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1. Wprowadzenie 
Współpraca Miasta Łodzi 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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,  

Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462  

i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r.  

Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241), zwanej dalej  ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy 

umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.  

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu 

więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych 

grup mieszkańców. Wyrazem dążenia Miasta do wspierania tej działalności jest „Program 

współpracy miasta Łodzi 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 2010”, zwany dalej Programem. Program ten reguluje zakres 

współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy.  

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Miasta wobec organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej  

do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Łodzi i opartej  

na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

 
2. Cel Programu 

Podstawowym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu, jest kształtowanie 

demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa 

pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program ma na uwadze w szczególności: 

1) zwiększenie aktywności łodzian, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

miasta, 

2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych,  

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie i lokalną wspólnotę, 
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4) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, 

5) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej  

w mieście, 

6) prezentację dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 
 
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej  

lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Miasta. 

 
3. Adresaci Programu 

Program adresowany jest do: 

1) organizacji pozarządowych, działających w sferze zadań publicznych, niebędących 

jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,  

w tym stowarzyszeń i fundacji, 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Podmioty, o których mowa w punktach 1 i 2, będą dalej zwane organizacjami 

pozarządowymi. 

 
4. Realizatorzy Programu 

Głównymi podmiotami, realizującymi ze strony Miasta określoną powyżej współpracę, 

będą w 2010 r.: 

1)  Rada Miejska w Łodzi i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej  

i finansowej Miasta, 

2)  Prezydent Miasta Łodzi w zakresie: 

    a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

    b) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta, 

    c) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

    d) ustalania składu Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych. 

3)  Komisje Konkursowe w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert  

na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe, 
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4) Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w zakresie bieżących kontaktów  

z organizacjami pozarządowymi, przygotowywania co roku projektu Programu współpracy 

Miasta z organizacjami pozarządowymi, przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych, konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi sposobu wypełniania ofert w ww. konkursach, organizowania komisji 

konkursowych, publikacji wyników konkursów ofert, sporządzania umów z organizacjami 

pozarządowymi, których oferty zostały wybrane do realizacji w konkursach, nadzoru nad 

realizacją zadania publicznego i kontroli wydatkowania dotacji: 

a) Wydział Edukacji,  

b) Wydział Kultury,  

c) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

d) Wydział Spraw Społecznych, 

e) Wydział Sportu, 

f) Wydział Zdrowia Publicznego, 

g) Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, 

h) Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą,  

i) Biuro Partnerstwa i Funduszy, 

j) delegatury Urzędu Miasta Łodzi, 

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

Realizacja szeregu zadań Miasta przez organizacje pozarządowe odbywać się będzie  

nie tylko w ramach niniejszego Programu, ale również w ramach innych szczegółowych 

programów, które mają zostać uchwalone przez Radę Miejską, m.in.: Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, Programu Prac Społecznie Użytecznych na 

rok 2010 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Programu 

Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi, Programu „Łódź-Miasto Przyjazne 

Rodzinie”, Programu Zapobiegającego Porzucaniu Dzieci „Mamo! Nie porzucaj mnie!”, 

Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 

lata 2007 – 2013 dla Miasta Łodzi i „Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Mieście Łodzi w latach 2007-2013”. Współpracę w dziedzinie ochrony 

zabytków realizował będzie Miejski Konserwator Zabytków na podstawie Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami. 
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Łódzkie organizacje pozarządowe współpracują również z Miastem przy realizacji zadań 

spoza katalogu zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, np. z zakresu oświaty niepublicznej, rewitalizacji, opieki nad zabytkami  

oraz dziedzictwem narodowym, ochrony przeciwpożarowej, a także rozwoju zaplecza 

naukowego oraz wspierania działań związanych z kształtowaniem akademickiego charakteru 

Miasta, w tym ostatnim przypadku zgodnie z zapisem zawartym w „Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w mieście Łodzi”. 

 
5. Sfera współpracy 

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań 

publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy i powiatu. 

 
6.  Zadania do realizacji wspierane finansowo przez Miasto 

Współpraca o charakterze finansowym, pomiędzy Miastem a organizacjami 

pozarządowymi, może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ww. ustawie  

w formie: 

1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji, 

2. wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w szczególności 

poprzez: 

1. otwarte konkursy ofert, ogłaszane przez Prezydenta Miasta Łodzi, który również 

zatwierdza wyniki konkursów przeprowadzonych przez powołane do tego celu komisje 

konkursowe,  

2. zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  

poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz  

z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241), zwanej 

dalej Prawem zamówień publicznych. 
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6.1. Wydział Edukacji  
Wydział Edukacji realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

przedsięwzięcia dotyczące m.in. oświaty, edukacji dzieci i młodzieży, propagowania 

zdrowego stylu życia, aktywizacji społecznej młodzieży i przeciwdziałania patologii wśród 

dzieci i młodzieży. 

