 328,00  

turystyka i krajoznawstwo  41 860,00   45 080,00   51 570,00  

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami  165 676,00   165 395,00   168 732,97  

realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie  71 040,00   71 040,00   131 040,00  

 Kwota dotacji ogółem [PLN]   9 408 092,10   10 003 936,60   10 973 344,15  

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

SYTUACJA EKONOMICZNA 

EDUKACJA 

Młodzi ludzie w wieku 16-25 to nierzadko osoby uczące się, co dotyczy przede wszystkim młodzieży 

do osiemnastego roku życia, a więc objętej obowiązkiem szkolnym. Chorzowianie mają do dyspozycji w swoim 

mieście 22 publiczne szkoły ponadgimnazjalne, a także 24 niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne i 2 szkoły wyższe. 

Publiczne szkoły ponadgimnazjalne obejmują: 

o I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących; 

o II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1; 

o III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2; 

o IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie; 

o V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3; 

o VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja 

Śniadeckiego; 

o IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2; 

o Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Oskara 

Langego; 

o Szkołę Policealną dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; 

o Szkołę Policealną Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; 

o Szkołę Policealną Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego; 

o Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; 

o Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego; 

o Technikum Ekonomiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Oskara Langego; 

o Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego; 

o Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej; 

o Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3; 
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o Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko; 

o Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha 

Korfantego; 

o Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko; 

o Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej; 

o Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.2021 

Z kolei wśród szkół niepublicznych znajdują się: 

 Licea ogólnokształcące: 

o Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. kard. prym. 

Augusta Hlonda, 

o Centrum Kształcenia PRYMUS, 

o Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji SIÓDEMKA, 

o Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K.K. ROMA, 

o Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia PRYMUS, 

o Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ul. Dąbrowskiego 36), 

o Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ul. Katowicka 64), 

o Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS. 

 Technika i szkoły zawodowe: 

o Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia PRYMUS, 

o Technikum Administracyjne w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej 

i Słabowidzącej, 

o Technikum Masażu i Fizjoterapii w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej 

i Słabowidzącej, 

o Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia PRYMUS, 

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej 

i Słabowidzącej; 

 Szkoły policealne: 

o Niepubliczna Górnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych w Centrum Kształcenia PRYMUS, 

o Policealna Szkoła Centrum Edukacji SIÓDEMKA, 

o Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 

o Policealna Szkoła Kosmetyki Centrum Edukacji SIÓDEMKA, 

o Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK, 

o Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK, 

                                                                 
20 chorzow.eu 
21  W dalszej analizie zastosowano skrótowe nazwy szkół i zespołów szkół zgodnie z następującym kluczem: LO – liceum ogólnokształcące, CKZiU 
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ZSB – Zespół Szkół Budowlanych, ZSGU – Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ZST 
– zespół szkół technicznych, ZSTiO – zespół szkół technicznych i ogólnokształcących 
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o Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, 

o Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA, 

o Szkoła Policealna Fizjoterapii, 

o Szkoła Policealna SOCIUS Jezuitów, 

o Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS.22 

W ciągu trzech minionych lat szkolnych (2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016) o 12% spadła liczba absolwentów 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2015/2016 najwięcej uczniów ukończyło III Liceum 

Ogólnokształcące (15% wszystkich absolwentów). W następnej kolejności było I Liceum Ogólnokształcące, 

IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3.  

Jednocześnie wśród absolwentów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej im. kard. prym. Augusta Hlonda, będącym szkołą niepubliczną były 23 osoby w roku 

szkolnym 2015/2016 oraz 63 – rok wcześniej i 52 – dwa lata wcześniej. 

Tabela 22 Liczba absolwentów publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Chorzowie. 

Szkoła/  
Zespół szkół 

Liczba absolwentów szkoły 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

I LO 181 150 128 

II LO 17 33 41 

III LO 156 159 151 

IV LO 138 133 121 

IX LO 48 52 46 

CKZiU 104 85 72 

ZSB 36 24 36 

ZSGU 111 85 64 

ZST Nr 2 109 77 59 

ZSTiO Nr 1 66 103 55 

ZSTiO Nr 3 74 121 112 

ZSTiO Nr 4 77 107 96 

SUMA 1117 1129 981 

Źródło: dane udostępnione przez szkoły 

                                                                 
22 chorzow.eu 
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Rysunek 19 Udział liczby absolwentów publicznych szkół ponadgimnazjalnych w liczbie wszystkich absolwentów tych szkół.  

 

Źródło: dane udostępnione przez szkoły 

Według danych GUS ponad połowa (56,9%) absolwentów chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych w 2015 roku 

ukończyła liceum ogólnokształcące. Co trzeci absolwent skończył technikum, natomiast 8,9% – zasadniczą szkołę 

zawodową. 

Rysunek 20 Udział absolwentów poszczególnych rodzajów szkół publicznych w ogólnej liczbie absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych w roku 2015. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Z informacji udostępnionych przez szkoły wynika, że największym zainteresowaniem wśród uczniów techników 

i zasadniczych szkół zawodowych cieszą się klasy o profilu informatycznym – w roku 2016 ten typ oddziałów 

ukończyło 22% absolwentów poszczególnych profili klas. 
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Rysunek 21 Udział absolwentów poszczególnych profili klas publicznych szkół ponadgimnazjalnych: techników i zasadniczych szkół 
zawodowych. 

 
Źródło: dane udostępnione przez szkoły 

Jednocześnie dane z Głównego Urzędu Statystycznego zawierające wszystkie kierunki kształcenia zasadniczych 

szkół zawodowych, techników i szkół policealnych informują, ze uczniowie w najchętniej kształcą się w obszarze 

usług dla ludności i w branży inżynieryjno-technicznej, a najmniej chętnie w klasach o profilu artystycznym. 

Rysunek 22 Udział uczniów według kierunków kształcenia w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży (włączając 
zasadnicze szkoły zawodowe, technika i szkoły policealne) w roku 2015. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Na podstawie uzyskanych danych analizowano zdawalność egzaminów końcowych w szkołach 

ponadgimnazjalnych w ciągu trzech lat szkolnych. W przypadku egzaminu maturalnego odnotowano spadek 

zdawalności w skali miasta w tym okresie – w roku szkolnym 2015/2016 najwięcej osób zdało maturę w liceach 

ogólnokształcących – w III LO (99,34%), I LO (99,20%) i IV LO (90,10%), a najniższą w ZST Nr 2 (50,00%) oraz w II LO 

(44,73%).  
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Z kolei wśród maturzystów z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej im. kard. prym. Augusta Hlonda zdawalność egzaminu maturalnego w trzech badanych 

latach szkolnych była bardzo wysoka – w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 98%, natomiast w kolejnych – 100%. 

Rysunek 23 Zdawalność egzaminu maturalnego w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Chorzowie w latach szkolnych 
2014/2014, 2014/2015 i 2015/2016. 

Źródło: dane udostępnione przez szkoły 

W przypadku egzaminów zawodowych, do których przystępują uczniowie techników i zasadniczych szkół 

zawodowych zaobserwowano spadek zdawalności w stosunku do roku szkolnego 2014/2015, jednak wyniki były 

wyższe niż w roku szkolnym 2013/2014. Najwięcej uczniów w roku szkolnym 2015/2016 pozytywnie przeszło 

egzamin zawodowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (77,78%), a najmniej w ZSTiO Nr 1 

(40,00%). 

