
    

Załącznik 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.” 
(zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /teks jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./) 

„Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2011” przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 

Nr C/1850/10 z dnia 3 listopada 2010 r. Program został opracowany na podstawie materiałów 

przygotowanych przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne UMŁ oraz miejskie 

jednostki organizacyjne. Organizacje pozarządowe miały możliwość do 30 czerwca 2010 r. 

zgłoszenia propozycji nowych zadań do Programu współpracy na 2011 r. 

W realizacji ww. Programu brały udział następujące komórki/jednostki organizacyjne 

Urzędu Miasta Łodzi: 

1. Wydział Edukacji, 

2. Wydział Kultury, 

3. Wydział Sportu, 

4. Wydział Zdrowia Publicznego, 

5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

6. Wydział Spraw Społecznych, 

7. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, 

9. Biuro Partnerstwa i Funduszy, 

10. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, 

11. Wydział Gospodarki Komunalnej, 

12. Zarząd Dróg i Transportu. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter zarówno finansowy jak 

i pozafinansowy. 

W ramach realizacji w/w Programu ogłoszono 29 otwartych konkursów ofert dla organizacji 

pozarządowych. W ich wyniku zawarto 911 umów z 383 organizacjami pozarządowymi, z 

których 15 organizacji realizowało zadania publiczne we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi 



po raz pierwszy. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe miały zarówno wymiar 

lokalny jak i regionalny. 

Zadania publiczne zlecane były również w trybie i na zasadach przewidzianych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb uproszczony - pozakonkursowy). 

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 43 875 392,69 zł, co stanowi 87% ogółu 

zaplanowanych środków na realizację Programu (50 199 585,00 zł). 

Środki na realizację Programu planowane były w 2010 r., a stopień ich wykorzystania zależał 

przede wszystkim od trybu zlecania zadań, a także zmian w budżetach poszczególnych 

realizatorów współpracy po stronie Miasta w trakcie roku budżetowego.  

W przypadku zadań zlecanych w trybie zamówień publicznych organizacje pozarządowe 

mogły brać udział w przetargach konkurując z podmiotami gospodarczymi. 

Informacje n/t wyników otwartych konkursów ofert zamieszczane były każdorazowo 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Projekt Programu był również poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, 

ogłoszonych Zarządzeniem Nr 4799/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

21 września 2010 r. 

 Współpracę finansową prowadziły następujące komórki/jednostki organizacyjne 

Urzędu Miasta Łodzi: 

1. Wydział Edukacji, 

2. Wydział Kultury, 

3. Wydział Sportu, 

4. Wydział Zdrowia Publicznego, 

5. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

Szczegółowe dane dotyczące współpracy o charakterze finansowym zawiera tabela, 

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

W ramach realizacji ww. Programu prowadzona była również współpraca 

o charakterze pozafinansowym. 

W ramach tej formy współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowane zostało 

w 2011 r.: 

1. Powołanie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

- (zarządzenie Nr 1198/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2011). 



2. Określenie jednolitych procedur dotyczących otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań Publicznych: 

- (zarządzenie Nr 354/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2011 r.). 

3. Opracowanie założeń i regulacji dla prac Komisji Dialogu Obywatelskiego w 

mieście Łodzi: 

    - zapisy zawarte zostały w Programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 

na 2012 rok. 

4. Organizacja spotkań i konferencji: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie otwartego spotkania Prezydenta Miasta Łodzi 

z przedstawicielami łódzkich organizacji pozarządowych, dotyczące istotnych 

problemów współpracy z NGO’s (3 lutego 2011); 

b) zorganizowanie spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

dotyczącego określenia możliwości nowych zasad współpracy i wskazania 

najważniejszych dziedzin Współpracy; 

c) wsparcie organizacji konferencji i spotkań realizowanych przez organizacje 

pozarządowe (udostępnienie sal w dyspozycji UMŁ, catering, obsługa techniczna): 

 konferencja „Frajer czy bohater? Rozmowy o przyszłości wolontariatu 

w Łodzi” (Fundacja Edukacji i Rozwoju Obywatelskiego FERSO); 

 konferencja „Polityka rowerowa a skuteczne pozyskiwanie funduszy 

pozastrukturalnych UE”; 

 konferencja „Jesień Wolontariatu” (FERSO); 

 seminarium prezentujące program „Europa dla Obywateli”; 

 udział w konferencji „Model współpracy z organizacjami pozarządowymi” 

(Collegium Civito - Warszawa); 

 udział w konferencji w Stuttgarcie  „Wolontariat w miastach partnerskich. 