 
6.1.1. Cele współpracy  
1. Podniesienie poziomu oświaty oraz zwiększenie dostępności do nowatorskich programów 

nauczania. 

2. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży. 

3. Kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze. 

4. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i skutkom deprawacji społecznej 

wśród dzieci i młodzieży. 

5.  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

6.1.2. Zadania priorytetowe Wydziału Edukacji 
1. Realizacja programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie 

wiedzy o problemach społecznych oraz o metodach przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskom społecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie. 

2. Kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze. 

3. Realizacja programów mediacji rówieśniczych i wsparcia rówieśniczego, organizacja 

zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania oraz zajęć wychowawczych  

(w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010 oraz 

Miejskiego Programu Zapobiegania Narkomanii na rok 2010). 

4. Przeciwdziałanie przemocy wśród  nieletnich (w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). 

5. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6. Wspieranie wniosków organizacji pozarządowych, występujących o środki w ramach 

funduszy strukturalnych. 

 
6.1.3. Zadania  

6.1.3.1.   Wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych. 

               Promocja i wdrażanie nowatorskich metod nauczania. 
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Formy realizacji:  

– współorganizacja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. 

Tryb realizacji: porozumienie. 

6.1.3.2.   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. 

Formy realizacji:  

– wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz 

inicjatyw na rzecz młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym 

na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

6.1.3.3.  Kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze. 

Formy realizacji: 

– prowadzenie zajęć skierowanych do mniejszości etnicznych i kulturowych, 

wzmacniających pozytywne zachowania społeczne oraz zajęć dla dzieci  

i młodzieży, promujących zachowania tolerancji dla odmienności kulturowych. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

6.1.3.4. 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 2010). 

Formy realizacji:  

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, sesje wyjazdowe, materiały szkoleniowe  

i edukacyjne, warsztaty, treningi, wykłady, szkolenia, seminaria, zajęcia 

tematyczne, w tym: plastyczne, teatralne i inne. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

6.1.3.5. Realizacja programów edukacyjnych, organizacja zajęć dodatkowych  

i wychowawczych (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu 

Zapobiegania Narkomanii na rok 2010). 
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Formy realizacji:  

– sesje wyjazdowe, materiały szkoleniowe i edukacyjne, warsztaty, treningi, 

wykłady, szkolenia, seminaria, zajęcia tematyczne, w tym: plastyczne, teatralne  

i inne. 

6.1.3.6. 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). 

Formy realizacji:  

– zajęcia korekcyjno-edukacyjne, grupy wsparcia, warsztaty wychowawcze. 

6.1.3.7. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Formy realizacji:  

– zajęcia organizowane w miejscu zamieszkania i w formie wyjazdowej w okresie 

ferii zimowych i letnich. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

– organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego. 

Tryb realizacji: zakup usług, konkurs ofert. 

 
6.2. Wydział Kultury 

Wydział Kultury współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań 

publicznych dotyczących kultury, sztuki i ochrony tradycji, w szczególności w dziedzinach 

dotyczących życia kulturalnego miasta oraz wspierania przedsięwzięć kulturalnych 

promujących Łódź.  

 

6.2.1. Cele współpracy 

1. Wzbogacanie oferty kulturalnej miasta. 

2. Wspieranie działań promujących wielokulturowość miasta. 

3. Wspieranie twórczości łódzkich środowisk artystycznych. 

4. Kultywowanie lokalnych tradycji kulturowych. 

5. Dbałość o zachowanie i wzbogacanie działań artystycznych amatorów.  

6. Wspieranie wartościowych programów edukacji kulturalnej. 

 
6.2.2. Zadanie priorytetowe Wydziału Kultury 
1. Kultura łódzka i jej wielcy twórcy. 

2. Rok Chopinowski. 
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6.2.3. Zadania 
6.2.3.1.  Twórczość artystyczna. 

Formy realizacji: 

– wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w szczególności festiwali, 

konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form 

służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej. 