Rysunek 24 Zdawalność egzaminu zawodowego w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Chorzowie w latach szkolnych 
2014/2014, 2014/2015 i 2015/2016. 
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W każdej ze szkół w ofercie znajdują się zajęcia dodatkowe w postaci kół zainteresowań. Najwięcej tego typu kół 

oferuje ZSTiO nr 3, a najmniej IX LO. Łącznie w roku szkolnym 2015/2016 pula zajęć dodatkowych obejmowała 357 

kół, co daje średnio 32 koła na placówkę. Dwa lata wcześniej w ofercie szkół znajdowało się 368 zajęć dodatkowych.  

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. kard. prym. 

Augusta Hlonda oferowało swoim uczniom 8 kół w roku szkolnym 2015/2016, co było wartością o jedną trzecią 

mniejszą niż w roku wcześniej. 

Rysunek 25 Liczba kół (zajęć dodatkowych) organizowanych w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 
2015/2016. 

 
Źródło: dane udostępnione przez szkoły 

Ponad 80% szkół ponadgimnazjalnych posiada w swoim obiekcie gabinet profilaktyki zdrowotnej, dzięki czemu 

młodzież ma dostęp do pomocy przedlekarskiej w szkole. 

Rysunek 26 Posiadanie gabinetu profilaktycznego przez szkołę. 

 

Źródło: dane udostępnione przez szkoły 

W granicach obszaru rewitalizacji Centrum znajdują się dwa publiczne zespoły szkół, w skład których wchodzą 

szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko i Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych 

im. M. Dąbrowskiej. W skład ZST Nr 2 wchodzą dwie szkoły: Technikum Samochodowe i Zespół Szkół Zawodowych 

Nr 2, natomiast ZSGU obejmuje Technikum Gastronomiczne i Zespół Szkół Zawodowych Nr 5.  

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta stwierdzono, że w 2015 roku czternastu młodych 

mieszkańców centrum Chorzowa porzuciło edukację szkolną – są to osoby w wieku 16-18 i stanowią 4% ludności 

w tym wieku zamieszkującej śródmieście. 
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Tabela 23 Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Centrum porzucających edukację szkolną w wieku 16, 17 i 18 lat – 
dane za rok 2015. 

wiek Liczba osób porzucających edukację szkolną 

16 lat 6 

17 lat 3 

18 lat 5 

SUMA 14 

Źródło: Urząd Miasta Chorzów 

Część uczniów chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymuje wsparcie w postaci pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym. W roku szkolnym 2015/2016 127 uczniów było uprawnionych do takiego stypendium 

i każdy z nich skorzystał z tego faktu. 59 uczniów było uprawnionych do korzystania ze stypendium w formie zajęć 

edukacyjnych, jednak zaledwie 13 osób (22,03%) skorzystało z tej możliwości. Rodzice młodzieży jako powód tak 

niskiego zaangażowania dzieci w tego typu zajęcia podają brak zainteresowania ze strony dziecka zajęciami 

edukacyjnymi pozaszkolnymi lub prowadzeniem tych zajęć przez szkoły nieodpłatnie (aby uzyskać zwrot kosztów 

za zajęcia, rodzic/opiekun zobowiązany jest przedstawić dowody wniesienia opłat za zajęcia). Dodatkowo, 13 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych było uprawnionych do zwrotu kosztów za dojazd do szkoły, przy czym 8 z nich 

(61,54%) skorzystało ze wsparcia w tym zakresie. Dotyczyło ono osób pobierających naukę poza miejscem 

zamieszkania, tj. poza Chorzowem. Kolejną formą wsparcia młodzieży szkolnej są zasiłki szkolne, będące 

świadczeniem przyznawanym uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

wystąpienia zdarzenia losowego. Dwoje uczniów szkół ponadgimnazjalnych było uprawnionych do otrzymania tej 

formy wsparcia w wyniku śmierci członka rodziny, niemniej jednak 1 osoba nie skorzystała z tej pomocy z powodu 

niedopełnienia formalności (niedostarczenia rachunków i faktur, będących podstawą wypłaty zasiłku szkolnego).23  

W Chorzowie znajdują się dwie szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy 

w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. W 2015 roku 

łącznie studiowało tam 5488 osób, z których 61% to kobiety. W tym samym roku studia wyższe na obu uczelniach 

ukończyło razem 1516 absolwentów, z których dwie na trzy osoby to kobiety. Wnioskować można zatem, że w toku 

studiów mężczyźni częściej z nich rezygnują niż kobiety. 

Rysunek 27 Liczba studentów szkół wyższych w Chorzowie 
w 2015 roku. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

                                                                 
23 Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

Rysunek 28 Liczba absolwentów szkół wyższych 
w Chorzowie w 2015 roku. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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RYNEK PRACY 

Podczas gdy na przestrzeni lat 2013-2015 populacja Chorzowa zmniejszyła się o 2%, odnotowano spadek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych o 26%. W tym samym czasie liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

zmniejszyła się o 3%, natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-25 lat zmalała o 37%. Udział 

osób młodych w liczbie bezrobotnych ogółem spada z roku na rok – z 13% w 2013 roku do 11% w 2015 roku. Udział 

ten jest nieco większy niż udział liczby mieszkańców miasta w tym wieku w ludności miasta ogółem, zatem stopień 

bezrobocia wśród młodych osób nie jest proporcjonalny do ich udziału w populacji miasta. 

Analiza sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do mieszkańców obszaru rewitalizacji Centrum wskazuje, 

że zarejestrowani bezrobotni młodzi ludzie z tego obszaru stanowią 14% wszystkich bezrobotnych młodych osób 

w mieście, co jest zbliżonym udziałem do liczby młodych mieszkańców tego terenu do liczby młodzieży w mieście 

ogółem. Świadczy to o tym, że sytuacja związana z bezrobociem wśród osób w wieku 18-25 lat, zamieszkujących 

obszar centrum nie odbiega od sytuacji w całym mieście. 

Tabela 24 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Chorzowie – stan na 31. grudnia 2013, 2014 i 2015 roku. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

ogółem 4 955 4 135 3 665 

w wieku 18-25 lat 654 514 413 

w wieku 18-25 lat z obszaru rewitalizacji Centrum 93 68 59 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny obejmują statystyki bezrobocia wśród nieco zawężonego 

przedziału wiekowego – od 18 do 24 roku życia. Analizując dane kwartalne można wyciągnąć kilka wniosków. 

Przede wszystkim na przestrzeni lat 2013-2016 zauważa się wyraźne zmniejszenie liczby bezrobotnych w tej grupie 

wiekowej (o ponad 50%). Co więcej, rok do roku utrzymuje się tendencja w postaci najwyżej liczby bezrobotnych 

w pierwszym, a najniższej w ostatnim kwartale roku (za wyjątkiem roku 2015, gdy wartość ta była niemal równa 

wartości z trzeciego kwartału). 

Tabela 25 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Chorzowie w wieku 18-24 w poszczególnych kwartałach lat 2013-2016. 
 2013 2014 2015 2016 

I kwartał 851 756 545 417 

II kwartał 717 572 428 354 

III kwartał 732 630 411 317 

IV kwartał 654 514 413 309 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Rysunek 29 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-24 lata w poszczególnych kwartałach lat 2013-2016. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W ciągu analizowanych trzech lat w Chorzowie wzrosła liczba osób poszukujących pracy. Poszukującą pracy jest 

osoba, która nie może uzyskać statusu bezrobotnego (np. z powodu pobieranej renty lub emerytury), a także osoba 

zatrudniona zgłaszająca zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo 

dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Na koniec grudnia 2015 

roku w Chorzowie takich osób było 206, co stanowi wzrost o ponad 20% w porównaniu do roku 2013. Młodzi 

ludzie w wieku 18-25 mają stosunkowo niski udział w tej liczbie – w roku 2013 stanowili 8,5% poszukujących pracy, 

w 2014 – 11,7%, natomiast w 2015 – tylko 5,3%. Co istotne, młodzież zamieszkująca obszar rewitalizacji Centrum 

w każdym z poszczególnych lat miała diametralnie inny udział w młodzieży poszukującej pracy ogółem – od zera 

w roku 2015, przez 7,1% w roku 2013, aż do ponad 18,2% w roku 2014. 

