
Informacja nt. środków finansowych przyznanych w 2009 r. przez komórki/jednostki 
organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi organizacjom pozarządowym na realizację  

zadań publicznych. 
 
 
Wydział Edukacji UMŁ 

 
L.p. Zadanie Kwota rozdysponowana 

1. 
 

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. 
 

247.000 zł. 
 

2. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy 
 

147.720 zł. 
 

3. Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 
 

430.000 zł. 
 

4. Miejski Program Zapobiegania Narkomanii. 
 

100.000 zł. 
 

5. Organizacja Wypoczynku dzieci młodzieży. 
 

850.000 zł. 
 

 
 
Wydział Kultury UMŁ 
 
 
Lp. Zadanie Kwota rozdysponowana 

1. Edukacja teatralna wśród dzieci i młodzieży 
 7.557 zł. 

2. Upowszechnianie sztuk plastycznych 
 

5.000 zł. 

3. Wspieranie nowatorskich przedsięwzięć 
 

30.000 zł. 

4. Warsztaty muzyczne 
 

56.500 zł. 

5. Bez barier – kultura czynnikiem integracyjnym 
 

4.040 zł. 

6. Wystawy plastyków amatorów 
 

5.000 zł. 

7. Podtrzymywanie tradycji lokalnej 
 

6.000 zł. 

8. Konkursy taneczne 
 

10.000 zł. 

9. Koncerty muzyki organowej 
 

10.000 zł. 

10. Festiwale muzyczne 
 

25.000 zł. 

11. Warsztaty filmowe 
 

15.000 zł. 

12. Festiwale muzyczne 
 

250.000 zł. 

13. Konkursy muzyczne 
 

120.000 zł. 

14. Przeglądy chóralne 
 

20.000 zł. 

15. Koncerty muzyki organowej 
 

10.000 zł. 



16. Konfrontacje taneczne 
 

10.000 zł. 

17. Upowszechnianie współczesnej sztuki tanecznej 
 

60.000 zł. 

18 Edukacja filmowa 
 

10.000 zł. 

19. Festiwale filmowe 
 

14.950 zł. 

20. Edukacja teatralna 
 

14.000 zł. 

21. Upowszechnianie teatru 
 

14.732 zł. 

22. Wystawy plastyczne 
 

19.850 zł. 

23. Wystawy plastyków amatorów 
 

5.000 zł. 

24. Wystawy fotograficzne 
 

8.000 zł. 

25. Konkursy fotograficzne 
 

3.500 zł. 

26. Upowszechnianie literatury 
 

10.000 zł. 

27. Promocja czytelnictwa 
 

10.000 zł. 

28. Konkursy poetyckie 
 

10.000 zł. 

29. Podtrzymywanie tradycji lokalnej 
 

14.860 zł. 

30. Wspieranie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych 
 

14.170 zł. 

31. 

Kultura łódzka i jej wielcy twórcy. Wspieranie realizacji 
przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki, w 

szczególności: Władysława Reymonta i Artura Rubinsteina 
 

40.000 zł. 

32. Dokumentowanie działalności wybitnych łodzian 
 

20.000 zł. 

33. Interdyscyplinarne działania kulturalne 
 

349.857 zł. 

34. Kultura różnych narodów 
 

10.000 zł. 

35. Bez barier – kultura czynnikiem integracyjnym 
 

60.000 zł. 

36. Promocja młodych talentów 
 

10.000 zł. 

37. Promocja sztuki estradowej 
 

30.000 zł. 

38. Festiwale kabaretowe 
 

50.000 zł. 

39. Rocznica odzyskania niepodległości 
 

15.000 zł. 

40. Tradycje bożonarodzeniowe 
 

4.700 zł. 

41. 

Wydawanie czasopisma społeczno - kulturalnego, poświęconego 
w szczególności wydarzeniom artystycznym  i inicjatywom 

kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta 
Łodzi 

 

82.500 zł. 



42. 