IX spotkanie miast partnerskich”; 

 pomoc w organizacji XVIII Łódzkich Dni Rodziny (Centrum Służby Rodzinie); 

 współorganizacja II Festiwalu Wolontariatu „Akcja Kontakt” (Fundacja PROEM); 

 udział w konferencji „Współdziałanie w samorządzie terytorialnym” (Studenckie 

Koło Naukowe Administratywistów); 

 udział w konferencji „Od odpadów do energii – termiczne metody utylizacji 

odpadów” (Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Europa 

Nasz Dom); 



 udział w konferencji „Prowadzenie gospodarki odpadami w gminach 

– konsekwencje i odpowiedzialność” (Stowarzyszenie Związku Gmin 

i Powiatów Regionu Łódzkiego); 

 udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Łodzi ze Stowarzyszeniem Zieloni 

Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącego realizacji projektu „Gospodarka odpadami 

komunalnymi w Łodzi – faza II”; 

 uczestnictwo w spotkaniu organizacji pozarządowych  „Miasta dla Rowerów” 

w Łodzi; 

 udział w konferencji „Polska w Rowerowej Europie. Optymalizacja udziału 

społecznego w polityce rozwoju ruchu rowerowego”; 

 udział w debacie „Twój pomysł na Łódź” (Fundacja Głębokiej Demokracji); 

 udział w seminarium „Budżet partycypacyjny” (Centrum Promocji  

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS); 

 współorganizacja imprez integracyjnych przeciwdziałających stygmatyzacji 

środowiska (6 imprez w tym 1 konferencja dotycząca dzieci z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi); 

 udział w kampanii informacyjno – promocyjnej dotycząca projektu „Gospodarka 

odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II” w ramach dwóch paneli dyskusyjnych, 

w których uczestniczyli mieszkańcy miasta oraz fundacje ekologiczne; 

 wsparcie realizacji Dnia Wolontariusza (Punkt Centerko); 

 organizacja spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających 

na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 

 organizacja spotkań dotyczących możliwości współpracy UMŁ z organizacjami 

pozarządowymi, zajmującymi się problematyką kobiet; 

5. Szkolenia i działania edukacyjno-informacyjne, organizowane dla NGO’s i przez 

organizacje pozarządowe: 

 udział w szkoleniu „Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne?” (Fundacja 

Rozwoju Demokracji Lokalnej); 

 organizacja spotkań konsultacyjno – informacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi dotyczących przygotowania i rozliczania ofert składanych 

w ramach otwartych konkursów, w których wzięli udział przedstawiciele ponad 

50 organizacji pozarządowych; 

 współpraca w tworzeniu interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącego łódzkich organizacji sportowych; 



 informowanie za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych o realizacji 

zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej; 

 prowadzenie działalności informacyjnej poprzez wydanie informatora 

„Drogowskaz”, zawierający wykaz wybranych organizacji pozarządowych wraz 

z zakresem udzielanej pomocy i wsparcia; 

 szkolenia w zakresie istniejących przepisów prawa dotyczących Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego dla członków NGO’s; 

 indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków PFRON 

z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej dla NGO’s działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

 bieżące informowanie organizacji pozarządowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, strony internetowej UMŁ oraz współpraca z portalem 

lodzkie.ngo.pl.; 

 udzielenie konsultacji przedstawicielom organizacji pozarządowych zgłaszającym 

się w zakresie aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektów unijnych; 

 konsultowanie ofert przygotowywanych przez organizacje pozarządowe 

w procedurach konkursowych; 

 prowadzenie działu „Pełnomocnik Prezydenta do spraw polityki rowerowej”, 

internetowego forum Łódzkiej Masy Krytycznej, administrowanego przez Fundację 

Normalne Miasto „Fenomen”; 

6. Wsparcie realizacji projektów: 

 „Europejski Tydzień Młodzieży”. (wizyta studyjna młodzieży z Ukrainy, Fundacja 

FERSO); 