Tabela 26 Liczba osób poszukujących pracy – stan na koniec 2013, 2014 i 2015 roku. 

Liczba poszukujących pracy 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

ogółem 164 188 206 

w wieku 18-25 lat 14 22 11 

w wieku 18-25 lat z obszaru Centrum 1 4 0 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Rysunek 30 Liczba osób poszukujących pracy – stan na koniec 2013, 2014 i 2015 roku. 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 
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Młodzi ludzie poszukujący pracy to przede wszystkim osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym. 

W każdym z badanych lat są one dominującą grupą.  

Tabela 27 Wykształcenie osób w wieku 18-25 lat poszukujących pracy na koniec 2013, 2014 i 2015 roku. 
Liczba osób w wieku 18-25 lat poszukujących 

pracy z wykształceniem: 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

 wyższym 2 0 1 

 policealnym i średnim zawodowym 2 0 2 

 średnim ogólnokształcącym 1 4 2 

 zasadniczym zawodowym 1 3 1 

 gimnazjalnym i niższym 8 15 5 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Więcej niż co trzeci uczestnik kursów i szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

to osoba w wieku 18-25 lat, choć osoby w tym wieku to 11% zarejestrowanych bezrobotnych. Tak duże 

zaangażowanie młodych wskazuje na ich wysoką świadomość o korzyściach z doszkalania się. Jednak zaledwie 3% 

młodzieży uczestniczącej w kursach i szkoleniach to mieszkańcy centrum miasta, co jest znacznie niższą wartością 

niż udział młodzieży z centrum w całkowitej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-25 lat. Pozwala 

to wnioskować, że młodzież ze śródmieścia dużo mniej chętnie podejmuje aktywność w celu doszkalania się, 

aby podjąć zatrudnienie. 

Tabela 28 Liczba uczestników kursów i szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie – dane za lata 2013, 2014 i 2015. 

Liczba uczestników kursów i szkoleń 2013 2014 2015 

ogółem 237 227 207 

w wieku 18-25 lat 76 61 74 

w wieku 18-25 lat z obszaru rewitalizacji Centrum 15 10 6 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku 59 mieszkańców (5%) obszaru rewitalizacji Centrum w wieku 18-25 lat 

pozostawało bez pracy, przy czym niemal trzy czwarte z nich (73%) to kobiety. Największą grupę wśród tych osób 

stanowią chorzowianie w wieku 21 (25%) oraz 24 lat (24%). Stosunkowo duży udział śród bezrobotnej młodzieży 

stanowią także dwudziesto- i dwudziestodwulatkowie (po 17%), natomiast na koniec grudnia 2015 roku 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie nie był zarejestrowany żaden dziewiętnasto- ani 

dwudziestopięciolatek z obszaru rewitalizacji Centrum. 
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Rysunek 31 Udział bezrobotnych młodych ludzi z obszaru rewitalizacji Centrum według poszczególnych grup wiekowych – stan 
na 31.12.2015 r. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

71% zarejestrowanej bezrobotnej młodzieży z centrum miasta nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, 

a 65% nie ma doświadczenia zawodowego. Problem ten dotyczy wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych 

w wieku 18 lat, a więc tych, którzy dopiero osiągnęli pełnoletność i wkroczyli na rynek pracy. Ponadto, żaden 

z zarejestrowanych bezrobotnych dwudziestolatków nie ma kwalifikacji zawodowych. Dane wskazują, 

że posiadanie kwalifikacji zawodowych staje się bardziej powszechne wraz z wiekiem – wśród zarejestrowanych 

bezrobotnych mających 24 lata tylko 29% nie ma takich kwalifikacji. Podobną tendencję zauważyć można 

porównując posiadane doświadczenie zawodowe, niemniej jednak wartości procentowe są wyższe – w najlepszej 

sytuacji jest starsza młodzież – po 43% 23- i 24-latków ma pewne doświadczenie zawodowe. 

Tabela 29 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji Centrum – stan na 31.12.2015 r. 

wiek ogółem kobiety bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego 

18 lat 3 2 3 3 

19 lat 0 0 0 0 

20 lat 10 9 10 7 

21 lat 15 11 12 10 

22 lata 10 9 8 6 

23 lata 7 6 5 4 

24 lata 14 6 4 8 

25 lat 0 0 0 0 

SUMA 59 43 42 38 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Ponad połowa zarejestrowanych młodych osób z obszaru centrum ma wykształcenie co najwyżej gimnazjalne. 

Niemal co piąty niezatrudniony ukończył szkołę zasadniczą zawodową, a 15% bezrobotnych ma wykształcenie 

policealne i/lub średnie zawodowe. Co dziesiąta osoba jest posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, 

natomiast absolwenci uczelni wyższych to zaledwie 5% bezrobotnych. 
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Tabela 30 Wykształcenie zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-25, zamieszkałych w granicach obszaru rewitalizacji 
Centrum – stan na 31.12.2015 r. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Analiza poziomu wykształcenia każdej z grup wiekowych wykazała, ze najbardziej jednorodna jest grupa 

osiemnastolatków – wszyscy ukończyli co najwyżej szkołę gimnazjalną. Wśród dwudziestolatków zaobserwować 

można różne poziomy wykształcenia, choć dominuje gimnazjalne i niższe (60% osób). Podobna sytuacja zaistniała 

wśród osób mających 21 lat, przy czym aż 80% tej grupy ma wykształcenie co najwyżej gimnazjalne. Wśród 

kolejnych grup wiekowych obserwuje się spadek udziału osób z tym poziomem wykształcenia (50% wśród 22-

latków, 29% wśród 23-latków i 14% wśród 24-latków). Co trzeci 23-letni bezrobotny mieszkaniec centrum ma 

wykształcenie średnie ogólnokształcące, równie wysoki udział mają w tej grupie osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Dwudziestoczterolatkowie to jedyna grupa wśród bezrobotnej młodzieży 

zamieszkującej centrum, w której znajdują się osoby z wykształceniem wyższym – stanowią one 21% tej grupy. 

Tyle samo osób wśród 24-latków ma wykształcenie policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące 

i zasadnicze zawodowe.  

Tabela 31 Wykształcenie zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-25, zamieszkałych w granicach obszaru rewitalizacji 
Centrum – stan na 31.12.2015 r. 

wiek wyższe 
policealne i średnie 

zawodowe 
średnie 

ogólnokształcące 
zasadnicze zawodowe gimnazjalne i niższe 

18 lat 0 0 0 0 3 

19 lat 0 0 0 0 0 

20 lat 0 1 1 2 6 

21 lat 0 1 0 2 12 

22 lata 0 3 0 2 5 

23 lata 0 1 2 2 2 

24 lata 3 3 3 3 2 

25 lat 0 0 0 0 0 

SUMA 3 9 6 11 30 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Poniższa tabela i kolejny wykres pozwalają porównać poziom wykształcenia trzech grup: mieszkańców Chorzowa 

ogółem według Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2011 roku, bezrobotnych chorzowian ogółem 

wyższe
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ogólnokształcące

10%
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i bezrobotnych chorzowian w wieku 18-25, zamieszkujących obszar Centrum – według danych na koniec grudnia 

2015 roku.  

Według NSP największą grupę wśród mieszkańców Chorzowa stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (27%), a następnie z gimnazjalnym i niższym (24%) i nieco mniej – z policealnym i średnim 

zawodowym (23%). Piętnastu na stu chorzowian ukończyło studia wyższe, a 11% – szkołę średnią ogólnokształcącą. 

