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Informacja nt. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.  
 
 

Podstawą do współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 r. była 
uchwała Nr XXIII/497/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu 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 2008”. 

Realizacja programu odbywała się głównie za pośrednictwem poszczególnych 
komórek/jednostek organizacyjnych Miasta, wśród których znalazły się: 
 

1. Wydział Edukacji, 
2. Wydział Kultury, 
3. Wydział Zdrowia Publicznego, 
4. Wydział Spraw Społecznych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, 
5. Wydział Sportu, 
6. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
7. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, 
8. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
 
I. Wydział Edukacji. 
 

We współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydział Edukacji zrealizował  
w 2008 r. m.in. następujące przedsięwzięcia: 
 

− aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie dodatkowych form 
zajęć dla młodzieży pozostającej na marginesie życia społecznego – dodatkową formą 
zajęć zostało objętych 2400 dzieci, 

− organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – zadanie to zostało w 2008 r. przejęte od 
Wydziału Sportu. W ramach realizacji zadania zorganizowano zimowy wypoczynek dla 
5.700 dzieci, letni wypoczynek dla 8944 dzieci, 

− realizacja projektów na rzecz akceptacji mniejszości narodowych w łódzkich 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w tym m.in. przez Fundację Ochrony 
Dziedzictwa Kultury Żydów, 

− organizacja Festiwalu Nauki i Sztuki, którego celem jest promocja osiągnięć 
naukowych i badawczych łódzkich uczelni oraz szeroka informacja nt. możliwości 
naukowych i edukacyjnych realizowanych w łódzkich szkołach wyższych, 

− współpraca z Centrum Służby Rodzinie przy realizacji projektu Szkolna Akademia 
Innowacyjności i Odpowiedzialności, skierowanego do 50 łódzkich gimnazjów, 

− realizacja programów profilaktycznych w szkołach łódzkich zapobiegających 
alkoholizmowi i narkomani, 
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− działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym 
organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w celu uświadomienia 
skutków sprzedaży napojów alkoholowych oraz konsekwencji prawnych ponoszonych 
w przypadku łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

− działania w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy. 
 

 

II. Wydział Kultury. 
 

 

Do głównych zadań zrealizowanych przez ten Wydział we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w 2008 r. należały: 

 

− organizacja imprez artystycznych i kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, odczyty 
i spotkania, różne formy kształcenia, czy działalność wydawnicza.  

 

Przykładem mogą być: 
 

− XXX rocznica wyboru Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową, 
− konfrontacje taneczne, 
− koncerty muzyczne, 
− wystawy łódzkich artystów plastyków i plastyków amatorów, 
− wystawy fotograficzne, 
− festiwale i przeglądy teatralne, 
− festiwale filmowe. 
 

 
III. Wydział Zdrowia Publicznego. 
 

Główną dziedziną współpracy Wydziału z organizacjami pozarządowymi jest 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc. 
W ramach współpracy realizowane są następujące zadania: 

 

− promocja zdrowia – realizacja programu „Łódź – Zdrowe Miasto”, 
− realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc, 
− edukacja i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół  

i Przedszkoli Promujących Zdrowie, 
− promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa jakości życia osób starszych, 
− realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
− realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

Powyższe zadania zrealizowano m.in. we współpracy z Centrum Służby Rodzinie, 
Fundacją Przeciwdziałania Uzależnieniom „DOMINIK”, Fundacją „Praesterno”, 
Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Fundacją „Uwolnienie”, Fundacją „Równe Szanse”, 
Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Ligą Kobiet 
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Polskich, Łódzkim Uniwersytetem III Wieku, Zrzeszeniem Studentów Polskich, 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.  
 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Realizatorami programu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Edukacji, 
Wydział Sportu, Wydział Zdrowia Publicznego, które to jednostki, we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, realizują następujące cele: 
 

− zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem  
i uzależnieniem od alkoholu, 

− ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem 
alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne, 

− zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 

W ramach Programu organizacje pozarządowe prowadzą m.in.: 
− terapię osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz 

członków ich rodzin, 
− ośrodki rehabilitacyjno – readaptacyjne (hostele) 
− poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne, 
− programy aktywizacji zawodowej oraz reintegracji społecznej, 
− na terenie szkół programy profilaktyczne zmniejszające ryzyko wczesnej inicjacji 

alkoholowej i narkotykowej. 
 

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 
W ramach Systemu wśród zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe są m.in. : 
 

− wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych poprzez promowanie  
i prowadzenie mediacji, organizację warsztatów wychowawczych dla dzieci  
i młodzieży dotyczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, 

− udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą poprzez 
wykonywanie obdukcji lekarskich, prowadzenie poradnictwa medycznego, 
psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego i socjalnego, 
prowadzenie grup wsparcia, 

− prowadzenie działań korekcyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  
w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją. 
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IV. Wydział Spraw Społecznych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. 
 