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

6.2.3.2. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w szczególności promocja dokonań 

artystycznych.  

Formy realizacji:  

– wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących 

wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.  

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

6.2.3.3.  Kultury łódzka i jej wielcy twórcy. 

Formy realizacji:  

– wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, przybliżających łodzianom 

sylwetki m.in. Władysława Stanisława Reymonta i Artura Rubinsteina.  

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

6.2.3.4.  Upowszechnianie czytelnictwa. 

Formy realizacji:  

– wspieranie organizacji spotkań autorskich oraz innych przedsięwzięć, służących 

upowszechnianiu czytelnictwa. 

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług.  

6.2.3.5.   Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

Formy realizacji: 

– wspieranie realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć 

organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług.  

6.2.3.6.  Działalność wydawnicza. 

Formy realizacji:  

– wspieranie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji 

związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu,  

w szczególności: 
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• dofinansowywanie oryginalnych utworów literackich łódzkich autorów, 

laureatów łódzkich konkursów poetyckich, 

• dofinansowywanie wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich 

instytucji, stowarzyszeń, organizacji i grup artystycznych, 

• dofinansowywanie wydawnictw mniejszości narodowych związanych  

z dziedzictwem kulturowym Łodzi, 

• dofinansowywanie czasopism społeczno-kulturalnych związanych z Łodzią, 

• dofinansowywanie almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych  

i specjalnych (także reprintów, planów, map) związanych z kulturą dawnej  

lub współczesnej Łodzi. 

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

 
 
6.3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi realizuje zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

 
6.3.1.  Cele współpracy  
1. Kształtowanie i pobudzanie świadomości ekologicznej mieszkańców Łodzi i okolic. 

2. Budowanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze miasta Łodzi  

i regionu.  

 
6.3.2. Zadania 
6.3.2.1. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie prośrodowiskowych 

postaw mieszkańców miasta i regionu. 

Formy realizacji: 

– wydawanie informatorów, folderów, ulotek i plakatów, a także realizacja innych 

działań w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska w życiu 

codziennym,  

Tryb realizacji: zakup usług. 
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6.4. Wydział Spraw Społecznych 
W strukturze Wydziału Spraw Społecznych funkcjonuje Zespół ds. Osób 

Niepełnosprawnych, wspierający Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Osób 

Niepełnosprawnych i Seniorów  oraz Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem 

Zespołu jest podejmowanie działań służących obronie interesów osób niepełnosprawnych 

m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Ponadto w Wydziale Spraw Społecznych usytuowany jest Zespół ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi, przygotowujący coroczny program tej współpracy  

w odniesieniu do całego miasta, prowadzący bieżącą współpracę z tymi organizacjami  

oraz utrzymujący stałą współpracę w tej materii z komórkami organizacyjnymi Urzędu 

Miasta Łodzi i jednostkami organizacyjnymi Miasta. 

 Wydział Spraw Społecznych sprawuje również w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi 

nadzór nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie miasta Łodzi, na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, 

poz. 766), jak również fundacji, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, 

poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462). 

 
6.4.1. Cele współpracy  
1. Wzbogacenie oferty usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

2. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

miasta. 

3. Zwiększanie społecznego zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnianie informacji istotnych dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poprzez 

internet. 

5. Działania na rzecz tworzenia wizerunku Łodzi, jako miasta przyjaznego osobom 

niepełnosprawnym. 

6. Wspieranie działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 

7. Wspieranie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 

organizacje pozarządowe. 
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6.4.2. Zadania priorytetowe Wydziału Spraw Społecznych 
1. Wspieranie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

2. Wspieranie organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób 

       niepełnosprawnych oraz imprez integracyjnych. 

3. Wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

4. Wspieranie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 

organizacje pozarządowe. 

 
6.4.3. Zadania 
6.4.3.1. Wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

Formy realizacji: 

– prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

– zakup specjalistycznych usług medycznych dla podopiecznych stowarzyszeń 

działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, 

– udzielanie profesjonalnej pomocy w formie poradnictwa i terapii oraz zajęć 

rozwijających umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, 

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

6.4.3.2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych  

dla osób niepełnosprawnych. 

Formy realizacji: 

– zakup nagród dla uczestników konkursów, imprez integracyjnych i kulturalnych, 

zawodów sportowych, imprez plastycznych, organizowanych przez Rzecznika 

Osób Niepełnosprawnych lub organizacje pozarządowe dla łódzkiego środowiska 

niepełnosprawnych, 

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 

6.4.3.3. Wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz 

promujących twórczość osób niepełnosprawnych. 