Z kolei wśród wszystkich bezrobotnych 42% to osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, a 26% – 

z zasadniczym zawodowym. Mniej niż co piąty ma wykształcenie policealne i średnie zawodowe (18%), 

a najmniejszą grupę stanowią osoby po studiach wyższych (8%) i szkołach średnich ogólnokształcących (7%). 

Wśród bezrobotnej młodzieży z obszaru centrum również dominują osoby o wykształceniu nie wyższym niż 

gimnazjalne, a 19% młodych ukończyło szkołę zasadniczą zawodową. Najmniej osób z kolei to absolwenci uczelni 

wyższych. 

Podsumowując, wśród badanych trzech grup dominuje wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz zasadnicze 

zawodowe, natomiast najmniej osób ukończyło szkoły wyższe i średnie ogólnokształcące. 

Tabela 32 Poziom wykształcenia mieszkańców Chorzowa z uwzględnieniem mieszkańców ogółem, bezrobotnych ogółem 
i bezrobotnej młodzieży z obszaru Centrum. 

Wykształcenie 
Mieszkańcy ogółem 

(NSP 2011) 
Bezrobotni ogółem 

(31.12.2015) 
Bezrobotni w wieku 18-25 lat 

z obszaru Centrum (31.12.2015) 

wyższe 15% 8% 5% 

policealne i średnie zawodowe 23% 18% 15% 

średnie ogólnokształcące 11% 7% 10% 

zasadnicze zawodowe 27% 26% 19% 

gimnazjalne i niższe 24% 42% 51% 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Rysunek 32 Poziom wykształcenia mieszkańców Chorzowa z uwzględnieniem mieszkańców ogółem, bezrobotnych ogółem 
i bezrobotnej młodzieży z obszaru Centrum. 

 
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku 27% młodych bezrobotnych z obszaru centrum pozostawało bez pracy 

przez okres od roku do dwóch lat, natomiast co piąty – od pół roku do roku. Nieco więcej osób, tj. 22% nie 

podejmowało zatrudnienia w okresie od 1 do 3 miesięcy, natomiast 15% osób to bezrobotni od ponad 2 lat. Zatem 
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ponad 40% młodych ludzi z tego obszaru nie pracuje od co najmniej roku. Wśród osób długotrwale bezrobotnych 

(powyżej 24 miesięcy) dominują osoby w wieku 23 lat. Co siódmy dwudziestolatek w grudniu 2015 był bezrobotny 

od co najmniej pół roku. Natomiast najstarsze osoby z tej grupy, czyli dwudziestoczterolatkowie stosunkowo 

najkrócej pozostają bez pracy – połowa z nich nie pracowała co najwyżej pół roku. 

Rysunek 33 Czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-25 zamieszkujących obszar rewitalizacji 
Centrum – stan na 31.12.2015 r. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

Tabela 33 Czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych bezrobotnych osób w wieku 18-25 zamieszkujących obszar 
rewitalizacji Centrum – stan na 31.12.2015 r. 

wiek 

Czas pozostawania bez pracy 

Do 1 
miesiąca 

1-3 miesiące 3-6 miesięcy 
6-12 

miesięcy 
12-24 

miesięcy 
Powyżej 24 

miesięcy 

18 lat 1 0 1 0 1 0 

19 lat 0 0 0 0 0 0 

20 lat 0 3 0 3 4 0 

21 lat 1 3 4 2 4 1 

22 lata 0 0 1 3 4 2 

23 lata 0 1 0 0 1 5 

24 lata 0 6 1 4 2 1 

25 lat 0 0 0 0 0 0 

SUMA 2 13 7 12 16 9 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 
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POTRZEBY I OCZEKIWANIA MŁODZIEŻY 

Młodzież uczestnicząca w zogniskowanym wywiadzie grupowym podzieliła się swoimi opiniami na temat 

posiadanych i oczekiwanych kompetencji zawodowych, ich powiązania ze sferą kształcenia w szkole, a także 

przedstawiła swoje postrzeganie chorzowskiego rynku pracy, możliwości aktywizacji zawodowej w mieście i swoich 

planów w tym zakresie. 

Badani to uczniowie technikum i swoją szkołę oceniają jako miejsce 

zdobywania zawodu, który może, ale nie musi stać się ich źródłem 

utrzymania, stanowi jednak pewne zabezpieczenie. Część osób planuje 

dokształcać się w przyszłości podejmując studia wyższe. Jednak uczniowie 

zauważają, że sama edukacja w placówkach oświatowych nie jest 

wystarczająca do zdobycia najważniejszych kompetencji zawodowych, do 

których zaliczają znajomość języków obcych, praktykę zawodową i 

doświadczenie zawodowe. Jednocześnie, sygnalizują, że uczniowie nie mają 

równych szans w rozwoju i osiąganiu tych kompetencji. Barierą są przede 

wszystkim niewystarczające środki finansowe, a także fakt, że ze względu na 

obowiązki szkolne i rodzinne młodzieży brakuje czasu. Nierzadko problemem jest 

także nieumiejętność wyszukania sobie zajęć. W związku z powyższym osoby te nie 

mają możliwości lub mają utrudnione warunki uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach, które pomogłyby im w samorozwoju, w tym w dokształcaniu. 

Jednocześnie część uczniów już w trakcie nauki w szkole podejmuje pracę dorywczą, co nierzadko okazuje się 

czynnikiem motywującym rówieśników do podjęcia zatrudnienia. Doceniają 

to, że będąc jeszcze w szkole mają możliwość zdobycia doświadczenia 

zawodowego, praktyki. Mimo to wśród młodych dużą grupę stanowią osoby 

bierne – niepodejmujące żadnej aktywności poza uczęszczaniem do szkoły. 

Według badanej młodzieży, osoby te nie są zainteresowane dodatkowymi 

zajęciami. 

Działalność społeczna, niezwiązana z nauką w szkole jest postrzegana przez młodzież jako jeden z czynników, który 

także może pomóc im w rozwoju przyszłości zawodowej. Są świadomi tego, że aktywność w organizacjach wpłynie 

na ich umiejętność pracy w grupie, umożliwi im poznanie nowego grona osób, pozwoli się wykazać, nawiązać 

relacje i otworzyć na otoczenie. 

Przynajmniej dla połowy osób 
wykształcenie po technikum to opcja 
awaryjna, bo potem jest zawód. Oni 
tak do końca nie wiedzą, co chcą robić 
i to jest taka opcja awaryjna. Pójdą, 
nauczą się i może będzie łatwiej. 

Nie trzeba być pilnym uczniem, tylko 
wszystko zależy od tego, jak 
podchodzimy do tej sprawy, czyli że 
wiedza jest ważna, ale trzeba też 
postawić na inne rzeczy, musimy się 
skupić na zdobyciu różnych praktyk, 
innych doświadczeń w zawodzie. 

Oczywiście, że trzeba się 
wyróżniać. Przede wszystkim 
trzeba języki umieć, mieć 
praktykę, doświadczenie. 