 „Wymiećmy ksenofobię z ulic” (kampania społeczna); 

 „Równość standardem dobrego samorządu” (Fundacja Feminoteka); 

 realizacja projektu partnerskiego „NOVUS – program rozwoju administracji 

samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” w ramach którego 

podejmowane były działania zmierzające do stworzenia Elektronicznego Systemu 

Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi; 

 udzielenie merytorycznego wsparcia Projektu Recyklingowe Miasta Polski, 

służącego rozwijaniu świadomości w zakresie segregowania śmieci wśród 

mieszkańców miast w Polsce. 

 współorganizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (z udziałem jednostek pomocniczych 

i organizacji pozarządowych); 



7. Udział w pracach zespołów tematycznych: 

 udział w pracach Komisji ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Unii 

Metropolii Polskich; 

 udział w pracach zespołu roboczego ds. opracowania Regulaminu Konsultacji 

Społecznych; 

 współpraca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w ramach realizowanych przez siebie zadań z organizacjami pozarządowymi 

w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie; 

 współpraca z Łódzką Rada Działalności Pożytku Publicznego w kwestii 

opracowania koncepcji powołania Łódzkiego Centrum Obywatelskiego; 

 udział w pracach Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

8. Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami 

pozarządowymi: 

 konsultacje projektu „Programu Współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego, na rok 2011”; 

 konsultowanie z przedstawicielami NGO’s projektów Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie; 

9. Organizacja prac Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

- w 2011 roku odbyło się siedem posiedzeń Łódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Obsługą i organizacją spotkań zajmował się Wydział Spraw 

Obywatelskich UMŁ, a planowaniem prac Rady Pełnomocnik Prezydenta Miasta 

Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

10. Polityka informacyjna wobec organizacji Pozarządowych: 

 aktualizacja strony internetowej http;//uml.lodz.pl/samorząd/organizacje 

pozarządowe/; 

 utworzenie podstron informacyjnych: 

a) Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego; 

b) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi; 

c) wynajem lokali i sal dla NGO’s; 

d) Komisje Konkursowe i konkursy ofert; 



e) osoby do kontaktu dla NGO’s w poszczególnych wydziałach UMŁ; 

f) zasady powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego; 

 uruchomienie newslettera dla organizacji pozarządowych; 

 aktualizacja bazy adresów mejlowych organizacji pozarządowych (na bieżąco). 

11. Wsparcie infrastrukturalne: 

 udostępnienie skomunalizowanej bazy sportowej Miasta – 17 łódzkich klubów 

sportowych; 

 udostępnienie lokalu Łódzkiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych, 

prowadzącemu miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego; 

 współpraca Schroniska dla Zwierząt z NGO, z wykorzystaniem darowizn 

finansowych i rzeczowych udzielanych Schronisku przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Bezdomnych Zwierząt „Schronisko”; 

 wynajęcie 15 lokali użytkowych na potrzeby organizacji pozarządowych; 

 udzielenie rekomendacji w związku ze zwolnieniem z opłat czynszowych na okres 

remontu lokalu przeznaczonego na działalność statutową. 

12. Inne: 

 Powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi; 

 podpisanie umowy o nieodpłatne użyczenie znaku „Rowerowa Łódź” przez 

Fundację Normalne Miasto „Fenomen” Urzędowi Miasta w celu firmowania 

prowadzonej przez Miasto polityki rowerowej; 

 udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym aplikującym o dotację 

do innych instytucji (50 rekomendacji). 

Ocena realizacji Programu: 

Ujęte w sprawozdaniu dane będą stanowić podstawę do oceny współpracy Miasta 

z organizacjami pozarządowymi po porównaniu wyników z danymi uzyskanymi 

w sprawozdaniu z realizacji Programu za rok bieżący (zgodnie z wymogiem wynikającym ze 

znowelizowanej w 2010 r. ustawy o działalności pożytku publicznego rok 2011 był 

pierwszym rokiem obowiązku ujęcia w Programie wskaźników oceny jego realizacji). 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

do sprawozdania z realizacji 
„Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2011.” 
Wysokość środków
z budżetu Miasta 