Do głównych zadań realizowanych przez ten Wydział we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2008 r. należały: 
 

− prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, poza domem osoby 
niepełnosprawnej (zajęcia realizowane są m.in. przez Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódzki, Fundację „Dom w Łodzi”), w domach tych 
osób (zajęcia realizowane przez m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź – Widzew, 
Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym), 

− prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji psychologicznej (zajęcia realizowane przez 
m.in. Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich 
Rodzin i Przyjaciół „POMOST”), 

− prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych (zajęcia realizowane przez m.in. Polski 
Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”), 

− współorganizowanie imprez integracyjnych m.in. Piramid Dobrej Woli (organizowanej 
przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych), „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi” 
(Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych), Festiwal Sztuk Wszelakich  
(Stowarzyszenie „Nasza Rada”), 

− zorganizowanie we współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych 
ogólnopolskiej konferencji pn. „Problemy rzecznictwa i reprezentacji środowiskowej 
osób niepełnosprawnych”, 

− wydanie kalendarza promującego twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, 
− przeprowadzenie działań animacyjnych prowadzących do utworzenia min. 2 partnerstw 

osiedlowych/lokalnych (zadanie realizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” ), 

− organizacja III edycji Konkursu pn. „Łódzki Filantrop Roku” – celem konkursu jest 
promocja postaw prospołecznych wśród mieszkańców Łodzi, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska ludzi biznesu, 

− współorganizowanie z Biurem Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy wizyty 
studyjnej przedstawicieli z Jobcenter z Aarhus i Horsens w Danii zajmujących się pracą 
ze środowiskami lokalnymi w zakresie integracji społecznej i zatrudnienia. W czasie 
swojego pobytu specjaliści z Danii przeprowadzili szereg szkoleń, w tym m.in.  
4 szkolenia, w których uczestniczyło łącznie około 40 przedstawicieli łódzkich 
organizacji pozarządowych. 

− organizacja „Tygodnia Organizacji Pozarządowych” pod hasłem „Łódź Obywatelska” 
(zadanie realizowane przez Centrum Służby Rodzinie). W ramach ww. tygodnia 
odbywa się m.in. dzisiejsze spotkanie; nadto realizowane są warsztaty „Efektywne 
zarządzanie projektami non – profit” oraz konferencja w formie dyskusji w Radio Łódź. 
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V. Wydział Sportu. 
 
W 2008 r. Wydział Sportu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

przyjął następujące priorytety: 
 

− promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, 
− stałe uatrakcyjnianie form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Miasta, 
− wspieranie działań na rzecz rozwoju integracyjno – społecznych funkcji kultury 

fizycznej, 
− przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej, 

poprzez aktywny udział młodzieży w zajęciach sportowych, 
− wspieranie dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, ze 

środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi, 
− zapewnienie właściwych warunków do rozwoju kultury fizycznej – modernizacja 

infrastruktury sportowej użytkowanej przez łódzkie kluby sportowe, 
− promocja Miasta poprzez sport – w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe 

zadania „Łódź sportowa – promocja Miasta” Łódź promowana była przez łódzkie kluby 
sportowe i organizacje sportowe uczestniczące w meczach reprezentacji Polski, finałach 
Mistrzostw Polski w grach zespołowych, imprezach zagranicznych rangi Mistrzostw 
świata. 

 
W 2008 r. dofinansowano 118 imprez realizowanych przez 62 sportowe 

organizacje pozarządowe. Do najważniejszych należały, m.in.: 
 

− mecze Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn, amatorska liga koszykówki – 
organizowane przez Stowarzyszenie Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego, 

− Turniej Koszykówki Ulicznej – organizowany przez AZS Łódź, 
−  Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków Polskich – organizowany 

przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki 
„Peleton”, 

− Akademickie Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej – organizowane przez AZS Łódź, 
− Grand Prix Polski w pływaniu – organizowany przez Łódzki Okręgowy Związek 

Pływacki, 
− Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny w Skoku Wzwyż – organizowany 

przez Społeczne Towarzystwo Sportowe „Rozwój”. 
 