Zawsze jest takie podpytywanie, jak 
sobie radzisz z pracą i szkołą, czy masz 
czas na inne rzeczy. Wtedy się myśli, że 
jeżeli ta osoba ma czas, to i ja też bym 
mogła znaleźć taki czas, jednocześnie 
mieć pieniądze, chodzić do szkoły, 
uczyć się i zdobywać praktykę. 
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Młodzież jest świadoma obecności w Chorzowie pewnych instytucji kultury 

oferujących im zajęcia w czasie wolnym, choć ze względu na obowiązki szkolne wiele 

osób nie jest w stanie w nich uczestniczyć. Badani podkreślili również, że część osób 

nie ma potrzeby uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i preferują spędzić czas w inny 

sposób. Sygnalizują, że w szkole ubywa oferowanych im kół zainteresowań. Pojawia się problem w postaci tego, 

że młodzi chętnie uczęszczaliby na dodatkowe zajęcia, ale jednocześnie są 

świadomi faktu, że ze względu na słomiany zapał części osób, a także na to, że 

szybko się nudzą, wyzwaniem jest utworzenie zajęć, które faktycznie przyciągną 

młodzież na dłużej niż jednorazowa wizyta. Dodają, że koło atrakcyjne dla 

młodzieży powinno być zlokalizowane 

poza szkołą, ponieważ na co dzień spędzają w niej bardzo dużo czasu. Co 

więcej, oczekiwaliby, żeby takie spotkania były prowadzone przez osoby 

zaangażowane, z podejściem do młodzieży, aby zajęcia były inne niż 

w szkole. Jednocześnie wskazują, że nie mają dostępu do miejsca 

umożliwiającego wspólną naukę, przez co wzajemna pomoc w kwestiach 

szkolnych odbywa się przez telefon lub internet, co jest mniej efektywne 

niż faktyczne spotkanie.  

Młodzi ludzie przyznają, że rozmawiają między sobą o swojej przyszłości zawodowej, choć nie są to częste 

rozmowy. Wynikają z ciekawości poznania planów swoich rówieśników, lecz część osób unika tych tematów 

z uwagi na to, że same nie posiadają perspektyw dla siebie. Uważają, że jest jeszcze zbyt wcześnie 

na podejmowanie decyzji, odkładają ten moment, jednocześnie prezentując stanowisko, że będą zadowoleni, jeśli 

znajdą pracę, natomiast jeśli nie, wówczas będą się zastanawiać. Część osób na etapie nauki w szkole już wie bądź 

zakłada, że po jej ukończeniu zostanie zatrudniona dzięki posiadanym znajomościom. Jednak horyzont czasowy 

myślenia o swojej karierze zawodowej uczniowie wskazują jako znalezienie pracy, nie zastanawiając się, co potem 

nastąpi – czy zakładają, że zostaną tam do emerytury, czy planują podejmować inne zatrudnienie w przyszłości. 

Uczestnicy spotkania uważają, że jest możliwość znalezienia przez nich 

pracy w Chorzowie, choć wraz ze wzrostem ich aspiracji podjęcie 

satysfakcjonującego zatrudnienia jest trudniejsze. Wynika to między innymi 

z faktu, że na tym etapie pracodawcy nierzadko wymagają doświadczenia 

zawodowego lub szczególnego wykształcenia. Obecną sytuację 

na chorzowskim rynku pracy ocenili jako średnią, oceniając, 

że w Katowicach jest więcej możliwości. W obliczu postrzeganych przez siebie trudności z wkroczeniem na rynek 

pracy, przyjmują do wiadomości i akceptują rozwiązanie w postaci mieszkania w Chorzowie i dojazdu do pracy 

do któregoś z ośrodków regionu. Z drugiej jednak strony młodzież przyznała, że ruch w postaci przeprowadzki 

do innego miasta jest możliwy i nie czują się na tyle związani z Chorzowem, by w nim żyć. Część osób rozważa 

Prawda jest taka, że jak się bardziej 
poszuka, to się zawsze coś znajdzie, 
choćby ulotki czy pomoc w kuchni czy 
w restauracji, czy Żabce. Dużo osób 
patrzy z perspektywy zarobków, że za 
mało dadzą, wolą siedzieć w domu i nic 
nie mieć. Nie chcą iść za małe pieniądze, 
żeby te pieniądze zdobyć. 

Młodzieży zmienia się 
często podejście do 
wszystkiego i z czasem im 
się po prostu nudzi, 
potrzebuje czegoś innego. 

Gdyby była opcja, że ktoś by 
nam udostępnił bibliotekę albo 
coś w tym stylu, to by było 
super, z tym że nie chce się już 
siedzieć w tej szkole, bo i tak już 
siedzimy tutaj tyle godzin. 

Raczej nie ma na to czasu, żeby się spotkać. 
Trzeba jechać do domu, zjeść coś, wykonać 
parę obowiązków zanim można by się 
spotkać. To już wolimy na Facebooku 
zapytać, jak się co robi albo zadzwonić i 
można to odrobić nie wychodząc z domu. 
Poza tym nie ma takiego miejsca, gdzie 
można by się spotkać i trzeba 
kombinować. Każdy ma różne warunki 
w domu, jedni mają młodsze rodzeństwo, 
inny nie może, bo nie ma warunków. 
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wyjazd za granicę i przyznają, że mimo że takie głosy pojawiają się często wśród ich rówieśników to ich zdaniem 

większość boi się wyjechać i zostanie w kraju.  

Uczniowie wymienili kilka czynników, które zatrzymałyby ich w Chorzowie. 

Są nimi: dobrze płatna praca, posiadanie perspektyw i „zwykłego” 

standardu życia (praca i mieszkanie). Podjęcie pracy poprzedzone jest 

poszukiwaniami – młodzież przyznaje, że gdyby mieli zacząć szukać pracy, 

to głównie robiliby to na portalach internetowych, choć zaznaczyli, ze 

istnieje również możliwość przeglądania ogłoszeń i tablic ogłoszeniowych, 

a także dowiadywanie się wśród swojego otoczenia (znajomych, rodziny). Niechętnie wymienili urząd pracy jako 

jednostkę pomagającą w zatrudnieniu. Mają opory przed załatwianiem spraw 

w urzędzie ze względu na postrzegane przez siebie bariery i dystans pomiędzy 

urzędnikiem a petentem. Co istotne, zwrócono również uwagę na negatywne 

skojarzenia i uprzedzenia związane z charakterem urzędu pracy oraz osób 

korzystających z jego wsparcia, tj. w dużej mierze osób niechętnych do pracy 

i wyłącznie pobierających świadczenia. W związku z postrzeganymi barierami wejścia na rynek pracy oraz 

kompetencjami zawodowymi zidentyfikowanymi jako istotne, uczniowie oczekują, że skierowane do nich wsparcie 

obejmie: 

o praktyki, w tymi praktyki w zakresie obsługi sprzętów i programów, 

o naukę języków obcych, 

o doradztwo specjalisty, które pomoże młodzieży obrać kierunek rozwoju zawodowego. 

  

Urząd Pracy kojarzy mi się z takimi 
osobami, które naprawdę nie chcą 
pracować i nie mają pomysłu na 
pracę i po prostu tam idą, żeby 
mieć jakikolwiek zasiłek, idą tam 
z przymusu. 

Nikogo nie ciągnie, żeby tutaj być. Jeżeli 
ktoś tu jest już dobrze urządzony, ma tu 
swoją rodzinę, której nie chce zostawiać, 
mieszkanie, to wiadomo, że nie rzuci 
tego wszystkiego. Ale takie osoby jak w 
naszym wieku mają możliwość 
pokończenia szkół i się wyprowadzić, to 
myślę, że nie trzyma ich tu nic. 
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PODSUMOWANIE 

Chorzów jest miastem o malejącej populacji, w którym największy spadek odnotowano wśród liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym (-5%). W ostatnich latach odnotowano w mieście ujemne saldo migracji, przy czym 22% 

wartości tego salda w 2015 roku stanowiły osoby młode. Młodzież w wieku od 16 do 25 roku życia stanowi ponad 

10% populacji, przy czym jej liczebność znacząco zmalała od 2013 roku. W granicach obszaru rewitalizacji Centrum 

mieszkają 1352 osoby w wieku 16-25 lat (1,34% ludności miasta). Liczba młodych mieszkańców miasta kurczy się 

znacznie szybciej niż innych grup wiekowych, a młodzież nierzadko nie czuje przywiązania do Chorzowa, a w swoich 

planach rozważa przeprowadzkę do innego miasta lub kraju. W związku z tym niezbędne jest podjęcie działań 

zapobiegających temu negatywnemu dla Chorzowa zjawisku. Interwencje powinny objąć przedsięwzięcia 

pobudzające działalność obywatelską i budowanie poczucia tożsamości lokalnej, a co za tym idzie, przywiązania 

i troski o swoje miasto.  