Formy realizacji:  

– wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów, 

– wydanie zaktualizowanego informatora dla osób niepełnosprawnych, 

– wydanie kalendarza promującego twórczość osób niepełnosprawnych. 

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 



14 

 

6.4.3.4. Wspieranie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 

organizacje pozarządowe, w szczególności działań na rzecz podnoszenia poziomu 

wiedzy, profesjonalizacji realizacji zadań publicznych i podnoszenia standardu usług 

organizacji pozarządowych, a także rozwoju wolontariatu.  

Formy realizacji: 

– organizowanie konferencji dotyczących współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi oraz problemów istotnych dla łódzkiego III sektora, 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

 

6.5. Wydział Sportu 
Wydział Sportu we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje zadania  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 
6.5.1. Cele współpracy  
1. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łodzi. 

2. Stałe uatrakcyjnianie form aktywnego wypoczynku mieszkańców miasta. 

3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju integracyjno-społecznych funkcji kultury fizycznej, 

oraz organizacji pozarządowych działających w tej sferze. 

4. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej poprzez 

aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych. 

5. Wspieranie dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego  dla  dzieci 

i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi. 

6. Zapewnienie właściwych warunków do rozwoju kultury fizycznej – modernizacja 

infrastruktury sportowej użytkowanej przez łódzkie kluby sportowe. 

 

6.5.2. Zadania priorytetowe Wydziału Sportu 
1. Szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich. 

2. Realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii  

i alkoholizmu. 

3. Poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów 

sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 
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4. Promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno – społecznych kultury fizycznej, 

sport, jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej. 

5. Wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej. 

 
6.5.3. Zadania 
6.5.3.1. Szkolenie w łódzkich klubach sportowych. 

6.5.3.2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

6.5.3.3. Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. 

6.5.3.4. Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających. 

6.5.3.5. Zapewnienie  dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zapobieganie 

patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii (zadanie realizowane  

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2010 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2010, środki z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2010). 

6.5.3.6. Tworzenie systemu upowszechniania informacji dotyczących rozwoju sportu  

w Łodzi. 

6.5.3.7. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury 

fizycznej. 

Formy realizacji zadań: 

1. Wspieranie organizacyjno-finansowe: 

– specjalistycznych, sportowych  zajęć szkoleniowych w łódzkich klubach 

sportowych, 

– zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego  

w szkołach i placówkach oświatowych, 

– zajęć rekreacyjnych ogólnie dostępnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

dzieci i młodzieży, 

– zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  

i marginalizacją, 

– udziału łódzkich zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,  
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– międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych, zawodów sportowych 

oraz ogólnie dostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych, realizowanych na 

terenie miasta, 

– działań na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa na miejskich pływalniach  

i kąpieliskach, 

– działań na rzecz poprawy standardu miejskich obiektów sportowych, niezbędnych 

do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, prowadzenie remontów, 

modernizacji i rozbudowy skomunalizowanej bazy sportowej, użytkowanej przez 

łódzkie organizacje pozarządowe (przede wszystkim kluby sportowe),  

– promowania dokonań łódzkich klubów sportowych, w tym współredagowania  

z lokalnymi mediami audycji w pełni informujących o działalności łódzkich 

klubów sportowych.  

Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług. 
 
 
6.6. Wydział Zdrowia Publicznego 

Wydział Zdrowia Publicznego we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje 

zadania wspierające zdrowie i podnoszące świadomość zdrowotną mieszkańców miasta.  

W strukturze Wydziału Zdrowia Publicznego funkcjonuje Oddział ds. Uzależnień  

i Przemocy w Rodzinie, który współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi  

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie.  

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie konsultowane są z Miejską Komisją ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.  

 
6.6.1. Cele współpracy  
1. Poprawa zdrowia, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jakości życia mieszkańców miasta. 

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień. 

 

6.6.2. Zadania priorytetowe Wydziału Zdrowia Publicznego 

1.   Podnoszenie świadomości  zdrowotnej mieszkańców miasta. 
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2. Działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności  

      do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych. 