przeznaczonych na 
zadanie 

Nazwa zadania z Programu  Tryb zlecenia zadania 

Ilość osób 
zaangażowanych 

zadanie/ilość 
wolontariuszy 

Ilość beneficjentów  

WYDZIAŁ EDUKACJI 

362 176,00 zł 

Realizacja programów edukacyjnych, 
organizacja zajęć dodatkowych 

i wychowawczych, prowadzenie szkoleń 
umożliwiających wdrożenie łódzkiego 

modelu działań profilaktycznych i 
wychowawczych oraz szkolenie 
przedsiębiorców i sprzedawców 

w placówkach handlowo-
gastronomicznych, mających w swojej 
działalności sprzedaż alkoholu (zadanie 

realizowane w ramach Miejskiego 
Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
na rok 2011). 

konkurs ofert brak danych 9 715 

48 100,00 zł 

Realizacja programów edukacyjnych, 
organizacja zajęć dodatkowych 

i wychowawczych (zadanie realizowane 
w ramach Miejskiego Programu 

Zapobiegania Narkomanii na rok 2011) 

konkurs ofert brak danych 2 063 



151 600,00 zł 

Prowadzenie grup wsparcia, zajęć 
poradnictwa prawnego, warsztatów i zajęć 

korekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
dotkniętych przemocą (zadanie realizowane 

w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie). 

konkurs ofert brak danych 3 008 

1 557 539,00 zł 
Organizacja wypoczynku dzieci i 

młodzieży 
konkurs ofert brak danych 2 004 

38 322,00 zł 
Realizacja programów aktywizacji 

społecznej młodzieży. 
tryb uproszczony brak danych 1 587 

5 000,00 zł 
Realizacja Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

tryb uproszczony brak danych 25 

WYDZIAŁ KULTURY 

523 354,00 zł 

Upowszechnianie kultury poprzez 
produkcję 

i prezentację wydarzeń artystycznych 
ze wszystkich dziedzin sztuki 

konkurs ofert brak danych 24 660 

98 980,00 zł 
Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 

w szczególności promocja dokonań 
artystycznych 

konkurs ofert brak danych 3 448 



90 000,00 zł Kultura łódzka i jej wielcy twórcy konkurs ofert 16 1 220 

67 620,00 zł 
Wspieranie artystycznej twórczości 

amatorskiej 
konkurs ofert 20 1 220 

154 476,00 zł 
Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

obywatelskich i kulturowej 
konkurs ofert brak danych 3 450 

150 000,00 zł 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 
konkurs ofert brak danych brak danych 

83 680,00 zł 
Wydawanie niskonakładowych, 

niekomercyjnych publikacji związanych 
z Łodzią 

konkurs ofert brak danych brak danych 

36 320,00 zł 
Wydawanie niskonakładowych, 

niekomercyjnych publikacji związanych 
z Łodzią – 5 edycja 

konkurs ofert brak danych brak danych 

WYDZIAŁ SPORTU 

985 000,00 zł 
Organizacja imprez sportowo -

rekreacyjnych 
konkurs ofert brak danych 30 000 



230 000,00 zł 
Upowszechnianie sportu wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej 
konkurs ofert brak danych 14 700 

4 964 222,00 zł Szkolenie sportowe konkurs ofert brak danych 14 300 

36 000,00 zł 
Zapewnienie bezpieczeństwa osób 

kąpiących się i pływających 
konkurs ofert brak danych 2 384 

40 000,00 zł 
Organizacja aktywności fizycznej dla osób 

starszych 
konkurs ofert brak danych 180 

100 000,00 zł 
Organizacja ogólnołódzkich centrów 

sportowych 
konkurs ofert brak danych 500 

258 498,00 zł Trener osiedlowy konkurs ofert brak danych 750 

2 000 000,00 zł 
Współorganizacja rundy finałowej 

Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet 
EuroBasket 2011 

konkurs ofert brak danych 3 300 

530 447,00 zł 

Organizacja zajęć sportowych jako forma 
spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży 
z rodzin w ramach Miejskiego Programu 

konkurs ofert brak danych 3 262 



Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

400 000,00 zł 
Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
– „Trener osiedlowy” 

konkurs ofert brak danych 36 000 wejść 

2 011 000,00 zł Promocja Miasta przez sport zakup usług brak danych brak danych 

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO 

700 000,00 zł 

Realizacja Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 

2011 
w zakresie zmniejszania rozmiarów 
uszkodzeń zdrowia spowodowanych 

nadużywaniem 
i uzależnieniem od alkoholu. 