VI. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 
W roku 2008 Wydział ten we współpracy z organizacjami pozarządowymi wydał 

kalendarz na rok 2009 o łódzkich parkach, zawierający treści edukacyjne.  
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VII. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 
 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Biuro Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, organizowało program prac społecznie 
użytecznych na terenie Miasta Łodzi, w którym uczestnicy – osoby bezrobotne  
i pobierające świadczenia pomocy społecznej – miały możliwość uzyskania dodatkowych 
środków finansowych poprzez wykonywanie prac zarówno na rzecz społeczności lokalnej, 
jak i samych organizacji. W programie wzięły udział Fundacja „Uwolnienie”, 
Stowarzyszenie „Atena”, Koalicja na Rzecz Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 
„Pracując Razem” oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

W miesiącu maju 2008 r. zakończono realizację projektu pn. „Empatia” – lokalna 
Solidarność na Rzecz Równych Szans”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
Realizacją projektu zajmowało się tzw. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, w skład którego 
wchodziło m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”. 
Głównym celem projektu było wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, 
poprzez wsparcie osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy, wzmacnianie 
aktywności osób bezrobotnych w społeczności lokalnej.  
 

 
VIII. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. 
 

W 2008 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi Biuro zrealizowało 
następujące zadania w zakresie: 
 

− upowszechniania turystyki (programy edukacyjno – turystyczne po Łodzi dla dzieci  
i młodzieży, wycieczki dla mieszkańców Łodzi „Łódź – poznaj swoje miasto”), 

−  współorganizacji przedsięwzięć mających na celu promocję Miasta i współpracę  
z zagranicą (m.in. Łódź Europejska Stolica Kultury 2016, cykl imprez promujących 
wielokulturowe dziedzictwo Łodzi).    

 
IX. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Na szczególną uwagę w ramach współpracy MOPS z organizacjami 
pozarządowymi w 2008 r. zasługują: 

 
− Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi, w ramach którego 

wyznaczono następujące cele: 
a) zapobieganie umieszczeniu dziecka w opiece zastępczej, 
b) rozwój i wsparcie rodzin zastępczych, 
c) powrót dziecka z opieki zastępczej do rodziny naturalnej. 
 
W ramach programu zostały podjęte działania, mi.in.: uruchomiono w trzech 
dzielnicach placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego prowadzone 
przez organizacje pozarządowe o wydłużonym czasie pracy, zorganizowano 



 7

specjalistyczne szkolenie dla 50 pracowników socjalnych (poprzez zlecenie zadania  
w ramach konkursu ofert Centrum Służby Rodzinie), prowadzono kampanię promującą 
rodzicielstwo zastępcze, zorganizowano konferencję „Powrót dziecka z opieki 
zastępczej do domu”, która propagowała metodę wypracowaną przez Łódzkie 
Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny „Lokomotywa”, obejmującą procesy 
pracy z rodzina na rzecz jej reintegracji, zorganizowano turnus dla rodziców z dziećmi, 
których dzieci czasowo umieszczone są w opiece zastępczej. 

 
− Program promowania tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin 

zastępczych oraz program punkt wsparcia „Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży  
z rodzin dysfunkcyjnych na terenie miasta Łodzi. W ramach pierwszego programu 
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” prowadzi 
szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, poradnictwo i terapię rodzinną;  
w ramach drugiego programu stowarzyszenie GPAS – Łódź prowadzi pedagogikę ulicy 
w wybranych rejonach na terenie miasta na rzecz około 120 dzieci. 

− Program przeciwdziałania marginalizacji dzieci i młodzieży z dzielnicy Łódź –Widzew 
„Kontra” realizowany przez Stowarzyszenie Oratorium im, św. Dominika Savio.  
W ramach programu odbywa się szereg zajęć dla dzieci i młodzieży np. zajęcia 
rozwijające zainteresowania kulturalne, sportowo – rekreacyjne. 

− Centrum Integracji Społecznej – uruchomiony na zlecenie Miasta przez Fundację 
„Uwolnienie”. W ramach zadania dla osób uzależnionych od alkoholu  prowadzone są 
kursy zawodowe (zdobienie mebli, rzeźba i stolarka), terapia indywidualna i grupowa, 
zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej. 

− Program systemowy „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” realizowany przez 
MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój form aktywnej integracji. 
W ramach projektu Fundacja „Uwolnienie” prowadzi zajęcia w ramach Centrum 
Integracji Społecznej, a Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” 
realizuje animację lokalną. 

− Projekt partnerski pn „Koleje losu” realizowany we współpracy z Towarzystwem 
Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie. W ramach programu odbywają się 
indywidualne spotkania z konsultantami terenowymi (m.in. motywowanie do 
aktywnego poszukiwania pracy), indywidualne spotkania z konsultantami 
towarzyszącymi (m.in. pomoc w przezwyciężaniu barier w wychodzeniu  
z bezdomności), warsztaty motywacyjne, indywidualne sesje psychologiczne, szkolenia 
zawodowe. 

  
 
 