Wydawanie czasopisma historyczno - kulturalnego, 
poświęconego w szczególności tradycji, historii i kulturze miasta 

Łodzi 
 

67.500 zł. 

 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ 
 
 
L.p. Zadanie Kwota rozdysponowana 
1. 

 
Opracowanie i wydanie edukacyjnego kalendarza pt. „Zielone 

Skarby Łodzi” 
 

30.500 zł. 

2. Realizacja filmu pt. „Łódzkie Parki Miejskie – oczami dzieci” 
(11 odcinków) 23.000 zł. 

 
 
Wydział Spraw Społecznych UMŁ 
 
 
L.p. Zadanie Kwota rozdysponowana 

 
1. 
 

Wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 92.500 zł. 

2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych 125.579 zł. 

3. Działalność wspomagająca szkoleniowo i informacyjnie 
organizacje pozarządowe. 50.000 zł. 

 
Wydział Sportu UMŁ 

 
L.p. Zadanie Kwota rozdysponowana 

1. Szkolenie sportowe 5.000.000 zł. 

2. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych 1.025.000 zł. 

3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej 300.000 zł. 

4. Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe 400.000 zł. 

5. Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcie sportowe 250.000 zł.  

6. Szkolenie sportowe w dyscyplinach olimpijskich 100.000 zł. 

7. 
Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci  

i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma 
edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

50.000 zł. 

8. Zapewnienie bezpieczeństwa osób kapiących się i 
pływających 45.000 zł. 

9. 

Organizowanie zajęć sportowych jako forma spędzania 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

50.000 zł. 

10. 

Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych 
jako forma  spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

promujących życie bez narkotyków w ramach Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

50.000 zł. 

11. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – „Trener osiedlowy” 300.000 zł. 



12. 
Współorganizowanie imprez sportowych w Łodzi 

(zadanie jednorazowe związane z organizacją Mistrzostw 
Europy w piłce siatkowej kobiet i koszykówce mężczyzn 

1.400.000 zł. 

13. Promocja Miasta przez sport (zakup usług). 804.190 zł. 
 

 
Wydział Zdrowia Publicznego 
 
 
L.p. Zadanie Kwota rozdysponowana 

1. Realizacja Programu „Łódź – Zdrowe Miasto”: promocja 
zdrowia i profilaktyka zdrowotna. 189.320,00 zł. 

2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 590.068,29 zł. 

3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 199.804,00 zł. 

 
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 
 
 
L.p. Zadanie Kwota rozdysponowana 

1. Upowszechnianie turystyki. 52.827,50 zł 

 
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 
Lp. Zadanie Kwota rozdysponowana 

1 
Realizacja programu osłonowego „Punkt wsparcia 

„Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź-Bałuty”. 

32 900,00 zł. 

2 

Środowiskowy program pomocy pedagogicznej w wsparcia 
dla rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
„Pedagog Rodzinny”. 

30 000,00 zł. 

3 Prowadzenie opiekuńczych placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego 516 220,00 zł. 

4 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego. 182 241,65 zł. 

5 
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego (domów dziecka). 

56 200,00 zł. 

6 Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży. 340 011,00 zł. 

7 Zorganizowanie i przeprowadzenie Łódzkich Dni Rodziny 
 40 000,00 zł. 

8 Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych. 841 737,00 zł. 

9 
Prowadzenie hostelu przy placówce opiekuńczo-

wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci znajdujących 
się w sytuacji kryzysowej. 

91 680,00 zł. 



10 Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy. 42 770,00 zł. 

11 Odpowiednie przygotowanie pedagogów do podjęcia funkcji 
pedagogów ulicy. 45 000,00 zł. 

12 

Prowadzenie i organizowanie interdyscyplinarnej pomocy 
w środowisku przez pedagogów ulicy w każdej dzielnicy, ze 

szczególnym uwzględnieniem środowisk docelowych,  
w tym superwizja pedagogów ulicy. 

16 464,00 zł. 

13 
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla 

pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami 
z „grupy ryzyka”. 

30 000,00 zł. 