konkurs ofert, umowa 
wieloletnia 2010-2012 

180 13 228 

200 000,00 zł 

Realizacja Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w zakresie zmniejszania rozmiarów 
uszkodzeń zdrowia spowodowanych 

używaniem substancji psychoaktywnych 

konkurs ofert, umowa 
wieloletnia 2010-2012 

95 1 864 

130 000,00 zł 
Realizacja Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
konkurs ofert - umowa 

wieloletnia 
42/2 2 352 



74 955,00 zł 
Wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez 

organizacje pozarządowe działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych 

konkurs ofert 53/86 404 

10 000,00 zł 

Realizacja innowacyjnych projektów nie 
objętych konkursami w ramach Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2011. 

zakup usług 2/2 52 

53 460,00 zł 

Realizacja innowacyjnych projektów nie 
objętych konkursami w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2011 

zakup usług 18/25 272 

124784,00 zł 
Realizacja programu „Łódź – Zdrowe 

Miasto” 
zakup usług 19 9 949 

52 067,00 zł 
Organizowanie imprez kulturalnych z 

udziałem osób niepełnosprawnych, w tym
o charakterze integracyjnym 

tryb uproszczony 62/41 2 489 

5 000,00 zł 
Wydawanie publikacji i materiałów 

informacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 

tryb uproszczony 5/ 0 500 



 

BIURO PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

51 816,00 zł Upowszechnianie turystyki zakup usług 9 6 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

57 592,00 zł 
Realizacja programu „Autobus dla 

bezdomnych i potrzebujących” 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2009- XII 2011)
7/4 brak danych 

56 762,00 zł 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla 
byłych wychowanków całodobowych 

placówek opiekuńczo – wychowawczych 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2009-XII 2011) 

14/4 6 

34 216,00 zł 
Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla 

wolontariuszy 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2009- XII 2011)
11/60 brak danych 

91 680,00 zł 

Prowadzenie hostelu przy placówce 
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 
dziennego dla dzieci znajdujących się 

w sytuacji kryzysowej 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2009-XII 2011) 

5/5 29 

841 737,00 zł 
Organizowanie i prowadzenie ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2009-XII 2011) 
54/24 2 690 



26 320,00 zł 
Tworzenie i wdrażanie programów pomocy 

dziecku i rodzinie 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2009-XII 2011) 
6/0 36 

6 830 270,88 zł 
Organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych 
zakup usług 

569/0 

4 335 
434/0 
357/0 
87/0 

55 000,00 zł 
Prowadzenie placówek dla osób 

bezdomnych 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia XII 2009-XII 

2011) 
6/4 538 

4 284,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2010-V 2011) 

3/0 55 

484 188,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2010-XII 2011) 

102/73 1 271 

346 264,00 zł 
Prowadzenie jednostek specjalistycznego 

poradnictwa 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2010-XII 2011) 
63/27 9 299 



34 560,00 zł 
Prowadzenie jednostek specjalistycznego 

poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2010-XII 2011) 

15/0 232 

137 264,00 zł 

Prowadzenie i organizowanie 
interdyscyplinarnej pomocy w środowisku 

przez pedagogów ulicy 
w każdej dzielnicy, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk docelowych, w 
tym superwizja pedagogów ulicy 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia V 2010-XII 2011)

21/4 121 

40 000,00 zł 
Organizowanie i prowadzenie hosteli dla 

osób 
z problemem alkoholowym 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia II 2010-XII 2012)

3/0 41 

140 000,00 zł 
Organizowanie i prowadzenie banków 

żywności 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia II 2010-XII 2012)
4/2 28 743 

981 485,00 zł 

Prowadzenie jadłodajni i kuchni 
społecznych dla osób z problemem 
alkoholowym i członków ich rodzin 

(dorosłych i dzieci) 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia II 2010-XII 2012)

47/20 846 

654 142,00 zł 

Organizowanie i prowadzenie 
specjalistycznych placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholowym 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia II 2010-XII 2012)