W Chorzowie funkcjonują rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza. W ciągu lat 2014-2016 odnotowano spadek 

liczby rodzin zastępczych oraz liczby ich wychowanków i jednoczesny wzrost liczby wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. Wychowankowie pieczy zastępczej opuszczając ją najczęściej otrzymują pomoc na 

kontynuowanie nauki. Jednocześnie, w mieście funkcjonują placówki wsparcia dziennego cieszące się dużym 

zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że wszystkie dostępne miejsca w placówkach są zajęte. W placówkach 

tych jednak z roku na rok zmniejsza się liczba pracujących tam wolontariuszy. 

W skali miasta maleje liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Problemami, będącymi 

najczęstszymi przesłankami do wsparcia rodzin są bezrobocie i ubóstwo, a świadczeniobiorcy to głównie osoby 

z niskim wykształceniem. Problem bezrobocia i ubóstwa dotyka także zamieszkałe w centrum rodziny 

wychowujące młodzież – grupa wiekowa w największym stopniu dotknięta tym problemem, bo wychowująca się 

w tych rodzinach to szesnastolatkowie. Co więcej, rejon centrum miasta został zidentyfikowany jako obszar 

kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, a liczba osób korzystająca ze wsparcia OPS wielokrotnie przekracza 

średnie wielkości dla miasta. Ponadto, niemal 10% szesnasto- i siedemnastolatków z obszaru rewitalizacji Centrum 

ma orzeczone środki wychowawcze. W 2015 roku w śródmieściu doszło do 11 przestępstw i 5 wykroczeń 

z udziałem młodzieży w wieku 16-25 lat. W związku z występującymi problemami społecznymi zasadnym jest 

aktywizacja młodzieży w organizacjach, formalnych i nieformalnych, organizowanie młodzieży czasu wolnego, 

włączając przedsięwzięcia adresowane do osób z różnych środowisk społecznych. 

Do dyspozycji młodzieży w czasie wolnym w Chorzowie pozostają kluby i obiekty sportowe, a  także instytucje 

kultury, w tym największa z nich – Chorzowskie Centrum Kultury. ChCK zwiększyło ofertę organizowanych przez 

siebie imprez, w tym także tych, gdzie grupą docelową jest młodzież, lecz mimo to odnotowano spadek liczby 

uczestników takich wydarzeń. Przeciwna sytuacja ma miejsce w przypadku grup artystycznych – wzrosła zarówno 

ich liczba, jak i zainteresowanie uczestnictwem. Z kolei młodzi ludzie w dużym stopniu ograniczyli swoje 

uczestnictwo w kołach, klubach i sekcjach. 
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W ciągu minionych trzech lat szkolnych zmniejszyła się liczba absolwentów publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

w Chorzowie. Prawie 57% z nich to absolwenci liceum ogólnokształcącego, jedna trzecia – technikum, a niemal 9% 

– zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najchętniej aplikują do klas o kierunku 

kształcenia związanym z usługami dla ludności, a także do klas inżynieryjno-technicznych. Zdiagnozowano spadek 

zdawalności egzaminu maturalnego oraz dużą rozpiętość tego wskaźnika pomiędzy szkołami. Nieco mniejsza 

rozpiętość charakteryzuje zdawalność egzaminu zawodowego. W chorzowskich publicznych szkołach 

ponadgimnazjalnych oferowanych jest średnio 30 kół zainteresowań na placówkę i liczba ta zmniejszyła się na 

przestrzeni lat. Uczniowie, którzy uprawnieni są do korzystania ze stypendium w formie zajęć edukacyjnych 

w dużym stopniu nie korzystają z posiadanej możliwości, co wynika nierzadko z braku zainteresowania takimi 

zajęciami. Jednocześnie, uczniowie zaznaczają, że ze względu na obowiązki nie mają czasu na dodatkowe zajęcia. 

Zdecydowana większość szkół jest wyposażona w gabinet profilaktyki zdrowotnej. Na dwóch chorzowskich 

uczelniach wyższych kształci się znacznie więcej kobiet niż mężczyzn i częściej stają się one absolwentkami uczelni. 

W związku z powyższym ważne jest, by tworzona CUMA stanowiła miejsce pobudzające integrację młodzieży, 

również poprzez wspólną naukę, wymianę kompetencji i wzajemną aktywizację na rzecz młodzieży i społeczności 

lokalnej. 

W latach 2013-2015 nastąpił znaczący spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Chorzowie. Odnotowano 

również malejący udział osób młodych w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ogółem i w 2015 roku wyniósł on 

11%. Wartość ta jest wyższa niż udział liczby mieszkańców Chorzowa w wieku 18-25 lat w populacji ogółem. Na 

podstawie analizy liczby bezrobotnych młodych chorzowian w poszczególnych kwartałach lat 2013-2016 

stwierdzono istotną redukcję tej liczby na przestrzeni lat oraz tendencję do obniżania się jej w kolejnych kwartałach 

każdego roku. Z roku na rok wzrasta liczba osób poszukujących pracy w Chorzowie, choć ludzie młodzi stanowią 

niewielki procent tej grupy, a wręcz wśród mieszkańców centrum żadna osoba w wieku 16-25 lat nie poszukiwała 

pracy na koniec grudnia 2015 roku.  

Zidentyfikowano względnie wysoką aktywność młodych ludzi wśród osób, które decydują się na kursy i szkolenia 

organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na obszarze rewitalizacji Centrum mieszkało w grudniu 2015 roku 59 

bezrobotnych, co w przeliczeniu na wskaźniki udziału w liczbie osób w tym wieku ogółem nie odbiegało od wartości 

wskaźnika dla całego miasta. Blisko trzy czwarte tej grupy to kobiety. Niemal połowę młodych bezrobotnych 

z obszaru centrum stanowią osoby w wieku 21 lub 24 lat. Jednocześnie w tym okresie wśród bezrobotnej 

młodzieży nie było zarejestrowanych żadnych osób w wieku 19 i 25 lat. Co siódmy zarejestrowany młody 

bezrobotny z centrum miasta nie ma kwalifikacji zawodowych, a nieco mniej – 65% nie ma doświadczenia 

zawodowego. Według danych wraz ze wzrostem wieku bezrobotnego rośnie również prawdopodobieństwo, że 

posiada on kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe. Pod względem czasu pozostawania bez pracy wśród 

młodych dominują bezrobotni pozostający bez pracy od 12 do 24 miesięcy (27% grupy). Ogólnie rzecz biorąc, 

ponad 40% młodych bezrobotnych mieszkańców centrum miasta nie pracuje od ponad roku, co świadczy o 

problemie bierności zawodowej wśród młodych osób. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że bezrobocie jest 
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również przesłanką do udzielania pomocy społecznej wielu rodzinom mamy do czynienia z głębszym problemem 

w postaci dziedziczenia bierności zawodowej, a więc z brakiem aktywności przekazywanym z pokolenia na 

pokolenie, będącym negatywnym wzorcem dla młodych. 