 
6.6.3. Zadania 
6.6.3.1.  Realizacja programu „Łódź – Zdrowe Miasto”. 

Formy realizacji: 

– organizacja seminariów, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki i promocji 

zdrowia,  

– opracowywanie i publikacja materiałów związanych z profilaktyką i promocją 

zdrowia (biuletyny, broszury, ulotki, plakaty),  

– realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, adresowanych 

do różnych grup odbiorców. 

Tryb realizacji: zakup usług 

6.6.3.2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2010 w zakresie zmniejszania rozmiarów uszkodzeń zdrowia 

spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.  

Formy realizacji:  

– wspieranie prowadzenia terapii osób uzależnionych od alkoholu, 

– wspieranie prowadzenia terapii członków rodzin osób uzależnionych od 

alkoholu, 

– wspieranie prowadzenia terapii osób doświadczających przemocy domowej oraz 

sprawców przemocy, 

– wspieranie prowadzenia działań wspierających dla osób uzależnionych i ich 

rodzin, ofiar i sprawców przemocy, 

– wspieranie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla osób z problemem 

używania alkoholu, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

– wspieranie prowadzenia specjalistycznych działań konsultacyjno- 

interwencyjnych dla osób z problemem używania alkoholu, ich rodzin oraz osób 

doświadczających przemocy w rodzinie, 

– wspieranie prowadzenia wczesnej interwencji, 

– wspieranie budowania systemu współpracy w środowisku lokalnym w celu 

przeciwdziałania problemom uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 
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6.6.3.3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010  

w zakresie zmniejszania rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych 

używaniem substancji psychoaktywnych. 

Formy realizacji:  
 

– wspieranie prowadzenia terapii osób uzależnionych, szkodliwie używających  

i eksperymentujących z substancjami  psychoaktywnymi, 

– wspieranie prowadzenia terapii członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie 

używających i eksperymentujących z substancjami  psychoaktywnymi, 

– wspieranie działań wspierających dla rodzin osób uzależnionych, szkodliwie 

używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, 

– wspieranie prowadzenia poradnictwa   specjalistycznego dla osób używających 

substancje psychoaktywne i ich rodzin, 

– wspieranie prowadzenia zajęć motywacyjno – edukacyjnych. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 
 
6.6.3.4. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie 

zmniejszania negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy  

w rodzinie oraz ograniczania zaburzeń życia społecznego związanych  

z występowaniem przemocy. 

Formy realizacji:  
 

– wspieranie promowania i prowadzenia mediacji, w tym mediacji rodzinnych, 

– wspieranie prowadzenia poradnictwa medycznego, psychologicznego, 

pedagogicznego, rodzinnego, prawnego i socjalnego, 

– wspieranie wykonywania obdukcji lekarskich. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

 
6.6.3.5.Realizacja innowacyjnych projektów nie objętych konkursami w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Tryb realizacji: zakup usług. 
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6.7. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą  
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi przy realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

krajoznawstwa i turystyki oraz współorganizacji przedsięwzięć, mających na celu 

kształtowanie tożsamości lokalnej, identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem oraz 

kształtowanie patriotyzmu lokalnego. 

 
6.7.1. Cele współpracy  
1. Wspieranie działalności krajoznawczo-turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem jej 

charakteru edukacyjno-promocyjnego. 

2. Rozpropagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku w Łodzi. 

3. Zapoznanie mieszkańców miasta z atrakcjami turystycznymi Łodzi. 

4. Poprawienie wizerunku Łodzi, jako miasta atrakcyjnego turystycznie. 

5. Podtrzymywanie tradycji lokalnych, pielęgnowanie poczucia tożsamości lokalnej, 

rozwoju świadomości i dumy z bycia łodzianinem, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, 

postaw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej. 

6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych. 

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 

8. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

 

6.7.2. Zadania priorytetowe Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 
1. Organizacja przedsięwzięć mających na celu kształtowanie tożsamości lokalnej, 

identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem, kształtowanie patriotyzmu lokalnego, 

kształtowanie i upowszechnianie wizerunku Łodzi w kraju i zagranicą. 

2. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki. 

 

6.7.3. Zadania 

6.7.3.1. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki. 

Formy realizacji:  

– organizacja wycieczek, rajdów, spacerów po mieście, gier miejskich oraz imprez 

upowszechniających wiedzę o Łodzi, 
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– wspieranie działalności edukacyjno-turystycznej, zwłaszcza dla dzieci  

i młodzieży, 

– szkolenia dla obsługi ruchu turystycznego, 

– wydawanie informatorów, folderów, biuletynów itp., 

 Tryb realizacji: zakup usług, konkurs ofert, współorganizacja. 