81/43 662 

123 840,00 zł 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 
finansowanie centrum integracji społecznej 

dla osób uzależnionych od alkoholu 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia II 2010-XII 2012)

6/0 47 



80 000,00 zł 

Organizowanie i prowadzenie ośrodków 
rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób 

problemowo używających substancji 
psychoaktywnych, po zakończonym 

programie terapeutycznym 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia II 2010-XII 2012)

4/0 64 

30 000,00 zł 

Realizacja programów reintegracji 
zawodowej dla bezrobotnych osób 

uzależnionych lub szkodliwie używających, 
które ukończyły program terapeutyczny 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia II 2010-XII 2012)

6/0 139 

313 900,00 zł 
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia III 2010-XII 

2012) 
17/0 187 

72 478,00 zł Prowadzenie dziennych domów pomocy 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2009-XII 2013) 
7/1 45 

153 450,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2009-XII 2013) 

2/0 8 

343 411,00 zł 
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2009-XII 2013) 
11/0 138 

135 087,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia XII 2009-XII 

2013) 
2/0 7 



opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

6 446 732,50 zł 
Organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia VII 2011-VI 

2013) 

484/0 

4 335 
434/0 
370/0 
105/0 

614 298,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2010-XII 2014) 

15/42 18 

1 773 700,00 zł 
Prowadzenie placówek dla osób 

bezdomnych 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2011-III 2015) 
40/13 1 344 

294 706,00 zł Prowadzenie dziennych domów pomocy 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2011-III 2015) 
14/0 87 

19 941,00 zł Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2011-III 2015) 
5/90 14 080 

650 935,00 zł 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla 

osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

konkurs ofert (umowa 
wieloletnia I 2011- III 2015) 

17/0 39 



308 796,91 zł Prowadzenie domów pomocy społecznej 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia I 2011-III 2015) 
85/3 24 

2 050 402,91 zł Prowadzenie domów pomocy społecznej 
konkurs ofert (umowa 

wieloletnia V 2010-IV 2015) 
74/3 107 

2 024 703,00 zł 
Prowadzenie środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
konkurs ofert 95/15 230 

582 420,00 zł 

Organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

konkurs ofert 46/0 83 

33 128,00 zł 
Realizacja Europejskiego Programu 

Pomocy Żywnościowej PEAD 
konkurs ofert 6/103 29 284 

31 200,73 zł 
Tworzenie i wdrażanie programów pomocy 

dziecku i rodzinie 
konkurs ofert 5/10 5 000 



20 000,00 zł 
Organizowanie zajęć terapeutycznych dla 

dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych 

konkurs ofert brak danych 112 

3 910,00 zł 
Organizowanie dla rodzin zastępczych 

poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia i 
superwizji 

konkurs ofert 2/5 24 

73 987,76 zł 

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników 
pomocy społecznej pracujących z 

rodzinami 
z „grupy ryzyka” 

zakup usług 2/0 47 

Organizowanie specjalistycznych szkoleń 
dla pracowników pomocy społecznej w 

zakresie wsparcia i współpracy z rodziną 
zastępczą 

zakup usług 2/0 48 

Superwizja dla pracowników pomocy 
społecznej współpracujących z rodzinami 

zastępczymi 
zakup usług 1/0 40 

Szkolenia doskonalące dla realizatorów 
metody obejmującej procedury i procesy 

pracy 
z rodziną na rzecz jej reintegracji: 

specjalistyczne dla realizatorów programu, 
systematyczna superwizja realizatorów 

zakup usług 1/0 30 

zakup usług 1/0 30 



24 000,00 zł 
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
zakup usług 3/0 60 

45 000,00 zł 

Przeprowadzenie szkolenia dla 
pracowników samorządów i instytucji 

realizujących zadania związane z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych 

zakup usług 7/0 15 

5 996,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

tryb uproszczony 3/1 27 

150 637,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

negocjacje (umowa 
wieloletnia 

I 2011-XII 2013) 
2/0 8 

328 551,00 zł 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego oraz wsparcia 

dziennego 

negocjacje (umowa 
wieloletnia 

I 2010-XII 2014) 
9/10 28 



SUMA: 
43 875 392,69 

zł 
 

4292/722 293 531 

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie materiałów komórek/jednostek organizacyjnych UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych. 

 