Wśród omawianej grupy osób dominuje wykształcenie gimnazjalne lub niższe, 19% młodzieży ma wykształcenie 

zasadnicze zawodowe, 15% – policealne i średnie zawodowe, co dziesiąty bezrobotny – średnie ogólnokształcące, 

a zaledwie 5% ukończyło uczelnię wyższą. Struktura posiadanego wykształcenia nieco przypomina strukturę 

wykształcenia wśród bezrobotnych ogółem – pośród nich także dominują osoby z wykształceniem co najwyżej 

gimnazjalnym. Odnosząc te dane do skali całego miasta, w tym mieszkańców niebędących bezrobotnymi zauważyć 

można, ze wśród trzech poziomów wykształcenia posiadanych przez około ¼ ludności każdy są: zasadnicze 

zawodowe (27%), gimnazjalne i niższe (24%) oraz policealne i średnie zawodowe (23%). Pozostała część ludności 

to absolwenci uczelni wyższych (15%) i szkół średnich ogólnokształcących (11%). 

Chorzowska młodzież jest zdania, że sama nauka w szkole nie wyposaży ich w główne kompetencje zawodowe 

istotne przy wkraczaniu na rynek pracy, a więc w znajomość języków obcych, posiadanie praktyki i doświadczenia 

zawodowego. Jednocześnie młodzi ludzie przyznają, że Chorzów nie jest dla nich atrakcyjnym miejscem do rozwoju 

kariery i gotowi są podjąć pracę w innych miastach, do których dojeżdżaliby lub nawet przeprowadzili się. Na etapie 

nauki w szkole średniej młodzież przyznaje, że wiele osób nie zastanawia się poważnie nad swoją przyszłością 

związaną z pracą zarobkową, a zawód wyuczony w technikum traktują jako zabezpieczenie. Jednocześnie w dużej 

mierze liczą oni na to, że podejmując pracę po szkole pomogą im w tym znajomości. Co istotne, część uczniów 

pracuje dorywczo jeszcze w trakcie nauki w szkole, co działa motywująco na ich rówieśników i kolejne osoby 

podejmują pracę. Młodzi ludzie oczekują wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Uważają, że do rozwoju ich 

kariery najistotniejsza będzie pomoc specjalisty udzielającego im rad w temacie ukierunkowania swojej pracy, 

a także zajęcia z języków obcych i praktyki zawodowe, w tym zajęcia pozwalające im na naukę obsługi sprzętów 

i programów. 

W związku z występującym problemem bezrobocia wśród młodych, a także ich niedopasowania pod względem 

kwalifikacji czy doświadczenia należy budować i rozwijać lokalną sieć współpracy międzysektorową, która 

obejmowałaby publiczne, komercyjne i niekomercyjne podmioty rynku pracy.  

  



Diagnoza młodzieży 
CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze 

i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia 

 

48 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Przedstawiona powyżej szeroka diagnoza sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej chorzowskiej 

młodzieży w wieku od 16 do 25 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji Centrum miasta, pozwala na wysnucie istotnych wniosków, stanowiących podstawę dla 

rekomendowanych rozwiązań i działań związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą CUMA – Projekt 

Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie 

gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia.  

Pierwszą z istotnych kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę jest fakt występowania istotnych zmian 

w strukturze liczebnej i wiekowej mieszkańców Chorzowa. Analiza danych demograficznych wykazała bowiem, że 

od kilku lat obserwować można spadek ogólnej liczby chorzowian przy jednoczesnym wzroście udziału osób 

w wieku poprodukcyjnym. Migracja mieszkańców związana jest głównie z wyjazdami osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Co ważne, liczba młodych mieszkańców miasta maleje w znacznie większym 

stopniu niż pozostałych grup.  

Ponadto z informacji uzyskanych od badanych przedstawicieli chorzowskiej młodzieży wynika, że młodzi ludzie nie 

czują się przywiązani do Chorzowa i realna jest dla nich opcja przeprowadzenia się do innego miasta, a nawet za 

granicę. Działalność społeczna, niezwiązana z nauką w szkole jest postrzegana przez młodzież jako jeden 

z czynników, który może pomóc im w rozwoju przyszłości zawodowej. Są świadomi tego, że aktywność 

w organizacjach wpłynie na ich umiejętność pracy w grupie, umożliwi im poznanie nowego grona osób, pozwoli 

się wykazać, nawiązać relacje i otworzyć. Jedocześnie jednak z uzyskanych danych wynika, że zmalało 

zainteresowanie kołami/klubami/sekcjami, zwłaszcza wśród młodzieży.  

Fakty te przemawiają jednoznacznie za zasadnością utworzenia CUMY. Zadane jest, aby zachęcać i wspierać 

młodzież do działalności organizacyjnej w obrębie grup nieformalnych i formalnych (stowarzyszeń, klubów, 

własnych organizacji pozarządowych, itp.) w celu pobudzenia działalności obywatelskiej i budowania poczucia 

lokalnej tożsamości. Dlatego istotne będzie wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy angażowania się w sprawy 

społeczności lokalnych, podnoszenia wiedzy i umiejętności osobistych. Zachętą dla aktywizowania się młodzieży 

może być opracowanie mechanizmu umożliwiającego i ułatwiającego uznawalność na rynku pracy umiejętności 

zdobytych w ramach prowadzonej działalności woluntarnej. Organizacja wsparcia merytorycznego na rzecz 

tworzenia lokalnych organizacji zrzeszających i promujących wolontariat, będąca elementem budowanie 

i koordynacja lokalnej sieci współpracy międzysektorowej angażującej chorzowską młodzież, z pewnością 

przyczyniłaby się do zmian postaw młodocianych chorzowian. Determinowanie wzrostu poczucia tożsamości 

lokalnej odbywać się może również poprzez organizację konkursów, które poświęcone będą zagadnieniom 

związanym z historią i tradycjami Chorzowa czy społecznością lokalną. Zasadne i skuteczne może okazać się 

również zachęcanie i wspieranie młodzieży w tworzeniu ciał reprezentujących, np. młodzieżowej rady miasta, 

stowarzyszenia zrzeszającego szkolne samorządy, itp. Będzie to szansa dla uczestnictwa młodzieży w procesie 
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podejmowania decyzji, która przyczyni się do wzrostu zainteresowania i poczucia upodmiotowienia, tak istotnego 

w procesie budowania identyfikacji z lokalną ojczyzną. Z pewnością ważne będzie tutaj wyszukiwanie lokalnych 

liderów młodzieżowych w celu podjęcia z nimi ścisłej współpracy na rzecz aktywizacji chorzowskiej młodzieży. 

Pomóc oni mogą na przykład w zachęcaniu młodzieży do współorganizacji przedsięwzięć realizowanych przez 

chorzowskie ośrodki kultury, których przebieg i/lub rezultaty prezentowane będą w przestrzeni chorzowskiego 

Rynku – miejsca szczególnie istotnego w obrębie przestrzeni publicznych Chorzowa. Jego ożywienie poprzez 

umożliwienie realizacji i/lub prezentacji rezultatów realizowanych działań stanowić może niepowtarzalną szansę 

na międzypokoleniową integrację.  

Tym bardziej, że jak wynika z pozyskanych danych, obszar centrum miasta dotknięty jest problemem kumulacji 

negatywnych zjawisk społecznych mających swoje odzwierciedlenie w konieczności stosowania specjalnych 

procedur (np. wzrost liczba procedur Niebieskiej Karty). I chociaż liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej maleje, to jednak rodziny, w których wychowuje się młodzież zamieszkująca centrum miasta najczęściej 

otrzymują od Ośrodka Pomocy Społecznej wsparcie z powodu ubóstwa i bezrobocia. Świadczeniobiorcy to głównie 

osoby z niskim wykształceniem. Dodatkowo, dość istotny procent nieletnich ma orzeczone środki wychowawcze, 

co jest efektem dopuszczenia się przez nich czynów karalnych oraz naruszania zasad współżycia społecznego.  