6.7.3.2. Kształtowanie tożsamości lokalnej, identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim 

miastem oraz kształtowanie patriotyzmu lokalnego. 

 Formy realizacji:  

– organizacja przedsięwzięć plenerowych, masowych, zawodów sportowych 

połączonych z wydarzeniami kulturalnymi, 

– organizacja konkursów wiedzy o Łodzi, 

– upowszechnianie kultury łódzkiej poza granicami kraju. 

Tryb realizacji: zakup usług, konkurs ofert, współorganizacja. 

 
6.8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, jako odrębna jednostka umożliwia 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zleca w drodze umów realizację zadań 

organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, działającym na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

społecznej oraz wspiera je w tym finansowo.  

 
6.8.1. Cele współpracy  
1. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.   

2. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin  

oraz ich integracji ze środowiskiem. 

3. Rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej. 
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6.8.2. Zadania priorytetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
1. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

2.   Rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej. 

 
6.8.3. Zadania 
6.8.3.1. Opieka nad rodziną i dzieckiem. 

Formy realizacji: 

– prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, 

– tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

– tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

– 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, 

– prowadzenie wojewódzkiego banku danych o dzieciach oczekujących  

na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia 

dziecka, 

– prowadzenie mieszkań chronionych dla osób opuszczających całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, 

– prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

6.8.3.2. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym. 

Formy realizacji: 

– prowadzenie placówek dla osób bezdomnych, 

– prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, 

– realizacja programu „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, 

– realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. 

6.8.3.3. Organizowanie i świadczenie opieki osobom, które ze względu na trudną sytuację 

życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę lub inne przyczyny, nie mogą 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 
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Formy realizacji: 

– opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, 

– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

– prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

– prowadzenie domów pomocy społecznej, 

– prowadzenie dziennych domów pomocy, 

– prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Tryb realizacji 

Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej odbywa się na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  

poz. 1362). Zakup usług socjalnych odbywa się na podstawie Prawa zamówień 

publicznych. Zadania zlecane są w zależności od potrzeb na czas realizacji 

programów, na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

 

6.8.3.4. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego  

w Mieście Łodzi (przyjętego uchwałą Nr XVII/287/07 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 28 sierpnia 2007 r., zmieniona uchwałą Nr XLVI/926/08 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. 

• Realizacja Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi,  

w zakresie zapobiegania umieszczenia dziecka w opiece zastępczej, rozwoju  

i wsparcia rodzin zastępczych oraz powrotu dziecka z opieki zastępczej do rodziny 

naturalnej. 

Formy realizacji: 

– organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 

– prowadzenie hostelu przy placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia 

dziennego dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 

– prowadzenie kampanii społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze, 

– organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, 
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– organizowanie turnusów terapeutycznych dla rodzin zastępczych mających 

trudności z określoną grupą problemów wychowawczych, 

– realizacja programu osłonowego dla dzieci i młodzieży, 

– prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjnych z rodzinami, których dzieci 

czasowo umieszczone są w opiece zastępczej, poprzez organizację turnusów 

edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci, 

– prowadzenie szkoleń dla pracowników pomocy społecznej, 

– prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, pozyskującego 

wolontariuszy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji 

pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

 

Zadania, które będą realizowane w trybie umów wieloletnich: 

– prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, 

– prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, typu 

socjalizacyjnego oraz wsparcia dziennego, 

– prowadzenie hostelu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 

dziennego dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 

– prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, 

– prowadzenie placówki dla osób bezdomnych, 

– prowadzenie domów pomocy społecznej; 

 

Zadania w trakcie realizacji w trybie umów wieloletnich: 

– realizacja programu osłonowego dla dzieci i młodzieży, 

– prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 

– prowadzenie wojewódzkiego banku danych o dzieciach oczekujących  

na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia 

dziecka, 

– prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, 

– prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

– prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy,  
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– prowadzenie placówek dla osób bezdomnych, 

– prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, 

– realizacja programu „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, 

– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

– prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

– prowadzenie dziennych domów pomocy, 

– prowadzenie domów pomocy społecznej, 

– prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

– organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 

– prowadzenie hostelu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 

dziennego dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 

– prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, pozyskującego 

wolontariuszy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji 

pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Zadania, realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010  oraz Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 

• Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2010 w zakresie ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego  

i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi 

czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. 