14 Przeprowadzenie kampanii społecznych promujących 
rodzicielstwo zastępcze 90 000,00 zł. 

15 Organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych. 20 000,00 zł. 

16 Organizowanie dla rodzin zastępczych poradnictwa 
rodzinnego, grup wsparcia i superwizji. 20 000,00 zł. 

17 
Organizowanie specjalistycznych szkoleń dla pracowników 

pomocy społecznej w zakresie wsparcia i współpracy  
z rodziną zastępczą. 

38 500,00 zł. 

18 Prowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych 
pracujących z rodzinami zastępczymi. 28 800,00 zł. 

19 

szkolenia doskonalące dla realizatorów metody obejmującej 
procedury i procesy pracy z rodziną na rzecz jej reintegracji: 
specjalistyczne dla realizatorów programu, systematyczna 

superwizja realizatorów. 

26 000,00 zł. 

20 

Prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjne z rodzinami, 
których dzieci umieszczone są w opiece zastępczej poprzez 
organizowanie turnusów edukacyjno-terapeutycznych dla 

rodziców z dziećmi. 

22 000,00 zł. 

21 
wsparcie wolontaryjne rodzin zastępczych w wypełnianiu 

ich funkcji socjalizacyjno-edukacyjnych 
(w ramach środków z rezerwy celowej budżetu Miasta). 

60 000,00 zł. 

22 

rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i 
przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży – 

Punkt wsparcia „Przystanek 13 dla dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych na terenie miasta Łodzi” 

(w ramach środków z rezerwy celowej budżetu Miasta). 

52 600,00 zł. 

23 Realizacja programu osłonowego „Autobus dla bezdomnych 
i potrzebujących”. 71 227,00 zł. 

24 Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej 
– PEAD. 41 000,00 zł. 

25 Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. 
 13 299,00 zł. 

26 Prowadzenie usług opiekuńczych. 
 12 492 818,61 zł. 

27 
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 

175 597,50 zł. 

28 Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. 
 1 585 185,11 zł. 

29 Prowadzenie domów pomocy społecznej. 
 337 697,85 zł. 

30 Prowadzenie domu dziennego pobytu w dzielnicy Łódź-
Bałuty. 89 700,00 zł. 

31 Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 40 000,00 zł. 



32 Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 40 000,00 zł. 

33 Organizowanie i prowadzenie banków żywności. 
 115 000,00 zł. 

34 Prowadzenie jadłodajni i kuchni społecznych dla osób  
z problemem alkoholowym i ich rodzin(dorosłych i dzieci). 963 252,00 zł. 

35 
Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem alkoholowym. 

550 000,00 zł. 

36 

Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - 
readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych  

i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które 
ukończyły program terapeutyczny. 

80 000,00 zł. 

37 
Realizacja programów reintegracji zawodowej dla 
bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie 

używających, które ukończyły program terapeutyczny. 
16 000,00 zł. 

38 
Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób 

uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły 
program terapeutyczny. 

14 000,00 zł. 

39 Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa. 
 401 030,00 zł. 

40 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego. 542 075,00 zł. 

41 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego. 203 612,00 zł. 

42 

Prowadzenie wojewódzkiego banku danych o dzieciach 
oczekujących na przysposobienie i kandydatach 

zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia 

dziecka. 

35 700,00 zł. 

43 
Udzielanie schronienia, niezbędnego posiłku i ubrania 

osobom tego pozbawionym w schroniskach, noclegowniach 
oraz mieszkaniach readaptacyjnych. 

1 606 700,00 zł. 

44 Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej. 
 24 680,00 zł. 

45 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 630 000,00 zł. 

46 Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. 
 407 311,00 zł. 

47 Prowadzenie domów pomocy społecznej. 
 5 892 373,63 zł. 

48 Prowadzenie domu dziennego pobytu. 
 364 736,00 zł. 

49 
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar 

przemocy. 
 

310 000,00 zł. 

50 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i 

finansowanie centrum integracji społecznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 

109 824,00 zł. 

 