W takiej sytuacji wspomniane powyżej zachęcanie młodzieży do działalności organizacyjnej w obrębie grup 

nieformalnych i formalnych powinno skupiać się na organizacji czasu wolnego, a w tym działań sprzyjających 

integracji młodzieży pochodzącej z różnych środowisk społecznych. Będzie to jednocześnie mechanizm niwelujący 

poczucia wykluczenia społecznego. Może to odbywać się również poprzez organizację systemu rówieśniczej 

samopomocy – podejmowanie działań sprzyjających niwelowanie zjawisk patologicznych wśród chorzowskiej 

młodzieży. Dlatego warto zastanowić się nad organizacją konkursów dla chorzowskich szkół na działania 

sprzyjające aktywizacji społeczno-obywatelskiej młodzieży oraz opracowaniem systemu wyróżnień dla 

chorzowskiej młodzieży angażującej się w działalność społeczno-obywatelską w celu promowania takich postaw. 

Tym bardziej, że w Chorzowie funkcjonują ośrodki kultury organizujące zajęcia dla młodzieży, która chętnie 

uczestniczy w tych spotkaniach (z uzyskanych danych wynika, że wzrasta liczba grup artystycznych, rośnie też liczba 

ich uczestników). Lecz badana młodzież zwraca uwagę na to, że ze względu na obowiązki szkolne i rodzinne, a także 

ograniczenia finansowe, nie jest w stanie tak aktywnie brać udziału w zajęciach w ciągu tygodnia. Ponadto 

uczniowie narzekali, że w Chorzowie nie ma miejsca do wspólnej nauki, której chętnie podjęliby się, lecz nie 

w budynku szkoły, a poza nim. Tym bardziej, że stosunkowo niewielki jest realny udział uczniów uprawnionych 

do korzystania ze stypendium w formie zajęć edukacyjnych.  

Oczywiście należy podkreślić, że aktywne NGO w Chorzowie zajmują się przede wszystkim upowszechnianiem 

kultury fizycznej i kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a roczna realizacja zadań 

publicznych obejmuje kwotę ponad 10 milionów złotych. Z drugiej strony maleje liczby rodzin zastępczych 

i przebywających w nich wychowanków, co w konsekwencji determinuje wzrost liczby wychowanków placówek 
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opiekuńczo-wychowawczych. Warto tutaj podkreślić, że pomoc udzielana wychowankom opuszczającym pieczę 

zastępczą to przede wszystkim pomoc na kontynuowanie nauki.  

Dlatego za wyjątkowo istotne uznać należy kształtowanie i koordynację lokalnej sieci współpracy 

międzysektorowej angażującej jednostki oświaty i kultury w celu opracowania oferty odpowiadającej 

oczekiwaniom i możliwościom chorzowskiej młodzieży. Konieczne jest zatem utworzenie CUMY jako miejsca 

integrującego młodzież, umożliwiającego wspólne spędzanie czasu wolnego oraz zaangażowanie się w różnorodne 

działania na rzecz młodzieży i społeczności lokalnej. Ale zgodnie z oczekiwaniami młodych chorzowian, miałoby to 

być również miejsce umożliwiające uzupełnianie kompetencji zawodowych zdobytych w ramach kształcenia 

formalnego w szkołach ponadgimnazjalnych. CUMA powinna być również miejscem, w którym młodzież mogłaby 

zdobyć pełną informację na temat aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku pracy oraz możliwości podnoszenia 

własnych kompetencji zawodowych, a także bezpośredniego i pośredniego kontaktu młodzieży z potencjalnymi 

pracodawcami prowadzącymi działalność o lokalnym i regionalnym zasięgu. Skutecznym rozwiązaniem okazać się 

może również opracowanie i wdrożeniu systemu „rówieśniczej wymiany kompetencji”, polegającego na 

wzajemnym świadczeniu usług przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności i wiedzy.  

Nakreślona w diagnozie sytuacja wynika również z faktu, że udział bezrobotnej młodzieży w bezrobotnej populacji 

miasta jest stosunkowo wyższy niż udział liczby młodych w populacji ogółem, co świadczy o istotności problemu 

braku zatrudnienia wśród młodych. Wielu młodych bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych i/lub 

doświadczenia zawodowego. Dominujące wśród nich wykształcenie to co najwyżej gimnazjalne. Młodzi mają opory 

przed załatwianiem spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na postrzegane przez siebie bariery i dystans 

pomiędzy urzędnikiem a petentem.  

Co istotne, zwrócono również uwagę na negatywne skojarzenia i uprzedzenia związane z charakterem urzędu 

pracy oraz osób korzystających z jego wsparcia, co w konsekwencji powoduje, że żaden człowiek w wieku 18-25 

lat z obszaru Centrum nie poszukiwał pracy w 2015 roku (wg stanu na 31 grudnia). Na etapie nauki w szkole 

średniej młodzież nierzadko nie wie, co chciałaby robić w przyszłości i odkłada tę decyzję. Jeśli jest to konieczne, 

swoje plany opiera o zawód wyuczony w szkole lub liczy na zatrudnienie dzięki posiadanym znajomościom. Młodzi 

ludzie czują potrzebę pomocy specjalisty w zakresie kształtowania swojej przyszłości zawodowej. Dlatego zasadne 

jest budowanie i koordynacja lokalnej sieci współpracy międzysektorowej obejmującej publiczne, komercyjne 

i niekomercyjne podmioty rynku pracy w celu opracowania schematu działań umożliwiających uzupełnianie 

kompetencji zawodowych chorzowskiej młodzieży zdobytych w ramach kształcenia formalnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Zasadne wydaje się także dążenia do poprawy wizerunku Powiatowego Urzędu Pracy 

poprzez zaangażowanie jego pracowników w działalność CUMY (np.: organizacja poza urzędem, ale w ramach jego 

działalności: kursów, szkoleń, doradztwa, poradnictwa i konsultacji indywidualnych itp.).  

Badana młodzież oczekuje, że skierowane do niej wsparcie obejmie: praktyki, w tymi praktyki w zakresie obsługi 

sprzętów i programów; naukę języków obcych; doradztwo specjalisty, które pomoże młodzieży obrać kierunek 

rozwoju zawodowego. Ponadto młodzi domagają się, aby wszelkie działania były prowadzone przez osoby 
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zaangażowane, z podejściem do młodzieży. Należy to potraktować jako uzasadnienie dla podjęcia współpracy 

z organizacjami lokalnych przedsiębiorców w celu opracowania systemu staży i praktyk zawodowych dla 

chorzowskiej młodzieży. Ponadto skuteczna może być systematyczna organizacja w ramach CUMY targów/giełdy 

pracy (stałej/sezonowej). Z drugiej strony sporym zainteresowaniem może cieszyć się systemowe wsparcie dla 

chorzowskiej młodzieży decydującej się na samozatrudnienie (organizacja systemu szkoleń, doradztwo, 

poradnictwo i konsultacje indywidualne, itp.) oraz organizacja warsztatów umiejętności psychospołecznych dla 

osób przygotowujących się lub już będących w trakcie poszukiwań pracy ale także umożliwiających zdobycie 

praktycznych umiejętności w zakresie: obsługi sprzętów i programów oraz posługiwania się językami obcymi.  

 

Przedstawione powyżej wnioski i rekomendacje będące bezpośrednim rezultatem dokonanej uprzednio diagnozy 

sytuacji wybranych obszarów funkcjonowania i rozwoju Chorzowa traktować można jako spójny zbiór elementów 

uzasadniających utworzenie Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie, 

jako miejsca wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia.  
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