Formy realizacji: 

– organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym, 

– organizowanie i prowadzenie banków żywności, 

– prowadzenie jadłodajni i kuchni społecznych dla osób z problemem 

alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci), 

– organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 

– wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrum integracji 

społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu (umowa wieloletnia). 
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Tryb realizacji: konkurs ofert. 

• Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010  

w zakresie ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych 

używaniem substancji psychoaktywnych. 

Formy realizacji: 

– organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla 

osób problemowo używających substancji psychoaktywnych, po zakończonym 

programie terapeutycznym, 

– realizacja programów reintegracji społecznej osób problemowo używających 

substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie terapeutycznym, 

– realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób 

uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, po 

ukończeniu programu terapeutycznego. 

Tryb realizacji: konkurs ofert. 

 
7. Niefinansowe formy współpracy 

Miasto będzie wspierać organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez 

różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym. 

Formy te obejmują w szczególności: 

1. organizowanie raz w roku konferencji podsumowującej współpracę Miasta  

z organizacjami pozarządowymi, prezentującej ich dorobek i najważniejsze problemy, 

2. organizowanie otwartych spotkań informacyjnych z organizacjami pozarządowymi,  

w tym dotyczących przygotowywania i rozliczania wniosków, składanych w ramach 

otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych, planowanych do realizacji na 

następny rok, 

3. gotowość udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez 

organizacje pozarządowe, 

4. organizowanie szkoleń i seminariów, mających na celu podnoszenie standardów usług 

świadczonych przez organizacje pozarządowe, 

5. realizację wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych i Miasta, 

6. wspieranie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na prowadzenie 

Centrum Obywatelskiego, 
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7. udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do 

innych instytucji z wnioskami o dotacje, 

8. wspieranie przez Miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pożytku publicznego, 

9. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej działań organizacji 

pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z Miastem, 

10.  współredagowanie regionalnego portalu łódzkich organizacji pozarządowych  

i zasilanie go informacjami o przedsięwzięciach Rady Miejskiej w Łodzi i Prezydenta 

Miasta Łodzi, które dotyczą tych organizacji, 

11. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich 

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących współpracy  

z Miastem, w tym projektu Programu, 

12. pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, 

13. pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym 

charakterze, zwłaszcza w miastach partnerskich Łodzi, 

14. pomoc w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokalu użytkowego na siedzibę  

lub na potrzeby w celu prowadzenia działalności statutowej, na zasadach określonych  

w prawie miejscowym, 

15. udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości i na preferencyjnych warunkach, sal 

będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi na potrzeby organizowanych  

lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań i konferencji  

o charakterze niekomercyjnym, 

16. umieszczanie informacji dotyczących zadań Miasta, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Łodzi i na wydzielonych tablicach informacyjnych, 

17. aktualizację i popularyzację wśród partnerów lokalnych informacji o krajowych  

i zagranicznych funduszach oraz systemach zarządzania nimi, poprzez indywidualne 

konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wstępna ocena pod 

względem merytorycznym projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach 

funduszy strukturalnych, zgłaszanego do konkursu o dofinansowanie wkładu 

własnego organizacji ze środków budżetowych Urzędu Miasta Łodzi i współpracę  

z organizacjami pozarządowymi w przypadku realizacji projektu dofinansowanego ze 
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środków unijnych w zakresie i na zasadach przewidzianych w realizowanym projekcie 

(Biuro Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi), 

18. współorganizowanie konkursu „Łódzki Filantrop Roku” (obsługę konkursu zapewnia 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi), 

19. pomoc w tworzeniu partnerstw osiedlowych/lokalnych, w ramach których jednostki 

pomocnicze Miasta, organizacje pozarządowe i inni partnerzy podejmowaliby 

działania na rzecz lokalnych społeczności (delegatury Urzędu Miasta Łodzi, Wydział 

Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi), 

20. współpracę w tworzeniu interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach 

internetowych UMŁ, dotyczącego łódzkich organizacji sportowych (Wydział Sportu 

Urzędu Miasta Łodzi), 

21. prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach sportowych, realizujących 

zadania publiczne (Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi), 

22. przekazywanie za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych informacji  

o realizacji zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej 

(Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi), 

23. współorganizowanie półkolonii, festynów, imprez sportowych, kulturalnych,  

o charakterze integracyjnym, spotkań wigilijnych itp. (delegatury Urzędu Miasta 

Łodzi, przy współpracy jednostek pomocniczych – osiedli), 

24. udział przedstawicieli jednostek pomocniczych Miasta - rad osiedli w szkoleniach 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dotyczących podnoszenia kwalifikacji  

i efektywności pracy na rzecz lokalnej społeczności,  

25. współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi i zajmującymi się problemami 

uzależnień, zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla 

osób uzależnionych i ich rodzin, m. in. w ramach działalności zespołów Miejskiej 

Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w delegaturach 

Urzędu Miasta Łodzi, działalność promocyjna i informacyjna na rzecz propagowania 

trzeźwości i przeciwdziałania patologiom społecznym, 

26. monitorowanie realizacji programów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, wizytacje w organizacjach 

pozarządowych, realizujących projekty (delegatury Urzędu Miasta Łodzi). 

 
Współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,  

w formie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego oraz informowania o kierunkach 
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działalności Miasta w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, prowadzić będzie Biuro 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi. Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia.  

 
8. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

 
Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, zostały powołane przez Prezydenta Miasta Łodzi  

i będą prowadziły działalność w 2010 r. następujące rady i zespoły: 

 
8.1. Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych 

Zadania Rady: 

– współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego, 

– konsultowanie projektów uchwał oraz zarządzeń dotyczących sektora pozarządowego, 

– podejmowanie inicjatyw dotyczących tego sektora, 

– wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi, 

– wypracowywanie stanowisk odnośnie istotnych zagadnień dotyczących sektora 

pozarządowego, 

– integracja sektora pozarządowego. 

 

8.2. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Zadania Zespołu: 

–  wypracowywanie procedur postępowania w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

–  monitorowanie działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

–  wymiana informacji na temat występowania zjawiska przemocy w rodzinie, 

–  wymiana informacji na temat skuteczności podejmowanych działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

Ponadto bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona,  

w zależności od potrzeb, w zespołach tematycznych przy poszczególnych komórkach 
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organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i jednostkach organizacyjnych Miasta. Zespoły te 

winny uwzględniać przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych daną 

dziedziną współpracy (np. sportem, edukacją, pomocą społeczną) oraz pracowników 

właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, bądź jednostek 

organizacyjnych Miasta, a także, jeśli będzie to potrzebne, przedstawicieli innych 

instytucji. 

Zadania zespołów tematycznych: 

– wymiana informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego  

w danej dziedzinie, 

– informowanie organizacji pozarządowych o szczegółowych kierunkach działalności 

poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i jednostek 

organizacyjnych Miasta, 

– monitorowanie potrzeb środowiska organizacji pozarządowych,  

– konsultowanie projektu Programu w zakresie dotyczącym zadań poszczególnych 

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych Miasta. 

 

9.  Zakończenie 
„Program współpracy miasta Łodzi 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 2010”, jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki Miasta 

wobec tych organizacji. Wskazuje adresatów, którzy będą zaangażowani w tę współpracę. 

Wyznacza jej kierunki w tak ważnych dziedzinach, jak np. szerzenie oświaty, działalność 

kulturalna, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna, sport, przeciwdziałanie uzależnieniom  

i pomoc społeczna. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania 

oraz formy i tryby ich realizacji.  

Środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w 2010 r. zostały szczegółowo 

określone w projekcie budżetu Miasta na 2010 r. 

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form 

współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone. Program jest konsultowany  

z organizacjami pozarządowymi każdorazowo za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 

Miasta Łodzi, a także poprzez udział w otwartym spotkaniu Rady Konsultacyjnej  

ds. Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego prezentowany jest projekt Programu na rok 

następny. Uwagi do Programu mogą być również przesyłane drogą mejlową na adres 
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zespop@uml.lodz.pl. Organizacje pozarządowe mogą również składać swoje propozycje 

zadań do uwzględnienia w budżecie Miasta w terminie do 30 czerwca 2010 roku, adresując te 

propozycje do właściwych merytorycznie komórek/jednostek organizacyjnych Miasta, które 

mogą organizować spotkania grup tematycznych w celu omówienia zadań publicznych 

przewidzianych do realizacji na rok następny. 

Przyjęcie Programu ma służyć lepszej współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi oraz efektywniejszemu realizowaniu przez te organizacje zadań publicznych. 

 

 


