
Harmonogram konkursów ofert na rok 2013 

Lp. 
Nazwa komórki/jednostki 

organizacyjnej Urzędu Miasta 
Łodzi 

Nazwa zadania konkursowego 

Wysokość środków 
przeznaczonych 

na realizację 
zadania 

konkursowego 

Termin ogłoszenia konkursu 

1. Wydział Edukacji 

Realizacja programów aktywizacji społecznej 
młodzieży. Upowszechnianie wiedzy o działalności 
i problemach społecznych oraz o metodach 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym 
oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie. 

105 000 zł luty/marzec 2013 r. 

Zadania Wydziału Edukacji wynikające z realizacji 
Miejskich Programów Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi, Narkomanii i Przeciwdziałania 
Przemocy (ogłoszenia Wydziału Zdrowia). 

340 000 zł 
100 000 zł 
157 000 zł 

grudzień 2012 r. 

Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 
w formie stacjonarnej w miejscu zamieszkania dla 
dzieci z trudnych warunków życiowych i bez 
zabezpieczenia materialnego oraz dla dzieci 
wymagających dodatkowej opieki w czasie wakacji 
letnich i zimowych. 

180 000 zł grudzień 2012 r. 

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
w formie wyjazdowej dla dzieci z trudnych warunków 
życiowych i bez zabezpieczenia materialnego, a także 
dla dzieci wymagających wsparcia opiekuńczego. 
Organizacja wypoczynku letniego i zimowego w formie 
stacjonarnej w miejscu zamieszkania dla dzieci 
z trudnych warunków życiowych i bez zabezpieczenia 
materialnego oraz dla dzieci wymagających dodatkowej 
opieki w czasie wakacji letnich i zimowych. 

1 200 000 zł marzec/kwiecień 2013 r. 

2. Wydział Kultury 

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji 
zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których 
kwota dofinansowania przekracza 50 000 zł. 

2 550 000 zł 10 grudnia 2012 r. 



Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia kwotą nie 
większą niż 50 000 zł realizacji zadań Miasta Łodzi 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego. 

600 000 zł 10 grudnia 2012 r. 

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji 
zadania publicznego w zakresie wydawania 
niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji 
związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych 
nośników zapisu oraz czasopism kulturalnych. 

100 000 zł marzec 2013 r. 

3. Wydział Sportu 

Organizacja imprez sportowych w terminie styczeń 
– marzec 2013 r. 200 000 zł styczeń 2013 r. 

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej w terminie styczeń – czerwiec 2013 r. 100 000 zł styczeń 2013 r. 

Organizacja zajęć i imprez sportowych z udziałem osób 
z niepełnosprawnością w terminie styczeń – czerwiec 
2013 r. 

53 900 zł styczeń 2013 r. 

Wspieranie szkolenia sportowego w terminie styczeń 
– czerwiec 2013 r. 3 750 000 zł styczeń 2013 r. 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie 
kwiecień – grudzień 2013 r. 682 000 zł luty 2013 r. 

Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych 
w terminie kwiecień – październik 2013 r. 58 800 zł luty 2013 r. 

Współpraca z miastami partnerskimi w terminie 
kwiecień – listopad 2013 r. 29 400 zł luty 2013 r. 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się 
i pływających w terminie kwiecień – wrzesień 2013 r. 35 280 zł luty 2013 r. 

Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej 
użytkowanej przez kluby sportowe w terminie marzec 
– grudzień 2013 r. 

215 600 zł luty 2013 r. 

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej w terminie lipiec – grudzień 2013 r. 76 400 zł czerwiec 2013 r. 

Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób 
z niepełnosprawnością w terminie – lipiec 2013 r. 53 900 zł czerwiec 2013 r. 

Wspieranie szkolenia sportowego w terminie lipiec 
– grudzień 2013 r. 3 750 000 zł czerwiec 2013 r. 



4. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie (na lata 2013-2015). 

130 000 zł 13 grudnia 2012 r. 

Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii (na lata 2013-2015). 

930 000 zł 28 grudnia 2012 r. 

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, w tym 
m.in. rehabilitacji leczniczej w domu lub poza domem 
osoby niepełnosprawnej oraz rehabilitacji 
psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin oraz organizowanie imprez kulturalnych, w tym 
o charakterze integracyjnym. 

68 032 zł 2 połowa lutego 2013 r. 

Profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób 
przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV 
i AIDS – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej oraz poradnictwo specjalistyczne. 

35 280 zł I kwartał 2013 r. 

5. Biuro ds. Partycypacji Społecznej 

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji 
zadania publicznego dotyczącego upowszechniania 
działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia kampanii 
informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej 
do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie 
Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. 

200 000 zł I kwartał 2013 r. 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego dotyczącego promocji i organizacji 
wolontariatu. 

58 800 zł 

luty/marzec 2013 r. 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego dotyczącego działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 
zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do 
utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum 
Obywatelskiego. 

98 000 zł 



6. Wydział Gospodarki Komunalnej Rozpropagowanie informacji na temat zmian 
w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 60 000 zł I kwartał 2013 r. 

7. Biuro Promocji, Turystyki 
i Współpracy z Zagranicą 

Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki 
i krajoznawstwa. 244 200 zł 24 grudnia 2012 r. 

8. Biuro Strategii Miasta Społeczny monitoring „Strategii Zintegrowanego 
Rozwoju Łodzi 2020”. 20 000 zł luty-marzec 2013 r. 

9. Biuro Architekta Miasta 

Realizacja działań leżących w zakresie „Programu 
poprawy jakości przestrzeni publicznych” – organizacja 
wydarzeń w przestrzeniach publicznych. 

50 000 zł marzec/kwiecień 2013 r. 

Organizacja konkursu „Przywróćmy blask 
Piotrkowskiej”. 100 000 zł listopad 2013 r. 

Organizacja konkursu dla studentów za dyplom 
licencjacki i magisterski „Nagroda za dyplom 
Architekta Miasta Łodzi”. 

5 000 zł październik 2013 r. 

10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów 
i ognisk wychowawczych). 

432 844 zł 

grudzień 2012 r./ 
styczeń 2013 r. 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie 
pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 29 997 zł 

Organizowanie programów wspierających z zakresu 
podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 
dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy 
zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze. 

16 133 zł 

Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz 
prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 
wolontaryjnej. 

14 850 zł 

Prowadzenie działalności edukacyjnej 
i upowszechniającej tworzenie rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

9 900 zł 

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 272 805 zł I kwartał 2013 r. 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu specjalistyczno-terapeutycznego. 157 090 zł I kwartał 2013 r. 

   



  

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania. 5 972 640 zł II kwartał 2013 r. 

Organizowanie programów wspierających z zakresu 
podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 
dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy 
zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze. 

Wysokość środków 
finansowych na 
realizację zadań 
będzie określona w 
budżecie Miasta 
Łodzi na 2014 r. 

IV kwartał 2013 r. 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego. 
Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz 
prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 
wolontaryjnej. 
Prowadzenie działalności edukacyjnej i 
upowszechniającej tworzenie rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
Prowadzenie dziennego domu pomocy w dzielnicy 
Łódź-Bałuty. 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich 
wychowanków opuszczających formy pieczy 
zastępczej. 
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży. 

*DANE MOGĄ ULEC ZMIANIE. 


